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LED BLUETOOTH HØYTTALER 

 



I pakken finner du: 

 

1. Høyttaler 

2. Bruksanvisning 

3. Mikro USB-ladekabel 

4. 3,5mm Aux-in kabel 

 

 

Konfigurasjon 

  

1. AV/PÅ-knapp: Trykk lenge på “1” for å slå på og slå av. 

2. /▶II Mikrofon/Spille av/pause knapp: Kort trykk på”2” for å 

spille av/pause/besvare /avslutte et anrop. 

3. Knapp for å bytte modus: Kort trykk på “3” for å bytte mellom 

Bluetooth/TF/USB/Aux modus. 



4. ☼ LED-knapp: Trykk lenge på ”4” for å slå lampen på / av, kort 

trykk på ”4” for konvertering av LED-modus. 

5. ▶▶I /+: volum opp/neste knapp: Kort trykk på “5” for å hoppe 

over til neste spor; langt trykk for å øke volumet.  

6. -/I◀◀：volum ned/ forrige knapp: Kort trykk på “6” for å hoppe 

tilbake til forrige spor; langt trykk for å redusere volumet.  

7. TILBAKESTILL 

8. 3,5mm Aux Inn port 

9. Mikro SD-port  

10. Micro USB (DC 5V for lading) 

11. USB-grensesnitt 

12. LED-indikator 

 

Lading 

Obs! Sjekk at det integrerte batteriet er fulladet før førstegangs bruk.  

Lading av høyttaleren din: 

Sett inn den ene enden av mikro USB- eller USB-kabelen 

(medlevert) i høyttalerens mikro USB - eller USB-port, og den andre 

enden i PC’en eller i USB-laderen. Du vil høre en melding når 

batteristanden er lav. Lampen lyser rødt mens ladingen pågår, og 

den vil slutte å lyse når ladingen er ferdig. 



Batteriet er innebygd i enheten. Ikke prøv å demontere eller å 

erstatte det. Dette vil føre til skader, og ugyldiggjøre produktets 

garanti. 

 

Bluetooth-paring 

Slå høyttaleren på, søk etter paringsnavnet: BTL-324 i mobiltelefonens 

Bluetooth eller med et annet utstyr som du vil pare høyttaleren med. 

"BTL-324" vises på skjermen, og du vil høre en liten pipelyd som indikerer 

at paringen er vellykket. 

 

Handsfree-funksjon  

Når du mottar et anrop, trykk en gang på “2” for å besvare anropet. Gjør 

det samme for å avslutte samtalen. Trykk lenge på “2”-knappen for å 

avvise anropene. Trykk to ganger på “2”-knappen for å ringe opp det siste 

nummeret. 

 

Mp3-spiller 

Obs! Filsystemet på et mikro SD-kort eller et USB-kort er FAT32. Maksimal 

volum er 32 GB. 

  



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 BTL-324 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: BTL-324. Gå 

deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 

nedlastinger/andre nedlastinger. 

Operativt frekvensområde: 130Hz~20KHz  2402MHz~2480MHz 



 

Maks. utgangseffekt:5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



