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LED BLUETOOTH LUIDSPREKER 

 



Leveringsomvang: 

 

1. Luidspreker 

2. Gebruikshandleiding 

3. MicroUSB-laadkabel 

4. 3,5mm Aux-ingangskabel 

 

 

Lay-out 

  

1. Aan-/uittoets: druk lang op “1” om in-/uit te schakelen. 

2. /▶II microfoon-/start-/pauzetoets: druk kort op”2” om af te 

spelen, te pauzeren, een oproep te accepteren of een gesprek te 

beëindigen. 



3. Modusschakelaar: druk kort op “3” om de modus 

Bluetooth/TF/USB/Aux te selecteren. 

4. ☼ LED-toets: druk lang op”4” om het licht in/uit te schakelen, 

druk kort op”4” om de LED-modus te veranderen. 

5. ▶▶I /+: volumetoets omhoog/omlaag: druk kort op “5” om de 

volgende track te selecteren; druk lang in om het volume te 

verhogen. 

6. -/I◀◀ : volumetoets omlaag/vorige: druk kort op “6”om de 

vorige track te selecteren; druk lang in om het volume te verlagen.  

7. RESET 

8. 3,5mm Aux-ingangspoort 

9. MicroSD-poort  

10. MicroUSB (DC 5V voor opladen) 

11. USB-interface 

12. LED-indicator 

 

Opladen 

Opgelet! Zorg ervoor dat de ingebouwde batterij volledig is opgeladen 

voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

Uw luidspreker opladen: 



Steek het ene uiteinde van de MicroUSB- of USB-kabel 

(meegeleverd) in de MicroUSB- of USB-poort van de luidspreker en 

het andere uiteinde in een pc of USB-lader. Er klinkt een gesproken 

melding wanneer de batterij uitgeput raakt. Het rode lampje zal 

branden tijdens het opladen en uitschakelen wanneer de batterij 

volledig is opgeladen. 

De batterij is een integraal onderdeel van het apparaat. Probeer 

deze dus a.u.b. niet te verwijderen of vervangen. Dit zal de garantie 

anders ongeldig verklaren of het apparaat beschadigen. 

 

Bluetooth-koppeling 

Schakel de luidspreker in en zoek naar de koppelingsnaam: BTL-324 op uw 

mobiele Bluetooth-telefoon of ander apparaat dat u wilt koppelen. 

"BTL-324" verschijnt op het scherm en uw luidspreker zal een korte 

pieptoon laten horen om aan te geven dat het koppelen is geslaagd.  

 

Hands-free functie  

Wanneer u een oproep ontvangt, dan kunt u kort op cijfertoets “2” 

drukken om de oproep aan te nemen. Dezelfde actie geldt om op te 

hangen. Druk lang op toets "2" om een oproep te weigeren. Druk 

tweemaal op toets "2" om het laatste nummer opnieuw te kiezen.  

 

MP3-speler 

Opgelet! Het bestandssysteem van een MicroSD- of USB-flashgeheugen is 

FAT32. Het maximale volume is 32 GB. 

  



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 BTL-324 

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: BTL-324. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is 

te vinden onder downloads/overige downloads. 

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

 

Totaal uitgangsvermogen:5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



