
BTL-50   Bluetooth Høyttaler 

Brukermanual (må leses før bruk) 

Lading av høyttaleren 

 Høyttaleren fungerer med et internt oppladbart litiumbatteri. Før du bruker den første gang, 

må du lade høyttaleren helt opp. 

 Sett den lille pluggen på den medleverte USB-kabelen inn i mikro-USB ladeporten som du finner 

på siden av høyttaleren. Sett den store pluggen inn i USB-porten på en datamaskin, en USB 

ladeenhet, eller en 5V USB adapter (ikke medlevert) som du setter inn i en veggkontakt.  

 LED-indikatoren vil lyse RØDT under lading og vil slås AV når batteriet er fulladet. 

 Trekk ut USB-kabelen når batteriet er fulladet. 

 

Bluetooth-funksjoner  

 Sett “POWER” bryteren på ON for å slå på høyttaleren. 

 Du vil høre en pipetone, og høyttaleren vil gå inn i Bluetooth paringsmodus eller den vil pares 

på nytt med en enhet som den tidligere var paret til. 

 Du vil høre en pipetone og Bluetooth indikatoren vil blinke raskt BLÅTT. 

 Få din mobile enhet til å søke etter Bluetooth enheter. Så snart “BTL-50” kommer opp, må du 

velge denne i listen over detekterte enheter. Enheten vil kunne pares uten passord, men hvis 

det forlanges et passord, må du taste inn 0000 for å fullføre paringen. 

 Etter at paringen er fullført, vil du høre en ny pipetone og Bluetooth indikatoren vil blinke sakte 

blått. 

 Start musikken på enheten din. Hold enheten din innenfor en rekkevidde på 10 meter fra 

høyttaleren for å sikre en god lydkvalitet. 

 Slå av høyttaleren når den ikke brukes ved å sette bryteren på OFF. 

 

Betjening av lys  

 Trykk lett på [     ] knappen for å gå igjennom høyttalerens lysmoduser. Det er tilsammen 4 LED 

belysningsmoduser.  

 

Forsiktig: 

 Dette er ikke et leketøy. Hold produktet utenfor barns rekkevidde. 

 Hold produktet unna vann / varme.  

 Lav batteristand kan forårsake dårlig forbindelse, eller føre til at Bluetooth ikke fungerer. 

 Ikke lad batteri for mye. 

 Battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like 
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan 

være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og 

batterier) ikke håndteres riktig. 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se 

nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen 

med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 

 

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne 

måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet. 

 

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 

sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra 

husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTL-50 er i overenstemmelse med direktiv 

2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 

internettadresse:Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. 

Angi modellnummer: btl-50 

Deretter går du til produktsiden, du finner ”Red”direktivet under downloads/other downloads 

 

 

Operativt frekvensområde: 

Maks. Utangseffekt: 
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