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Grattis till din nya Bluetooth-hörlurar. Läs igenom denna bruksanvisning för 

korrekt användning innan du börjar använda dem. 

Varning: Litiumbatteri inuti. 

 

 

Översikt över hörlurarna 

 

 

 

 

Ihopparning 

1. Se till att din telefon eller Bluetooth-enhet är på. 

2. Utför följande för att para ett headsetet som inte tidigare har parats ihop 

med en enhet. Slå på headsetet genom att trycka och hålla strömbrytaren 

nedtryckt i cirka tre sekunder. Headsetet startar i Bluetooth-sökläge 

(röd/blå lampa blinkar snabbt) 

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på din telefon eller Bluetooth-enhet. Ställ 

sedan in den för att söka efter Bluetooth-enheter. 

4. Välj "BTH-251" i listan över enheter som har hittats på din telefon eller 

Bluetooth-enheter. 

5. När Bluetooth har parats kommer en snabb ton att höras och endast den 

Föregående låt/volym- 

På och Av/spela upp 

och pausa 

Mikro-USB-laddningsport 

Line-in 

Nästa låt/volym+ 

 

Indikator 

Mik. 



blå lampan blinkar.  

 



Sätta på 

Efter att enheten har parats ihop (se ovan), håll strömknappen intryckt tills 

lysdioden tänds och släpp sedan upp den. När den parats ihop ansluts den 

automatiskt när den slås på.  

 

Stänga av 

För att stänga av, tryck och håll strömknappen i ca tre sekunder. En signal hörs 

samt en röd indikeringslampa syns. Om hörlurarna inte är anslutna till en enhet 

inom fem minuter, stängs de automatiskt av. 

 

Justera volymen 

Höj eller sänk volymen genom att trycka på knappen volume +/- under ett 

samtal eller medan du lyssnar på musik. När ljudvolymen når sitt max, hörs en 

varningssignal. 

 

Ladda batteriet 

Sätt i Micro USB-änden på den medföljande USB-kabeln i laddningsuttaget 

som är en USB-micro-port under höger hörlur på hörlurarna och anslut den 

andra änden till en USB-port på din dator eller andra enheter som är gjorda för 

USB-laddning. Indikatorn lyser rött under laddning. Indikatorn blir blå när  

laddningen är klar. Laddningstiden är ungefär 2–3 timmar om batteriet är tomt. 

Fullt laddat batteri ger upp till 6 timmars samtals- och/eller musiktid (och upp till 

300 timmar i standby). 

 

Samtal 

Tryck en gång på telefonknappen för att svara eller avvisa ett samtal. Avsluta 

ett samtal med en kort tryckning på telefonknappen. 

 

Passivt läge 

Du kan använda DENVER BTH-251 som trådbundna hörlurar. Anslut helt 

enkelt hörlurarna till din MP3-spelare med en 3,5 mm ljudkabel. 

 



Var försiktig:  

1. Undvik mycket höga ljudvolymer under en konstant tidsperiod. Detta kan 

skada din hörsel.  

2. Om det inte används under en längre tid, ska du se till att ladda det en 

gång var sjätte månad. 3. Batteriet är inbyggt och det kan inte bytas ut.  

3. Håll hörlurarna borta från våta områden. Använd inte i regn eller fuktigt 

väder.  

4. Drifttemperaturen är 5 °C till 35 °C. Undvik att hörlurarna kommer i 

närheten av öppen eld, eftersom det kan medföra risk för att batteriet 

exploderar. 

 

  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 

meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller 

material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön 

om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte 

hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den 

överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar 

att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas 

tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en 

för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna 

återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk 

utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i 

återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att 

tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

 



Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTH-251 

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 

EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 

www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av 

webbplatsen. Skriv modellnummer: BTH-251. Ange produktsida, och direktiv i 

rött finns under hämtningar/andra hämtningar.  

Driftsfrekvensområde: 2402Hz-2480KHz  

Maximal utgående ström: 15mW 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



