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Tillykke med dine nye Bluetooth-hovedtelefoner. Læs denne vejledning 

omhyggeligt, og sæt dig ind i korrekt anvendelse, før du tager produktet i brug. 

Advarsel: Lithiumbatteri indeni 

 

 

Oversigt over hovedtelefonerne 

 

 

 

 

Parring 

1. Sørg for, at din telefon eller Bluetooth-enhed er tændt. 

2. Når du vil parre hovedtelefonerne med en enhed, de ikke tidligere har 

været parret med, skal du tænde hovedtelefonerne ved at trykke og holde 

tænd/slukknappen i ca. 3 sekunder. Hovedtelefonerne starter op i 

Bluetooth-søgetilstand (indikatoren blinker hurtigt rødt/blåt). 

3. Aktivér Bluetooth på din telefon eller Bluetooth-enhed, og lad den søge 

efter Bluetooth-enheder. 

4. Vælg “BTH-251” på listen over fundne enheder i din telefon eller 

Bluetooth-enhed. 

5. Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, lyder en tone, og indikatoren blinker 
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Linjeindgang 
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Indikator 

Mikrofon 



udelukkende blåt.  

 



Tænde 

Når enheden er parret (se herover), skal du blot holde tænd/slukknappen inde, 

indtil LED-indikatoren lyser op. Slip så. Når hovedtelefonerne er parret, vil de 

automatisk genoprette forbindelsen, når du tænder dem.  

 

Slukke 

Sluk ved at trykke og holde tænd/slukknappen i ca. 3 sekunder. Der lyder en 

tone, og indikatoren lyser rødt. Hvis hovedtelefonerne ikke får oprettet 

forbindelse til en enhed indenfor 5 minutter, slukker de automatisk. 

 

Justering af lydstyrken 

Skru op eller ned for lyden ved at trykke kortvarigt på lydstyrkeknapperne +/- 

under et opkald, eller mens du lytter til musik. Når lydstyrken når maksimum, 

høres en varselstone. 

 

Opladning af batteriet 

Sæt Micro USB-stikket på det medfølgende USB-kabel i ladeterminalen under 

højre ørepude på hovedtelefonerne, og sæt kablets andet stik i en USB-port 

på din computer eller anden enhed beregnet til opladning via USB. Indikatoren 

lyser rødt under opladningen. Når den er fuldt opladet, vises indikatorlampen 

blå. Opladningen tager ca. 2-3 timer, hvis batteriet er helt tomt. Det fuldt 

opladede batteri har strøm til op til 6 timers tale og/eller musik (og op til 300 

timers standby). 

 

Opkald 

Når du vil besvare eller afslutte et opkald, skal du trykke én gang på 

telefonknappen for at besvare eller afvise opkaldet. Afslut et opkald ved at 

trykke kort på telefonknappen. 

 

Passiv model 

Du kan anvende DENVER BTH-251 som kablede hovedtelefoner. Slut blot 

hovedtelefonerne til din MP3-afspiller via et lydkabel med 3,5 mm jackstik. 

 



OBS:  

1. Undgå at lytte ved høj lydstyrke i lange perioder ad gangen. Dette kan 

beskadige din hørelse.  

2. Hvis du ikke skal bruge hovedtelefonerne i længere tid, skal du sørge for at 

oplade dem en gang hver 6. måned. 3. Batteriet er indbygget og kan ikke 

udskiftes.  

3. Hold hovedtelefonerne på afstand af våde omgivelser. Brug ikke 

hovedtelefonerne i regn eller fugtigt vejr.  

4. Driftstemperaturen er 5 °C til 35 °C. Kast ikke hovedtelefonerne på ilden, 

da batteriet derved kan eksplodere og forårsage skade. 

  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi 

tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual. 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder 

materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers 

sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr 

og batterier) ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående 

overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk 

udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret 

husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de 

ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at 

batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke 

unødigt belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og 

elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på 

genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske 

forvaltning. 



 

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTH-251 er i 

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 

internetadresse: www.denver-electronics.com og klik på søgeikonet øverst på 

hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTH-251. Du kommer nu ind på 

produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre 

downloads. 

Driftsfrekvensområde: 2402Hz-2480KHz 

 

Maksimal udgangseffekt: 15mW 
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