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Bluetooth-modus:
1. Trykk på Strømknappen og hold den inne for å slå på høyttaleren. Når 
du hører “Ding dong” betyr det at Bluetooth-enheten er klar for paring.
2. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din, søk etter og velg “DENVER 
BTS-210” for å pare. Når paringen er ferdig, vil du høre “Tilkoblet”.
3. Hvis batteristanden er lav, vil høyttaleren varsle deg om det ved hjelp 
av en lydalarm.
4. Lading: Koble til en DC 1A adapter, eller til en av USB-portene på din 
datamaskin.
5. Under lading: Den røde LED lyser.  Når ladingen er ferdig, slutter den 
røde LED’en å lyse. 

Avspilling fra et Mikro SD-kort
1. Koble til et Mikro SD-kort. Avspillingen starter automatisk. 
2. Støtter MP3/WAV-formatene。
3. Trykk på M-knappen for å bytte mellom Mikro SD-kort, Bluetooth-mo-
dus. 

Avspilling fra USB
1. Sett inn en USB-minnepinne. Avspillingen starter automatisk.
2. Støtter MP3/WAV-formatene.
3. Trykk på M-knappen for å bytte mellom USB,  Bluetooth-modus.

Lytte til eksternt utstyr
1. Bruk den medleverte 3,5mm AUX-kabelen, koble høyttaleren til en 
ekstern enhet (eksempel: MP3 eller mobiltelefon) 
2. Trykk på M-knappen for å bytte til AUX-modus.

Slik bruker du din nye Bluetooth-høyttaler
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Handsfree anrop:
1. Når du mottar et anrop, trykk kort på “Pause”-knappen for å besvare 
anropet. For å avvise anropet, trykk og hold på “Pause”-knappen, og hold 
den inne.
2. For å avslutte samtalen, trykk kort på “Pause”-knappen.

Merk:
Dette produktet må lagres og brukes i romtemperatur
Ikke utsett produktet for regn eller fuktige forhold
Produktet må ikke demonteres, repareres eller endres
Bruk ingen kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre produktet
Litiumbatteriet må ikke utsettes for ild, for å unngå eksplosjonsfare
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og 
stoffer som kan være farlige for helsen 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, som vist ovenfor. 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 egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr 
og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre 
innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer 
informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.
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Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTS-210 er i 
overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklærin-
gens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: hTast inn: 
www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi 
modellnummer: BTS-210.  Deretter går du til produktsiden, du finner det  
direktivet under downloads/other downloads.
Operativt frekvensområde:150Hz-18KHz
Maks. utgangseffekt:2x5W
Bluetooth-frekvens:  2.402-2.480GHz

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, 
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten 
forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne 
manualen.
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