
 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING 

DENVER BTH-251 
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 facebook.com/denverelectronics 



Gratulerer med dine nye Bluetooth hodetelefoner. Les denne 

bruksanvisningen før du tar dem i bruk for å være sikker på at du bruker dem 

riktig. 

Advarsel: Litiumbatteri inne. 

 

 

Oversikt over headsettet 

 

 

 

 

Paring 

1. Sørg for at telefonen eller Bluetooth-enheten er slått på. 

2. For å pare hodetelefoner som ikke har vært paret før, må du slå på 

hodetelefonene ved å trykke inn På-knappen og holde den inne i ca. 3 

sekunder. Hodetelefonene vil starte opp i Bluetooth-søkemodus (lampene 

vil blinke raskt i rødt og blått) 

3. Aktiver Bluetooth på telefonen eller Bluetooth-enheten, og still den inn på 

søk etter Bluetooth-enheter. 

4. På telefonen din, eller på en annen Bluetooth-enhet, velger du “BTH-251” 

fra listen med tilgjengelige enheter. 

Forrige sang/volum- 

På&Av/Spill&Pause 

Mikro-USB-ladeport 

Line-inn 

Neste sang/volum + 

 

Indikator 

Mikrofon 



5. Når Bluetooth-paringen er vellykket, vil du høre en varsellyd, og bare det 

blå lyset vil blinke.  

 



Slå på 

Etter at enheten er blitt paret (se over), skal du bare holde På-knappen til 

LED-lampen lyser. Så kan du slippe opp knappen. Når den først er blitt paret, 

kobles den automatisk til igjen neste gang den slås på.  

 

Slå Av 

For å slå av, trykk og hold Av/på-knappen i ca. 3 sekunder. Du vil høre en 

ringelyd og en rød LED-lampe vil lyse. Hvis hodetelefonene ikke kobles til en 

enhet innen 5 minutter, vil de slås av automatisk. 

 

Juster volumet 

For å øke eller dempe volumet, trykk raskt på volum +/- tasten under et anrop 

eller mens du hører på musikk. Når volumet når opp i maksimal styrke, vil du 

høre en varsellyd. 

 

Lad batteriet 

Vennligst sett Mikro-USB pluggen på den medleverte USB-kabelen inn i 

USB-ladeporten på hodetelefonens høyre side, og sett inn den andre enden i 

en USB-port på din datamaskin eller på et annet utstyr som er beregnet for 

USB-lading. Kontrollampen lyser rødt mens du lader. Indikatoren blir blå når 

enheten er fulladet. Ladingen tar omtrent 2 - 3 timer hvis batteriet er tomt. Det 

fulladede batteriet har nok strøm til at du skal kunne snakke eller høre musikk i 

opptil 6 timer (og opptil 300 timer standbytid). 

 

Telefonanrop 

For å besvare eller avslutte et anrop, trykk én gang på telefontasten. Avslutt et 

anrop med et kort trykk på telefontasten. 

 

Passiv modus 

Hodetelefonene DENVER BTH-251 kan også brukes med ledning. Det er bare 

å koble hodetelefonene til MP3-spilleren med en 3,5 mm lydkabel. 

 



Advarsel:  

1. Unngå veldig høyt volum i lengre perioder. Dette kan skade hørselen din.  

2. Hvis du ikke bruker hodetelefonene på en god stund, må du sørge for å 

lade dem en gang hver 6. måned. 3. Batteriet er innebygd, og det kan ikke 

byttes ut.  

3. Hold hodetelefonen på avstand fra våte omgivelser. Skal ikke brukes i regn 

eller fuktig vær.  

4. Driftstemperaturen er 5°C til 35°C. Ikke sett fyr på hodetelefonene, da det 

kan føre til at batteriet eksploderer. 

 

  



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, som vist ovenfor. 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 BTH-251 er i 

overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 



EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 

internettadresse: www.denver-electronics.com og klikk deretter på søkeikonet 

øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTH-251. Gå deretter til 

produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre 

nedlastinger. 

Operativt frekvensområde: 2402Hz-2480KHz 

Maks. utgangseffekt: 15mW 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



