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LED BLUETOOTH -KAIUTIN 

 



Pakkauksen sisältö: 

 

1. Kaiutin 

2. Käyttöopas 

3. Micro-USB-latauskaapeli 

4. 3,5 mm:n Aux-in-johto 

 

 

Asettelu 

  

1. VIRTA-painike: pitkällä painikkeen ”1” painalluksella virta 

päälle / pois päältä. 

2. /▶II Mikrofoni/toisto-/taukopainike: lyhyellä painikkeen ”2” 

painalluksella toisto / tauko / puheluun vastaaminen / puhelun 

lopettaminen. 



3. Tilan vaihtopainike: lyhyellä painikkeen ”3” painalluksella vaihdat 

tilojen Bluetooth/TF/USB/Aux väillä. 

4. ☼  LED-painike: pitkällä painikkeen ”4” painalluksella valo 

päälle/pois, lyhyellä painikkeen ”4” painikkeen painalluksella 

LED-tilan muunnos. 

5. ▶▶I /+: Lisää äänenvoimakkuutta / seuraava -painike: lyhyellä 

painikkeen ”5” painalluksella siirryt seuraavaan kappaleeseen, 

pitkällä painalluksella lisäät äänenvoimakkuutta. 

6. -/I◀◀ : Vähennä äänenvoimakkuutta / edellinen -painike: 

lyhyellä painikkeen ”6” painalluksella siirryt edelliseen 

kappaleeseen, pitkällä painalluksella vähennät äänenvoimakkuutta.  

7. NOLLAUS 

8. 3,5 mm:n Aux-in-portti 

9. Micro-SD-portti  

10. Micro-USB (DC 5 V latausta varten) 

11. USB-liitäntä 

12. LED-merkkivalo 

 

Lataus 

Huomio! Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että sisäänrakennettu 

akku on ladattu täyteen. 



Kaiuttimen lataaminen: 

Liitä micro-USB- tai USB-johdon (mukana) toinen pää kaiuttimen 

micro-USB- tai USB-porttiin ja toinen pää PC- tai USB-laturiin. Kun 

akku on vähissä, kuuluu äänikehotteita. Latauksen aikana palaa 

punainen valo, joka sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 

Akku on erottamaton osa laitetta, joten älä yritä purkaa tai vaihtaa 

sitä. Se voi johtaa takuun peruuntumiseen tai laitteen 

vahingoittumiseen. 

 

Bluetooth-laiteparin muodostus 

Kytke kaiutin päälle, etsi laiteparin muodostukseen nimeä: BTL-324 

matkapuhelimen Bluetooth-laitteista tai muusta pariksi liitettävästä 

laitteesta. Näytössä näkyvä ”BTL-324” ja kaiuttimista kuuluva lyhyt 

merkkiääni osoittavat laiteparin muodostuksen onnistuneen.  

 

Handsfree-toiminto  

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla lyhyesti painiketta numero ”2”. 

Sama toimenpide koskee puhelun lopettamista. Hylkää puhelu painamalla 

pitkään painiketta ”2”. Valitse viimeksi valittu puhelinnumero uudelleen 

painamalla painiketta ”2” kaksi kertaa. 

 

MP3-soitin 

Huomio! Micro-SD-kortin tai USB-muistitikun tiedostojärjestelmä FAT32. 

Enimmäistallennustila on 32 Gt. 

  



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, BTL-324 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 

seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com napsauta 

hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTL-324. 

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

alla. 

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

 

Maks. lähtöteho:5W x 2 

 



DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



