
 

Brukermanual 

Bluetooth Høyttaler 

BTL-62 

 

www.denver-electronics.com 

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne 

bruksanvisningen grundig. 

 

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


Bruksinstruksjoner 

Når du slår på høyttaleren, vil den som standard 

starte i Bluetooth-modus. Du kan enkelt pare 

høyttaleren med smarttelefon eller PC'n med 

Bluetooth-funksjonen. Hvis du ikke kobler til 

innen 10 minutter, vil høyttaleren gå i 

dvalemodus, og du må slå den av/på for å pare 

den på nytt.  

Trykk på “M” knappen for å bytte funksjon. 

 

 

Instrukser for knapper: 

⑴ : På/av-knapp 

⑵ LINE port：3.5 audio-inngangsport 

⑶ Spill av/Pause: Pause og spill av i 



avspillingsmodus. 

⑷ Volum ned/Neste: Hold lenge for å senke 

volumet. I FM-modus, vil et kort trykk bytte 

PRE-frekvens. I musikk-modus, vil et kort 

trykk hoppe tilbake til forrige sang. 

⑸ Volum opp / PRE: Hold lenge for å øke 

volumet, I FM-modus trykk kort for å bytte til 

neste frekvens, I musikk-modus trykk kort for 

å bytte til neste sang 

⑹ M - bytte modus: Bytter til FM radio-modus, i 

“FM” modus, trykk lenge  i 3 sekunder for 

å finjustere. 

(Merk: trykk kort = hold nede i mindre enn 1 

sekund, trykk lenge = hold nede i ca 3 

sekunder) 

Knapp for lyskontroll: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyset blinker når modusen er aktivert  

(Fulle, fargede sinuser går opp og ned) 

1. trykk: modus 1 (flerfarget lys i samme rytme som musikken) 

2. trykk: modus 2 (flerfarget kombinasjon av flimrende motiver) 

3. trykk: modus 3 (tofarget lysmotiv) 

4. trykk: modus 4 (lys av) 

Trykk kort for å komme til standardstatus. 

1. knapp for lysmodus: 



Hvordan slå PÅ og AV 

 
Hold knappen nede for å skru PÅ, og hold den 

nede for å skru AV. 

 

Hvordan kobler man til Bluetooth-enheter 

(Mobiltelefon/bærbar PC/iPhone/iPad, osv.) 

1. Slå på høyttaleren, og sørg for at den er i 

Bluetooth-modus. Den blå indikatoren blinker, og 

du hører et lydsignal. 

2. Gå inn på Bluetooth-innstillingene på 

smarttelefonen eller PC'en, finn BTL-62 på listen 

over Bluetooth-enheter, og velg den for å koble 

deg til.  

3. Etter vellykket tilkobling, vil høyttaleren gi fra 

seg en lyd, og det vil vises på telefonen din at 

høyttaleren er koblet til.  

4. Etter vellykket tilkobling kan Bluetooth-enheter 

spille av via høyttaleren. Et blått lys vil blinke 

langsomt når høyttaleren er i modus for 

Bluetooth-avspilling.  



Hvordan bruke AUX-inngangsmodusen.  

I hvilken som helst modus, sett inn en 3,5 mm 

kabel i Bluetooth-høyttaleren, og til lydkilden du 

ønsker å lytte til. Bluetooth-høyttaleren vil 

automatisk endre til AUX-inngang.  

 

Slik bruker du en FM-radio 

Trykk på M for å gå inn i FM-modus. Hold M-

knappen nede for å starte automatisk stasjonssøk. 

Den blå indikatoren blinker. Når den er ferdig, vil 

systemet automatisk spille av den første 

stasjonen som ble funnet. Trykk kort på  eller på 

 for å endre stasjon. 

Merk: Vennligst sett inn USB-kabel for bedre FM-

mottak. Den fungerer som en antenne. 

 

Hvordan lader man høyttaleren 

Lad opp høyttaleren før den benyttes for første 

gang. Plugg en del av USB-ladekabelen inn i 

høyttaleren Micro USB-port, og den andre delen 

til en USB-port på datamaskinen eller en ekstern 



USB-adapter (ikke inkludert). Å fullade batteriet 

kan ta opptil 6 timer (vennligst forleng ladetiden 

første gang). Når oppladingen er ferdig, vil den 

røde lampen slutte å lyse. 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål 

Kan ikke koble til og spille av 

1) Sjekk Bluetooth-innstillingene på telefonen 

eller PC'en. (Noen PCer kan ikke brukes for 

Bluetooth-avspilling) 

2) Sjekk om høyttaleren er skikkelig ladet. Hvis 

den røde indikatoren blinker når du slår på 

høyttaleren, må den lades. 

3) Vennligst slå av, koble til Bluetooth-enheten, 

og prøv igjen. 

*Hvis det ovenstående ikke løser problemene 

dine, vennligst ta kontakt med butikken hvor du 

kjøpte utstyret.  

 



Dårlig radiomottak 

★ Søk etter stasjoner på et åpent og fritt sted 

★ Sett inn USB-kabelen som en ekstern antenne 

for å forbedre mottaket  

  



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle 

våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om 

eventuelle feil og mangler i denne manualen. 

 

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier 

inneholder materialer, komponenter og stoffer som 

kan være farlige for helse og miljø hvis 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. 

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med 

dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne 

måten kan du være sikker på at batteriene blir 

resirkulert i henhold til lovverket, og at de 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. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S at 

radioutstyrstypen BTL-62 er i overenstemmelse 

med direktiv 2014/53/EU. EU-



overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan 

man finne på følgende internettadresse: 

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

deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg 

inn modellnummeret: BTL-62. Gå deretter til 

produktsiden, så finner du RED-direktivet under 

nedlastinger/andre nedlastinger. 

Operativt frekvensområde: 2,402-2,480 GHz 

Maks. utgangseffekt: 2,06 dBm 

Advarsel: Litiumbatteri inne 

Importert av: 

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.facebook.com/denverelectronics



