
BTL-50   Bluetooth-højttaler 

Brugervejledning (Læs før du fortsætter) 

Opladning af højttaleren 

 Højttaleren drives af et indbygget genopladeligt lithiumbatteri. Oplad venligst din højttaler helt 

før første ibrugtagning. 

 Sæt det lille stik på det medfølgende micro-USB-kabel i micro-USB-ladeterminalen på siden af 

højttaleren. Sæt kablets større stik i USB-porten på en computer, en USB-oplader eller en 5 V 

USB-adapter (tilkøb), og forbind denne til en stikkontakt.  

 LED-indikatoren skifter til RØDT under opladningen og SLUKKER, når enheden er fuldt opladet. 

 Fjern USB-kablet, når opladningen er færdig. 

 

Bluetooth-betjening  

 Skub knappen “POWER” over på ON for at tænde højttaleren. 

 Der høres en tone, og højttaleren aktiverer Bluetooth parringstilstand eller genetablerer 

parringen med en allerede parret enhed. 

 Der høres en tone, og Bluetooth LED-indikatoren blinker hurtigt BLÅT. 

 Lad din mobile enhed søge efter Bluetooth-enheder, og vælg “BTL-50” på listen over fundne 

enheder. Din enhed kan parre uden adgangskode, men hvis en kode er påkrævet, skal du 

indtaste 0000 for at færdiggøre parringen. 

 Når parringen er oprettet, lyder en tone, og Bluetooth LED-indikatoren blinker langsomt blåt. 

 Begynd at spille musik på din enhed. Hold din enhed indenfor 10 meter fra højttaleren for at 

sikre optimal lydkvalitet. 

 Sluk højttaleren, når den ikke er i brug, ved at stille Tænd/sluk-knappen på OFF. 

 

Betjening af lyset  

 Tryk kort på knappen [     ] for at bladre gennem højttalerens lystilstande. Du kan vælge mellem 4 

LED lystilstande.  

 

Forsigtig: 

 Dette er ikke legetøj. Holdes udenfor børns rækkevidde. 

 Holdes væk fra vand/varme.  

 Lav effekt kan medføre dårlig forbindelse, eller at Bluetooth slet ikke virker. 

 Overoplad ikke batteriet. 

 Batteripakken må ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller lignende. 
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og 

stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret 

elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede 

skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes 

sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. 

På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med 

lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr 

samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre 

indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 

kommunens tekniske forvaltning. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTL-50 er i overensstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. 

Skriv modelnummer: BTL-50Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under 

"downloads/other downloads" 

 
Driftsfrekvensområde: 

Maximal udgangseffekt: 

 

Importør: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Søften 
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