
DENVER BTS-63 Bluetooth-kaiutin 

Käyttöohje (lue ennen kuin jatkat) 

 

Virta: 

 Toimii sisäänrakennetulla ladattavalla litiumakulla. Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen ensimmäistä 

käyttökertaa. Akun lataaminen: 

Käytä Micro USB -johtoa (toimitetaan mukana) kytkemällä jakkiliitin ”latausaukkoon” ja kytkemällä sitten 

USB-liitin tietokoneen USB-porttiin lataamista varten. 

 Punainen valo osoittaa latauksen tilan. Kun akku on täysi, punainen valo sammuu automaattisesti. 

 

 

Bluetooth-kaiuttimen käyttö 

 Kytke laite päällä painamalla kytkin ON-asentoon. Sininen valo sivulla alkaa vilkkua osoituksena siitä, että 

kaiutin on parinmuodostustilassa ja hakee Bluetooth-mobiililaitettasi. 

 Avaa laitteesi Bluetooth-toiminto ja hae kaiutinta nimellä ”BTS-63”. Kun kaiutin on valittu laite muodostaa sen 

kanssa parin ilman salasanaa. (Tarvittaessa anna salasana ”0000" laiteparin muodostamiseksi). Sininen valo 

alkaa vilkkua hitaasti, kun laitepari on muodostettu. 

 Voit aloittaa musiikin toiston laitteellasi. Pidä laite 10 metrin (33 jalan) sisällä kaiuttimesta. 

 Säädä laitteen äänenvoimakkuus mukavalle tasolle. 

 Kytke laite pois päältä, kun se ei ole käytössä. 

 

 

Yleinen kaiutintoiminto 

 Käytä Aux-In-kaapelia musiikkilaitteiden kanssa, joissa ei ole Bluetooth-yhteyttä. Yhdistä mukana toimitettu 

Aux-kaapeli kaiuttimen Aux-liitäntään ja kytke toinen pää laitteen Aux-liitäntään. 

 Laite siirtyy Aux-tilaan automaattisesti. 

 Kaikki säätimet ja toiminnot toimivat matkapuhelimen kautta. 

 Irrota Aux-kaapeli, kun sitä ei käytetä. 

 

 

Huomio: 

 Tämä tuote ei ole leikkikalu. Pidettävä pois pienten lasten ulottuvilta. 

 Pidettävä poissa veden-/lämmönlähteistä. 

 Heikko virta voi aiheuttaa huonon yhteyden tai estää Bluetoothin toiminnan. 

 Älä ylilataa akkua. 

 Akkua ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. 

 



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, 

jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, 

ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä 

erikseen. 

 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että 

paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräilypisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan 

viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan 

kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 

 

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote BTS-63 on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja 

muiden määräysten mukainen.Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta:  

Inter Sales A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska/Denmark. 

 

Maahantuoja: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska/Denmark. 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics

