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Gefeliciteerd met uw nieuwe Bluetooth-hoofdtelefoon. Lees deze handleiding 

a.u.b. voorafgaand aan gebruik, zodat u het apparaat correct weet te 

gebruiken. 

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen. 

 

 

Overzicht van hoofdtelefoon 

 

 

 

 

Koppelen 

1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. 

2. Om de hoofdtelefoon te koppelen met een apparaat dat nog niet eerder 

was gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in door de aan-/uittoets 

ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden en de hoofdtelefoon zal 

automatisch de Bluetooth-zoekmodus openen (rood/blauw lampje knippert 

snel). 

3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat 

en zoek naar Bluetooth-apparatuur. 

4. Selecteer “BTH-251” in de lijst met gevonden apparatuur op uw telefoon of 

Bluetooth-apparaat. 
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5. Wanneer de Bluetooth-koppeling is geslaagd, zal er een bevestigingstoon 

klinken terwijl alleen het blauwe lampje knippert.  

 



Inschakelen 

Nadat het apparaat is gekoppeld (zie hierboven), houd dan gewoon de 

aan-/uittoets ingedrukt totdat de LED-lampjes oplichten en laat de toets 

vervolgens los. Nadat het apparaat is gekoppeld, zal deze automatisch 

opnieuw verbinding maken wanneer ingeschakeld.  

 

Uitschakelen 

Houd de aan-/uittoets ca. 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Er zal een 

toon klinken terwijl een rood indicatielampje oplicht. Als de hoofdtelefoon niet 

binnen 5 minuten wordt verbonden met een apparaat, dan zal deze 

automatisch uitschakelen. 

 

Volumeregeling 

Druk tijdens een gesprek of het luisteren naar muziek kort op de volumetoets 

+/- om het volume te verhogen of verlagen. Er zal een waarschuwingstoon 

klinken wanneer het maximale volume is bereikt. 

 

De batterij opladen 

Steek het MicroUSB-uiteinde van de meegeleverde USB-kabel a.u.b. in de 

MicroUSB-laadpoort onder de rechter oorschelp van de hoofdtelefoon en 

steek het andere uiteinde in een USB-poort op uw computer of ander apparaat 

met USB-laadfunctie. Het indicatielampje zal rood branden tijdens het 

oplaadproces. Het indicatielampje wordt blauw zodra het product volledig is 

opgeladen. Het zal ongeveer 2-3 uur duren om een lege batterij op te laden. 

Een volledig opgeladen batterij verstrekt tot 6 uur gesprekstijd en/of muziektijd 

(en tot 300 uur in stand-by). 

 

Oproepen 

Druk eenmaal op de telefoontoets om een oproep te beantwoorden en druk 

tweemaal op de telefoontoets om een oproep te weigeren. Beëindig een 

oproep door kort op de telefoontoets te drukken. 

 

Passief modus 



U kunt de DENVER BTH-251 als een bedrade hoofdtelefoon gebruiken. U 

hoeft de hoofdtelefoon slechts op uw MP3-speler aan te sluiten met een 

3,5mm audiokabel. 

 

Opgelet:  

1. Luister a.u.b. niet langdurig op zeer hoge volumes. Dit kan tot 

gehoorbeschadiging leiden.  

2. Als u het apparaat een lange tijd niet gebruikt, laad deze dan eenmaal elke 

6 maanden op. 3. De batterij is ingebouwd en kan niet worden vervangen.  

3. Houd de hoofdtelefoon a.u.b. uit de buurt van natte omgevingen. Gebruik 

het apparaat niet in de regen of in vochtig weer.  

4. De bedrijfstemperatuur is 5°C tot 35°C. Plaats de hoofdtelefoon a.u.b. niet 

in vuur, om het risico op ontploffing van de batterij te voorkomen. 

 

  



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten 

materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw 

gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 

doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is 

bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische 

apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen 

te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld. 

 

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een 

geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het 

gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met 

de wetgeving en het milieu niet aantasten. 

 

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of 

elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op 

recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval 

ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke 



autoriteiten. 

 

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTH-251 

conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 

EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende 

internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het 

zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: 

BTH-251. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder 

downloads/overige downloads. 

Frequentiebereik: 2402Hz-2480KHz 

Totaal uitgangsvermogen: 15mW 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 
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