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BLUETOOTH-HØJTTALER MED LED-LYS 

 



Pakken indeholder: 

 

1. Højttaler 

2. Brugervejledning 

3. Micro USB-ladekabel 

4. 3,5 mm Aux-in-kabel 

 

 

Oversigt 

  

1. Knappen Tænd/sluk: Tryk og hold knappen “1” for at 

tænde/slukke enheden. 

2. Knappen  /▶II mikrofon/afspil/pause: Tryk kort på knappen 

”2” for at afspille/pause og besvare/afslutte opkald. 



3. Funktionsvælgerknap: Tryk kort på knappen “3” for at skifte mellem 

funktionerne Bluetooth/TF/USB/Aux. 

4. Knappen ☼  LED-lys: Tryk og hold knappen ”4” for at 

tænde/slukke lyset. Tryk kort på knappen ”4” for at skifte tilstand 

for LED-lys. 

5. Knappen ▶▶I /+: Lydstyrke op/næste: Tryk kort på knappen “5” 

for at springe til næste musikfil. Tryk og hold for at skrue op for 

lyden. 

6. Knappen -/I◀◀：Lydstyrke ned/forrige: Tryk kort på knappen 

“6” for at springe til forrige musikfil. Tryk og hold for at skrue ned 

for lyden. 

7. NULSTILLING 

8. 3,5 mm Aux-indgang 

9. Indstik til micro SD-kort  

10. Micro USB (5 V jævnstrøm til opladning) 

11. USB-terminal 

12. LED-indikator 

 

Opladning 

OBS! Sørg for, at det indbyggede batteri er fuldt opladet inden første 

ibrugtagning. 



Opladning af højttaleren: 

Sæt det ene stik på det medfølgende micro USB- eller USB-kabel i 

højttalerens micro USB- eller USB-port, og sæt kablets andet stik i 

en PC eller USB-oplader. Der lyder en stemmeprompt ved lavt 

batteriniveau. Den røde indikator lyser under opladningen og 

slukker, når opladningen er gennemført. 

Batteriet er en integreret del af enheden, så forsøg ikke at tage det 

ud eller skifte det. Sådanne indgreb kan beskadige enheden 

og/eller medføre, at garantien ikke længere dækker. 

 

Bluetooth-parring 

Tænd højttaleren, og søg efter parringsnavnet: BTL-324 i 

Bluetooth-indstillingerne på din mobiltelefon eller anden enhed, du vil 

parre med. "BTL-324" vises på skærmen, og din højttaler afgiver et kort 

bip som tegn på, at parringen er oprettet. 

 

Håndfri funktion  

Når du modtager et opkald, skal du trykke kort på knappen “2” for at 

besvare det. Tryk på samme knap for at ringe af. Tryk og hold knappen "2" 

for at afvise et opkald. Tryk to gange på knappen "2" for at ringe op til 

sidst kaldte nummer. 

 

MP3-afspiller 

OBS! Filsystemet på et micro SD-kort eller USB-flashdrev er FAT32. Maks. 

størrelse er 32 GB. 

  



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 BTL-324 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: BTL-324. Du kommer nu 

ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under 

downloads/andre downloads. 



Driftsfrekvensområde: 130Hz~20KHz  2402MHz~2480MHz 

Maksimal udgangseffekt 5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Søften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 
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