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Onnittelut uusista Bluetooth-kuulokkeistasi. Lue tämä opas ennen käyttöä 

varmistaaksesi, että osaat käyttää niitä oikein. 

Varoitus: Litiumparisto sisällä 

 

 

Kuulokkeiden yleiskuvaus 

 

 

 

 

Parinmuodostus 

1. Varmista, että puhelin tai Bluetooth-laite on kytketty päälle. 

2. Jos haluat muodostaa parin laitteen kanssa, jota ei ole aiemmin liitetty 

pariksi, kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 

sekunnin ajan, kuulokkeet käynnistyvät Bluetooth-hakutilassa 

(punainen/sininen valo vilkkuu nopeasti) 

3. Aktivoi Bluetooth puhelimessasi tai muussa Bluetooth-laitteessa ja aseta 

se hakemaan Bluetooth-laitetta. 

4. Valitse puhelimessasi tai muussa Bluetooth-laitteessa näkyvästä 

Bluetooth-laitteiden luettelosta ”BTH-251”. 

5. Kun Bluetooth-pariliitos onnistuu, kuuluu lyhyt merkkiääni ja vain sininen 

Edellinen 

kappale/äänenvoimakkuus- 
Virta / toisto ja tauko 

Micro-USB-latausportti 

Tuloliitäntä 

Seuraava 

kappale/äänenvoimakkuus+ 

 

Merkkiv

alo 

Mikrofoni 



valo vilkkuu.  

 



Päälle kytkeminen 

Kun laitepari on muodostettu (katso yllä), pidä vain virtapainiketta painettuna, 

kunnes LED-valo syttyy, ja päästä sitten irti. Kun laitepari on jo muodostettu, 

yhteys luodaan automaattisesti käynnistyksen aikana.  

 

Pois päältä kytkeminen 

Kuulokkeet kytketään pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 

sekunnin ajan. Kuulet lyhyen merkkiäänen ja punainen merkkivalo syttyy. Jos 

kuulokkeita ei kytketä laitteeseen 5 minuutin kuluessa, se sammuttaa itsensä 

automaattisesti. 

 

Äänenvoimakkuuden säätäminen 

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti 

äänenvoimakkuuden näppäimiä +/- puhelun aikana tai kuunnellessasi 

musiikkia. Kun äänenvoimakkuus on maksimitasolla, kuulet 

varoitusmerkkiäänen. 

 

Akun lataaminen 

Työnnä mukana tulevan USB-johdon micro-USB-pää kuulokkeiden oikean 

korvakupin alla olevaan USB-micro-portin latausliitäntään ja yhdistä toinen pää 

tietokoneen tai muun USB-latausta tukevan laitteen USB-porttiin. Merkkivalo 

palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, merkkivalo muuttuu 

siniseksi. Latausaika on noin 2–3 tuntia, jos akku on tyhjä. Täyteen ladatun 

akun virta antaa 6 tuntia puheaikaa ja/tai musiikin kuunteluaikaa (ja enintään 

300 tunnin valmiusajan). 

 

Puhelut 

Vastaat puheluun tai päätät tai hylkäät sen painamalla kerran 

puhelinnäppäintä. Päätä puhelu lyhyellä puhelinnäppäimen painalluksella. 

 

Passiivinen tila 

Voit käyttää DENVER BTH-251 -kuulokkeita langallisina. Kytke vain 

kuulokkeesi MP3-soittimeen 3,5 mm äänijohdon avulla. 



 

Huomio:  

1. Vältä hyvin korkeiden äänenvoimakkuuksien käyttöä pitkäaikaisesti. Tämä 

voi vahingoittaa kuuloasi.  

2. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, muista ladata se 6 kuukauden välein. 

3. Akku on sisäänrakennettu eikä sitä voi vaihtaa.  

3. Pidä kuulokkeet poissa kosteilta alueilta. Älä käytä sateessa tai kostealla 

säällä.  

4. Käyttölämpötila on 5–35 °C. Älä vie laitetta avotuleen välttääksesi 

akkuräjähdyksen aiheuttamat onnettomuudet. 

  



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 

Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS 

A/S 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät 

materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia 

terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

 

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on 

piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai 

paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä 

erikseen. 

 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan 

keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain 

mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen 

toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan 

kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 

 



Inter Sales A/S vakuuttaa, BTH-251 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 

seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com napsauta 

hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTH-251. 

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. 

Käyttötaajuusalue: 2402Hz-2480KHz 

Maks. lähtöteho: 15mW 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



