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Wstęp 
Nauszny zestaw głośnomówiący firmy DIGITUS® 
zapewnia optymalną jakość głosu oraz szybsze 
połączenie dzięki technologii Bluetooth 5.0. 
Zestaw można jednocześnie połączyć z dwoma 
urządzeniami — można na przykład szybko i łatwo 
przełączać go pomiędzy dwoma smartfonami. 
Zasięg urządzenia w zależności od otoczenia 
wynosi 10 m. Zestaw głośnomówiący Bluetooth 
jest kompatybilny ze smartfonami z systemem iOS 
i Android. Zastosowanie akumulatora litowo-
jonowego pozwala na nawet 17 godzin rozmów. 
Regulowany pałąk słuchawek można dopasować 
do różnych rozmiarów i kształtów głowy. Dzięki 
obrotowemu mikrofonowi zestaw można nosić 
zarówno na lewym, jak i na prawym uchu.  
Miękka okładzina słuchawki gwarantuje doskonały 
komfort użytkowania. 
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1. Cechy produktu 

 
1. Głośność - 
2. Wskaźnik LED 
3. Złącze micro USB 
4. Głośność + 
5. PW (przycisk wielofunkcyjny) 
6. Interfejs podstawki ładującej 
7. Mikrofon 
 
Zawartość opakowania 
1. 1 x nauszny biurowy zestaw głośnomówiący  
2. 1 x stacja dokująca 
3. 1 x kabel do ładowania, USB A > micro USB 
4. 1 x SIO 
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2. Podstawowa obsługa 
Przycisk Funkcja Działanie 
PW Włączanie Gdy urządzenie jest 

wyłączone, 
przytrzymaj PW przez 
1–3 s, aby je włączyć 

Wyłączanie Gdy urządzenie jest 
włączone, przytrzymaj 
przez 5 s, aby je 
wyłączyć 

Uruchamianie 
trybu 
parowania 

Gdy urządzenie jest 
wyłączone, 
przytrzymaj przez 5–8 
s, aby przejść do trybu 
parowania.  
Jeśli urządzenie w 
trybie czuwania nie 
jest połączone, 
naciśnij dwukrotnie 
PW, aby przejść do 
trybu parowania 

Odtwarzanie/ 
pauza 

Naciśnij podczas 
odtwarzania muzyki 

Ponowne 
wybieranie 
numeru 

Naciśnij dwukrotnie 
PW, aby wybrać 
ostatni numer 

Ponowne 
połączenie 

Jeśli jest dostępna 
historia parowania, 
włącz urządzenie i 
przejdź do trybu 
ponownego 
połączenia lub 
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naciśnij PW w trybie 
parowania, aby 
ponownie się 
połączyć 

Wybieranie 
głosowe 

Naciśnij PW i 
przytrzymaj przez 1 s, 
a następnie zwolnij 

Przełączanie 
audio 

Naciśnij PW i 
przytrzymaj przez 1 s, 
aby przełączać się 
między telefonem a 
zestawem Bluetooth 

Odbieranie 
połączenia 

Naciśnij  
(podczas połączenia 
przychodzącego) 

Zakańczanie 
połączenia 

Naciśnij (w trakcie 
połączenia) 

Odrzucanie 
połączenia 

Naciśnij PW i 
przytrzymaj przez 1 s 
(podczas połączenia 
przychodzącego) 

Głośność 
+ 

Zwiększanie 
głośności 

Naciśnij 

Następny 
utwór 

Naciśnij i przytrzymaj  
przez 1 s 

Głośność 
- 

Zmniejszanie 
głośności 

Naciśnij 

Poprzedni 
utwór 

Naciśnij i przytrzymaj  
przez 1 s 
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3. Parowanie przez Bluetooth i 
nawiązywanie połączenia 

A. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj 
przez 5–8 s, aby przejść do trybu parowania. 
Dioda będzie migać na zmianę na niebiesko i 
czerwono. 

B. Na liście urządzeń Bluetooth na telefonie 
wyszukaj i kliknij pozycję „DA-12211”. Po 
nawiązaniu połączenia dioda zacznie migać na 
niebiesko. Teraz możesz odtwarzać muzykę z 
telefonu przez słuchawkę. 

C. Za pomocą przycisków PW / Głośność + / 
Głośność - na zestawie głośnomówiącym 
możesz odbierać i kończyć połączenie, 
odtwarzać i wstrzymywać muzykę, przełączać 
się na następny i poprzedni utwór oraz 
zmniejszać i zwiększać głośność.  
 

Parowanie 

 
Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj PW 

przez 5–8 s, aby przejść do trybu parowania. 
Dioda będzie migać na zmianę na niebiesko i 

czerwono. 
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Połączenie 

 
Na liście urządzeń Bluetooth na telefonie 

wyszukaj i kliknij pozycję „DA-12211”. 
 

4. Połączenie z dwoma urządzeniami 
A. Wykonaj procedurę wskazaną w pkt. 3, aby 

połączyć pierwszy telefon, a następnie wyłącz 
funkcję Bluetooth na pierwszym telefonie. 

B. Naciśnij dwukrotnie PW, aby ponownie przejść 
do trybu parowania. Dioda zacznie migać na 
niebiesko i czerwono. 

C. Na liście urządzeń Bluetooth na drugim 
telefonie wyszukaj i kliknij pozycję „DA-
12211”, aby nawiązać połączenie. Po 
nawiązaniu połączenia dioda zacznie migać na 
niebiesko. 

D. Włącz funkcję Bluetooth na pierwszym 
telefonie, a następnie kliknij pozycję  
„DA-12211” na liście urządzeń Bluetooth, aby 
ponownie nawiązać połączenie. Zestaw jest 
teraz połączony z dwoma telefonami. 
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Uwagi: W przypadku połączenia urządzenia z 
dwoma telefonami muzykę można odtwarzać 
tylko z jednego z nich. Jeśli chcesz odtworzyć 
muzykę z drugiego telefonu, przerwij jej 
odtwarzanie na pierwszym telefonie. To samo 
dotyczy stanu trwającej rozmowy. 
 

5. Wskaźnik LED 
Tryb Wskaźnik LED 
Włączanie Dioda świeci na 

niebiesko przez 1 s 
Wyłączanie Dioda świeci na 

czerwono przez 1 s 
Tryb parowania Dioda miga na zmianę 

na czerwono i 
niebiesko 

Tryb czuwania 
niepołączonego 
urządzenia 

Dioda miga na 
niebiesko co 2 s 

Tryb czuwania 
połączonego 
urządzenia 

Dioda miga na 
niebiesko  
co 5 s 

Odtwarzanie muzyki Dioda miga na 
niebiesko co 5 s 

  



9 

Rozmowa Dioda miga na niebiesko 
co 5 s 

Usuwanie pary Dioda miga 
jednocześnie na 
niebiesko i czerwono 

Ładowanie Stałe czerwone światło 
W pełni naładowany Stałe niebieskie światło 
Niski stan 
akumulatora 

Miga czerwona dioda 

 

6. Ładowanie 
Gdy czerwona dioda zacznie migać, należy 
natychmiast naładować urządzenie DA-12211. 
Czas ładowania wynosi ok. 2 godz. Po całkowitym 
naładowaniu akumulatora dioda zmieni się z 
czerwonej na niebieską. 
 
Połączenie w celu ładowania 
Podłącz port ładowania urządzenia DA-12211 za 
pomocą kabla do ładowania micro USB. Dopuszcza 
się korzystanie z ładowarki samochodowej, 
ładowarki przenośnej, portu USB komputera itd. 

 
Ładowanie za pomocą 
ładowarki 

Ładowanie za pomocą 
komputera PC 

 

 
Korzystanie z podstawki ładującej  
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Umieść urządzenie DA-12211 na podstawce 
ładującej, a następnie podłącz podstawkę ładującą 
do ładowarki USB za pomocą portu micro USB, aby 
rozpocząć ładowanie. 

 
Ładowanie za pomocą 
ładowarki 

Ładowanie za pomocą 
komputera PC 

 

Uwagi: Gdy urządzenie DA-12211 nie jest używane, 
należy je ładować co najmniej raz na dwa miesiące. 
 

7. Dane techniczne produktu 
Wersja Bluetooth Bluetooth V5.0 
Moduł Bluetooth CSR 8615 
Zasięg 10 m 
Protokoły Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Kodek SBC 
Pojemność 
akumulatora  

180 maH/3,7 V 

Czas ładowania 2 godz. 
Czas czuwania 200 godz. 
 Czas pracy 17 godz. (50% głośności) 
Masa netto zestawu 51 g 
Masa netto podstawki 
do ładowania 

242 g 

 
Wymiary zestawu 163,21 × 142,27 × 48,5 mm 
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głośnomówiącego 
Wymiary podstawki 
ładującej 

79 × 73 × 31 mm 

Uwagi: Rzeczywisty czas użytkowania różni się w 
zależności od otoczenia i muzyki. 

 

8. Informacje techniczne i emisja 
radiowa 

Wersja sprzętu V008 

Wersja 
oprogramowania 

V004 

Częstotliwość SFD 2402 – 2480 MHz 

Typ Modulacji GFSK 
Moc 
częstotliwości 
radiowej 

4dBm 

 

9. Uwagi oraz pytania i odpowiedzi 
A. Jak ponownie nawiązać połączenie i 

korzystać z urządzenia, gdy nie uda się 
ponownie nawiązać połączenia?  
Jeśli ten produkt został pomyślnie połączony 
z telefonem za pierwszym razem, 
automatycznie wyszuka sparowane 
urządzenie i nawiąże z nim połączenie po 
włączeniu. W przypadku niepowodzenia 
ponownie sparuj i połącz urządzenia. 
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B. Jak usunąć parę? 
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i 
przytrzymaj przyciski Głośność+ i Głośność- 
przez 5 s, aby usunąć utworzone pary. Dioda 
mignie jednocześnie na niebiesko i czerwono, 
wskazując usunięcie par. Produkt nie nawiąże 
ponownie połączenia z połączonym 
urządzeniem. W przypadku problemów z 
połączeniem najpierw spróbuj usunąć pary. 

C. Jakie jest hasło do parowania? 
Niektóre urządzenia wymagają podania hasła 
w celu sparowania. Spróbuj wpisać ciąg 0000, 
8888, 1111 lub 1234. 

D. Jakim urządzeniem można ładować zestaw 
słuchawkowy? 
Możesz użyć dowolnej ładowarki samocho-
dowej, ładowarki przenośnej, komputera itp. 
— prąd ładowania urządzenia musi wynosić 
co najmniej 500 mA przy napięciu 5V.  

E. Obsługa połączeń trójstronnych 
Połączenie przychodzące w trakcie połączenia 
— naciśnij PW, aby odebrać nowe połączenie 
i zakończyć bieżące;  
Połączenie przychodzące w trakcie połączenia 
— naciśnij dwukrotnie PW, aby odebrać 
nowe połączenie, zachowując bieżące;  
Połączenie przychodzące w trakcie połączenia 
— naciśnij PW i przytrzymaj go przez 1 s, aby 
odrzucić nowe połączenie.  
Jeśli uczestniczysz w trójstronnym 
połączeniu, naciśnij dwukrotnie PW, aby 
przełączać się pomiędzy połączeniem 
bieżącym a zachowanym. 
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Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że 
deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w 
przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią 
zwrócić na niżej wymieniony adres producenta. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Niemcy  
 


