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BLUETOOTH-HÖGTALARE MED LED 

 



Förpackningen innehåller: 

 

1. Högtalare 

2. Bruksanvisning 

3. Micro-USB-laddningskabel 

4. 3,5 mm Aux-in-kabel 

 

 

Layout 

  

1. STRÖMBRYTARE på/av: håll ”1” nedtryckt för ström på/av. 

2. /▶II Mikrofon/spela upp/paus-knapp: tryck kort på ”2” för 

att spela upp/pausa/svara/avvisa samtal. 

3. Knapp för att byta läge: tryck kort på ”3” för att byta till 

Bluetooth/TF/USB/Aux-läge. 



4. ☼ LED-knapp: håll ”4” nedtryckt för tända/släcka och tryck kort 

för att byta LED-läge. 

5. ▶▶I /+: Knapp för volym upp/nästa: tryck kort på ”5” för att 

hoppa till nästa låt och håll nedtryckt för volym upp.  

6. -/I◀◀：Knapp för volym ned/föregående: tryck kort på ”6” för 

att hoppa till föregående låt och håll nedtryckt för volym ned. 

7. ÅTERSTÄLL 

8. 3,5 mm Aux-in-port 

9. Micro SD-port  

10. Micro USB (5 VDC för laddning) 

11. USB-gränssnitt 

12. LED-indikator 

 

Laddar 

Observera! Se till att det inbyggda batteriet är fulladdat före första 

användningen. 

Ladda din högtalare: 

Sätt i den ena änden av mikro-USB-kabeln eller USB-kabeln 

(medföljer) i högtalarens mikro-USB-port eller USB-port och den 

andra änden i en dator eller USB-laddare. Ett röstmeddelande hörs 

när batteriet är lågt. Den röda lampan tänds vid laddning och släcks 

när laddningen är klar. 



Batteriet är en väsentlig del av enheten. Försök därför inte att ta ut 

eller byta ut det. Att göra detta kan leda till annullering av garantin 

eller skador på enheten. 

 

Bluetooth-parning 

Slå på högtalaren och sök efter dess parningsnamn: Välj BTL-324 från 

mobiltelefonens lista över Bluetooth-enheter eller på annan enhet för att 

para ihop. ”BTL-324” syns på skärmen och ett kort pip hörs från din 

högtalare som indikerar framgångsrik parning.  

 

Handsfree-funktion  

Tryck kort på knappen ”2” en gång för att svara när du tar emot ett samtal. 

Samma funktion används för att lägga på. Håll knappen ”2” nedtryckt för 

att avvisa ett samtal. Tryck på knappen ”2” två gånger för att ringa upp det 

senaste uppringda numret. 

 

MP3-spelare 

Observera! Filsystemet på ett micro SD-kort eller USB-minne är FAT32. 

Maximal storlek är 32 GB. 

  



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 

BTL-324 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: BTL-324. Ange 

produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar. 

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

 

Maximal utgående ström:5w x 2 



 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



