
 
 
 

TAKMA BİRİMLİ KULAK 
ÜSTÜ BLUETOOTH KULAKLIK 

SETİ 
 

 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-12211 

  



2 

İçindekiler 
1. Ürüne Genel Bakış ......................................... 3 
2. Temel İşlemler .............................................. 4 
3. Bluetooth Eşleştirme ve Bağlantı .................. 5 
4. İki Cihazla Bağlantı ........................................ 7 
5. LED Gösterge ................................................ 8 
6. Şarj ................................................................ 9 

7. Ürün Özellikleri ........................................... 10 

8. Teknik bilgiler ve radyo emisyonu ............... 11 

9.  Dikkat Edilecekler ve Soru - Cevap .............. 11 

Tanıtım 

DIGITUS® kulak üstü kulaklık, Bluetooth 5.0 
sayesinde en iyi ses kalitesini ve daha hızlı bağlantı 
kurulumunu sunar. Kulaklık aynı anda iki cihaza 
bağlanabilir, böylece örneğin iki akıllı telefon 
arasında kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapabilir. 
Ortama bağlı olarak, aralık 10 m'ye kadardır. 
Bluetooth kulaklık, iOS ve Android akıllı 
telefonlarla uyumludur ve şarj edilebilir lityum 
iyon pil sayesinde 17 saate kadar süren konuşma 
süreleri ile kullanılabilir. Kafa bandı, farklı kafa 
şekillerine ve boyutlarına esnek bir şekilde 
uyarlanabilir ve döner mikrofon sayesinde kulaklık 
sağ veya sol tarafa takılabilir. Kulağa gelen 
kısımdaki yumuşak ped mükemmel kullanım 
rahatlığı sağlar. 
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1. Ürüne Genel Bakış 

 
1. Ses - 
2. LED Gösterge 
3. Mikro USB 
4. Ses + 
5. MFB (Multi İşlev Düğmesi) 
6. Şarj Taban Arayüzü 
7. Mikrofon 
 
Paket İçeriği 
1. 1 adet kulak üstü ofis kulaklığı seti  
2. 1 adet takma birimi 
3. 1 adet şarj kablosu, USB A - Mikro USB 
4. 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu 
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2. Temel İşlemler 
Düğme İşlev İşlem 
MFB Güç açık Kapalı durumdayken, 

gücü açmak için 
MFB'ye 1-3 saniye 
boyunca basın 

Güç kapalı Açık durumdayken, 
gücü kapatmak için 5 
saniye boyunca basın 

Eşleştirme 
moduna girme 

Kapalı durumdayken, 
eşleştirme moduna 
girmek için 5-8 
saniye boyunca basın  
Veya bağlı olmayan 
bekleme modunda, 
eşleştirme moduna 
girmek için MFB'ye 
iki kez basın. 

Oynat/Duraklat Müzik çalarken kısa 
basın 

Bir aramayı 
yeniden 
çevirme 

Son aramayı tekrar 
çevirmek için iki kez 
basın 

Tekrar bağlan Bir eşleştirme kaydı 
olduğunda, gücü açın 
ve yeniden bağlanma 
durumuna girin veya 
eşleştirme modunda 
yeniden bağlanmak 
için MFB'ye kısa 
basın 
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Sesli arama MFB'ye 1 saniye  
uzun basıp bırakın 

Ses Anahtarı MFB'ye 1 saniye  
uzun basarak sesi 
telefon ve Bluetooth 
kulaklık arasında 
değiştirin 

Bir aramaya 
cevap verme 

Kısa basma  
(çağrı geldiğinde) 

Aramayı kapat Kısa basma (çağrı 
sırasında) 

Çağrıyı 
reddetme 

1 saniye  
uzun basma (çağrı 
geldiğinde) 

Ses + Sesi aç Kısa basma 
Sonraki şarkı 1 saniye  

uzun basma 
Ses - Sesi kıs Kısa basma 

Önceki şarkı 1 saniye  
uzun basma 

 

3. Bluetooth Eşleştirme ve Bağlantı 
A. Kapalı durumdayken, eşleştirme moduna 

girmek için 5-8 saniye boyunca basın; Mavi ve 
Kırmızı LED dönüşümlü olarak yanıp söner. 

B. Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-
12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın, 
bağlandıktan sonra Mavi LED yanıp söner, 
artık telefondan kulaklığa müzik çalabilirsiniz. 
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C. Bir aramayı cevaplamak/kapatmak, müziği 
çalmak/duraklatmak, sonraki ve önceki 
şarkılara geçmek, ses açmak ve kısmak için 
Bluetooth kulaklıktaki MFB / ses+ / ses- 
düğmesine basabilirsiniz. 

Eşleştirme 

 
Kapalı durumdayken eşleştirme moduna girmek 
için MFB'ye 5-8 saniye boyunca uzun basın; Mavi 

ve Kırmızı LED dönüşümlü olarak yanıp söner. 
 
Bağlantı 

 
Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-

12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın 
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4. İki Cihazla Bağlantı 
A. İlk telefona bağlanmak için 3. bölümü izleyin, 

ardından ilk telefonun Bluetooth işlevini 
kapatın. 

B. Tekrar eşleştirme moduna geçmek için 
MFB'ye iki kez basın; Kırmızı ve Mavi LED 
dönüşümlü olarak yanıp söner. 

C. Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-
12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın, 
bağlandıktan sonra Mavi LED düşük yanıp 
söner. 

D. İlk telefonun Bluetooth işlevini açın, 
Bluetooth listelerinde “DA-12211”e yeniden 
bağlamak için tıklayın. Kulaklık şimdi iki 
telefona bağlı. 

 

 
 
Notlar: 
Müzik iki bağlantı altında sadece bir telefondan 
çalınabilir, başka bir telefondan müzik çalmak 
istediğinizde önceki telefonun müziğini 
duraklatmanız veya kapatmanız gerekir. Konuşma 
durumu sırasında da aynı işlem gerekir. 
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5. LED Gösterge 
Mod LED Gösterge 
Güç açık Mavi LED 1 saniye 

yanıp söner 
Güç kapalı Kırmızı LED 1 saniye 

yanıp söner 
Eşleştirme modu Mavi ve Kırmızı LED 

dönüşümlü olarak 
yanıp söner 

Bağlantısız bekleme 
modu 

Mavi LED her  
2 saniyede bir yanıp 
söner 

Bağlı bekleme modu Mavi LED her  
5 saniyede bir yanıp 
söner 

Müzik çalma Mavi LED her  
5 saniyede bir yanıp 
söner 

Konuşma Mavi LED her  
5 saniyede bir yanıp 
söner 

Eşleştirilmiş kaydı sil Mavi ve Kırmızı LED 
aynı anda bir kez 
yanıp söner 

Şarj ediliyor Sabit Kırmızı LED 
Tam şarj Sabit Mavi LED 
Düşük pil Kırmızı LED yanıp 

söner 
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6. Şarj 
Kırmızı LED yanıp söndüğünde lütfen DA-12211 
cihazını hemen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2 
saattir. Tam şarj durumunda Sabit Kırmızı LED 
Sabit Mavi LED'e dönüşür. 
 
Şarj Bağlantıları 
Lütfen Mikro USB şarj kablosu aracılığıyla DA-
12211 şarj bağlantı noktasına bağlayın, şarj cihazı 
araç şarj cihazı, seyahat şarj cihazı, bilgisayar 
USB'si vb. olarak kullanılabilir. 
 

 
Şarj cihazıyla şarj etme Bilgisayarla şarj etme 

 
Şarj tabanının kullanımı  
Lütfen DA-12211'i şarj tabanına yerleştirin, 
ardından şarj için şarj tabanını Mikro USB bağlantı 
noktası üzerinden USB şarj cihazına bağlayın. 

 
Şarj cihazıyla şarj etme Bilgisayarla şarj etme 
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Notlar: 
Lütfen DA-12211'i kullanmadığınız zamanlarda en 
az 2 ayda bir şarj edin. 
 

7. Ürün Özellikleri 
Bluetooth Sürümü Bluetooth V5.0 
Bluetooth Yonga Seti CSR 8615 
İşlem Aralığı 10 M 
Bluetooth 
Protokolleri 

HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

CODEC Kodu SBC 
Batarya Kapasitesi  180 maH / 3,7 V 
Şarj Süresi 2 sa 
Bekleme Süresi 200 sa 
 Çalışma Süresi 17 sa (%50 Ses) 
Kulaklık Seti Net 
Ağırlık 

51 g 

Şarj Tabanı Net 
Ağırlık 

242 g 

Kulaklık Seti Boyutu 163,21 x 142,27 x 48,5 mm 
Şarj Tabanı Boyutları 79 x 73 x 31 mm 
Notlar:  
Gerçek kullanım süresi ortama ve müziğe göre 
farklı olacaktır. 
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8. Teknik bilgiler ve radyo emisyonu 
Donanım sürümü V008 
Yazılım sürümü V004 
SFD frekansı 2402 – 2480 MHz 
Modülasyon tipi GFSK 
Radyo frekansı gücü 4dBm 

 
9. Dikkat Edilecekler ve Soru - Cevap 
A. Yeniden bağlanılamadığında nasıl yeniden 

bağlanılır ve çalıştırılır?  
Bu ürün ilk defa cep telefonunuza başarılı bir 
şekilde bağlandığında, güç açıkken 
eşleştirilmiş cihazı otomatik olarak arayacak 
ve yeniden bağlanacaktır, bağlanmazsa lütfen 
tekrar eşleştirin ve tekrar bağlanın. 
 

B. Eşleştirilmiş kayıtlar nasıl silinir? 
Güç açık durumdayken, eşleştirme kaydını 
silmek için ses + ve ses - düğmelerine 5 saniye 
boyunca uzun basın. Mavi ve Kırmızı LED 
gösterge aynı anda bir kez yanıp söner, bu, 
eşleştirme kaydının temizlendiği ve öğenin 
bağlı cihaza tekrar bağlanmayacağı anlamına 
gelir. Çeşitli bağlantı sorunları olduğunda, 
öncelikle eşleştirme kaydını temizlemeyi 
deneyin. 
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C. Eşleştirmenin şifresi nedir? 
Bazı bağlantı cihazları eşleştirme için şifre 
gerektirir, lütfen 0000, 8888, 1111 veya 
1234'ü deneyin. 
 

Ç. Kulaklığı hangi cihazlar şarj edebilir? 
DC 5V'yi karşılayan ve şarj akımı 500 mA'dan 
fazla olan herhangi bir araç şarj cihazı, güç 
bankası, PC vb. bu ürünü şarj edebilir. 
 

D. Üç yönlü arama fonksiyonu çalışması 
Çağrı sırasında başka bir çağrı geldiğinde yeni 
çağrıyı cevaplamak ve mevcut çağrıyı 
kapatmak için MFB'ye kısa basın;  
Çağrı sırasında başka bir çağrı geldiğinde yeni 
çağrıyı cevaplamak ve mevcut çağrıyı 
bekletmek için MFB'ye iki kez basın;  
Çağrı sırasında yeni bir çağrı geldiğinde yeni 
çağrıyı reddetmek için MFB'ye 1 saniye uzun 
basın.  
Üçlü bir aramadayken, mevcut arama ile 
bekletilen arama arasında ses geçişi yapmak 
için MFB'ye iki kez basın. 
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