
BTL-50   Bluetooth-högtalare 

Instruktionsmanual (Läs innan du fortsätter) 

Ladda högtalaren 

 Högtalaren använder ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri. Ladda din högtalare fullt ut innan 

första användningen. 

 Infoga den medföljande mikro-USB-kabelns lilla kontakt i laddningsporten för mikro-USB på ena 

sidan av högtalaren. Infoga den stora kontakten i en USB-port på en dator, en USB-laddare eller 

en 5V USB-adapter (medföljer ej) och koppla in i ett vägguttag.  

 LED-lampan blir RÖD under laddning och stängs AV när batteriet är färdigladdat. 

 Koppla bort USB-kabeln när laddningen är slutförd. 

 

Bluetooth-funktioner  

 Dra “POWER”-knappen till läget ON för att slå på högtalaren. 

 Du hör en signal och högtalaren går in i Bluetooth-parkopplingsläge eller återkopplar till en 

tidigare parkopplad enhet. 

 Du hör en signal och Bluetooth-LED-lampan blinkar snabbt i BLÅTT. 

 Låt din mobila enhet söka efter Bluetooth-enheter, och när de dyker upp väljer du “BTL-50” från 

listan över hittade enheter. Din enhet parkopplas utan lösenord, men om det behövs anger du 

0000 för att slutföra parkopplingen. 

 När parkopplingen är slutförd hör du en signal och Bluetooth-LED-lampan blinkar långsamt i 

Blått. 

 Börja spela musik på din enhet. Håll din enhet inom 10 meter från högtalaren för att försäkra 

dig om bästa möjliga ljudkvalitet. 

 Stäng av högtalaren när du inte använder den genom att dra knappen till läget OFF. 

 

Ljusåtgärd  

 Tryck på knappen [     ] för att gå igenom högtalarens ljuslägen. Det finns totalt 4 LED-ljuslägen.  

 

Var försiktig: 

 Detta är inte en leksak. Håll den borta från barn. 

 Håll den borta från vatten/värme.  

 Låg effekt kan orsaka dålig anslutning, där även Bluetooth inte fungerar. 

 Överladda inte batteri. 

 Batteripack får inte exponeras för alltför stark värme, som solsken, öppen eld eller 
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Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och 

ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk 

utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken 

soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte 

bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd 

facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 

antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 

information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

 

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTL-50 överensstämmer med 

direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på 

följande webbadress:Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på 

webbsidan. Ange modellnumret: btl-50   

 
Ange nu produktsida, och red direktivet i finns under hämtningar/övriga hämtningar 

Driftsfrekvensområde: 

Maximal utgående ström: 

 

Importör: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

http://Ange:%20www.denver-electronics.com%20och%20klicka%20sedan%20på%20IKONEN%20längst%20upp%20på%20webbsidan.%20Ange%20modellnumret:%20djs-3010 %20
http://Ange:%20www.denver-electronics.com%20och%20klicka%20sedan%20på%20IKONEN%20längst%20upp%20på%20webbsidan.%20Ange%20modellnumret:%20djs-3010 %20


www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

