
 

Användarhandbok 

Bluetooth-högtalare 

BTL-62 

 

www.denver-electronics.com 

Läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt 

innan du använder denna produkt. 

 

http://www.denver-electronics.com/


Användaranvisningar 

När du slår på högtalaren startar den i Bluetooth-

läge. Du kan sedan enkelt para ihop din 

smarttelefon eller dator med hjälp av Bluetooth-

funktionen. Om du inte parar ihop den inom 10 

minuter kommer högtalaren att gå in i viloläge 

och du måste stänga av/på den igen för att para 

ihop.  

Tryck på ”M”-knappen bör att byta funktioner. 

 

 

Instruktioner för knappar: 

⑴ : Strömbrytare 

⑵ LINE-port: 3,5 ljudingångsport 

⑶ Spela upp/pausa: Pausa och spela upp i 



spelläge. 

⑷ Volym ned/nästa: Tryck länge för att sänka 

volymen. Tryck kort, i FM-läge, för att byta 

förinställd frekvens. Tryck kort, i musikläge, 

för att byta till föregående låt. 

⑸ Volym upp/förinställd: Tryck länge för att 

höja volymen. I FM-läge, tryck kort för att 

växla till nästa frekvens. I musikläge, tryck 

kort för att växla till nästa låt 

⑹ M – byta läge: byt till FM-radioläge. Tryck 

länge på  i tre sekunder, i ”FM” -läge, för 

att ställa in. 

(Obs: tryck kort = håll knappen nedtryckt i 

mindre än 1 sekund, långt tryck = nedtryckt i 3 

sekunder) 

Knapp för kontroll av ljusen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusen blinkar i aktiverat läge  

(Full färgvåg som flyttar sig upp och ned) 

Första trycket på läge 1(flerfärgat ljus som blinkar i takt till 

musiken) 

Andra trycket på läge 2 (flerfärgad kombination av grafik som 

flimrar) 

Tredje trycket på läge 3 (dubbel färgkonvertering med 

rotation) 

Fjärde tryckte på läge 4 (ljus av) 

Tryck igen för att ljuset ska återgå till standardläge. 

1. Knapp för ljusläge: 



Hur man slår PÅ och AV 

 
Tryck länge på knappen för att slå PÅ och tryck 

länge på knappen för att stänga AV. 

 

Hur man ansluter Bluetooth-enheter 

(mobiltelefon/bärbar dator/iPhone/iPad osv.) 

1. Slå på högtalaren och kontrollera att den är i 

Bluetooth-läge. Indikatorn blinkar blått och ett 

pipljud hörs. 

2. Använd inställningarna för Bluetooth på din 

smarttelefon eller dator och sök efter BTL-62 i 

listan över Bluetooth-enheter och välj det för att 

para.  

3. Efter lyckad parning ger högtalaren ett pipljud 

ifrån sig och telefonen visar att högtalaren är 

ansluten.  

4. Efter lyckad anslutning kan Bluetooth-enheter 

spela upp till högtalaren. Blå lampa blinkar 

långsamt när den är i spelläge med Bluetooth.  

Hur man använder AUX-ingångsläget.  



Anslut en 3,5 mm-kontakt till Bluetooth-

högtalaren och den ljudkälla du vill lyssna på i 

valfritt läge. Bluetooth-högtalaren växlar 

automatiskt till AUX-ingången.  

 

Hur man använder FM-radion 

Tryck på M för att aktivera FM-läge. Tryck sedan 

länge på M för att automatiskt söka efter kanaler. 

Den blå indikatorn blinkar. När du är klar kommer 

systemet automatiskt att spela den första hittade 

stationen. Tryck kort på  eller  för att byta 

station. 

Obs: Anslut en USB-kabel för bättre FM-

mottagning. Den fungerar som en antenn. 

 

Hur man laddar högtalaren 

Ladda högtalaren före första användning. Anslut 

ena delen av USB-kabeln till högtalarens Micro 

USB-port och den andra till en dators USB-port 

eller en extern USB-adapter (medföljer inte). 

Laddning av batteriet kan ta upp till 6 timmar 



(första gången du laddar är tiden längre). När 

laddningen är klar kommer den röda indikatorn 

att slockna. 

 

 

 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 

Kan inte ansluta och spela upp 

1) Kontrollera Bluetooth-inställningarna på 

telefonen eller datorn. (vissa datorer kan inte 

använda Bluetooth med ljudåtergivning) 

2) Kontrollera om högtalaren är ordentligt laddad. 

Om indikatorn blinkar rött när du slår på 

högtalaren bör du ladda den. 

3) Stäng av och para Bluetooth-enheten igen och 

prova igen. 

*Om ovanstående inte löser problemen, bör du 

kontakta butiken där produkten köptes.  

 

Dålig radiomottagning 

★ Leta efter stationen på en öppen plats 



★ Sätt i USB-kabeln som extern antenn för att 

förbättra mottagningen  

  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar 

utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för 

fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, 

UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

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 

anläggning. 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-62 överensstämmer med 

direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 



EU-försäkran om överensstämmelse finns på 

följande webbadress: http://www.denver-

electronics.com och klicka sedan på sök IKON på 

toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: 

BTL-62. Ange produktsida, och direktiv i rött finns 

under hämtningar/andra hämtningar. 

Driftsfrekvensområde: 2,402-2,480 GHz 

Maximal utgående ström: 2,06 dBm 

Varning: Litiumbatteri inuti 

Importör: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-62/
http://www.denver-electronics.com/denver-BTL-62/
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