
BTL-50 Bluetooth-kaiutin 

Käyttöohje (lue ennen kuin jatkat) 

Kaiuttimen lataaminen 

 Kaiutin toimii sisäisellä litium-akulla. Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen ensimmäistä 

käyttökertaa. 

 Kytke mukana toimitettavan micro-USB-johdon pieni liitin kaiuttimen kyljessä olevaan 

micro-USB-latausporttiin. Kytke suurempi liitin USB-porttiin tietokoneessa, USB-latauslaitteessa 

tai 5 V USB-adapterissa (ei kuulu mukaan) ja kytke sitten pistorasiaan.  

 LED-merkkivalo muuttuu PUNAISEKSI latauksen ajaksi ja SAMMUU, kun akku on ladattu 

täyteen. 

 Irrota USB-johto, kun lataus on valmis. 

 

Bluetooth-toiminnot  

 Kytke kaiuttimen virta päälle viemällä ”VIRTA”-kytkin asentoon ON. 

 Kuuluu äänimerkki ja kaiutin siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaa tai luo parin uudelleen 

aiempaan laitteeseen. 

 Kuuluu äänimerkki ja Bluetoothin LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti SINISTÄ valoa. 

 Aseta mobiililaitteesi etsimään Bluetooth-laitteita, ja kun se tulee näkyviin, valitse ”BTL-50” 

löydettyjen laitteiden listalta. Laite muodostaa parin ilman salasanaa, mutta tarvittaessa anna 

0000 laiteparin viimeistelemiseksi. 

 Kun laitepari on muodostettu, kuuluu äänimerkki ja Bluetoothin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti 

sinistä valoa. 

 Voit aloittaa musiikin toiston laitteellasi. Pidä laitteesi enintään 10 metrin etäisyydellä laitteesta 

optimaalisen äänenlaadun takaamiseksi. 

 Kun kaiutinta ei käytetä, kytke sen virta pois päältä viemällä kytkin OFF-asentoon. 

 

Valon käyttö  

 Nopea [     ]-painikkeen painallus käy läpi kaiuttimen valotiloja. LED-valotiloja on yhteensä 4.  

 

Huomio: 

 Tämä tuote ei ole leikkikalu. Pidettävä pois 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 
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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 keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi 

viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 

osastolta. 

 

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTL-50 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: btl-50 

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla 

Käyttötaajuusalue: 

Maks. lähtöteho: 

 

Maahantuoja: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics


 


