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Käyttöopas – Bluetooth-soundbar-kaiutin ja langaton bassokaiutin 
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Tuotteen yleiskatsaus 

 

Kuvaus 

1: /LÄHDE: Lyhyt painallus kytkee virran. Lyhyt painallus uudelleen vaihtaa toimintoa. Pitkä 
painallus sammuttaa. 

2: ÄÄNENVOIM.−: lyhyt tai pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta. 
3: ÄÄNENVOIM.+: lyhyt tai pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta. 
4: Bluetooth-yhteyden katkaisu / laiteparin muodostus: Lyhyt tai pitkä painallus katkaisee yhteyden 

BT-laitteeseen. Lyhyt tai pitkä painallus käynnistää Bluetooth-laiteparin muodostustilan. 
 

 
 
5: TF-/microSD-korttipaikka 
6: USB-tallennuslaitteen liitäntä 
7: DC-TULO 
8: HDMI-TULO (ARC) 
9: LINJATULO 
10: OPTINEN TULOLIITÄNTÄ 
11: AUX-TULOLIITÄNTÄ (oikea) 
12: AUX-TULOLIITÄNTÄ (vasen) 
 

LED-merkkivalo 

1: Punainen valo: soundbar-laitteen virta on katkaistu (valmiustilassa). 
2: Valkoinen valo: soundbar-laitteen virta on kytketty. 
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Pakkauksen sisältö: 

⚫ 1* soundbar 
⚫ 1* bassokaiutin 
⚫ 2* verkkolaite 
⚫ 1* käyttöopas 
⚫ 1* kaukosäädin 
⚫ 1* seinäasennusteline 
 

Kaukosäädin 

1: : lyhyt painallus kytkee soundbar-laitteen päälle tai pois päältä (valmiustilaan). 
2: DISKANTTI-: vähennä diskanttia painamalla. 
3: DISKANTTI+: lisää diskanttia painamalla. 
4: ÄÄNENVOIM.+: Lyhyt tai pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus poistaa 

mykistyksen käytöstä, jos se on päällä. 
5: ÄÄNENVOIM.−: Lyhyt tai pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus poistaa 

mykistyksen käytöstä, jos se on päällä. 
6: : paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen Bluetooth-/USB-/TF-tilassa. 

7: : paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen Bluetooth-/USB-/TF-tilassa. 
8: MUSIIKKI: valitse musiikin äänitehosteasetukset painamalla. 
9: ELOKUVA: valitse elokuvien äänitehosteasetukset painamalla. 
10: PUHE: valitse puheen äänitehosteasetukset painamalla. 
11: BASSO−: Vähennä bassoa painamalla. Lyhyt painallus poistaa mykistyksen käytöstä, jos se on päällä. 
12: BASSO+: Lisää bassoa painamalla. Lyhyt painallus poistaa mykistyksen käytöstä, jos se on päällä. 
13: M: vaihda tulolähdettä painamalla / kytke mykistys päälle tai pois päältä painamalla pitkään. 
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Käyttö 

Aseta paristot ennen kaukosäätimen käyttöä 

Aktivoi kaukosäädin asettamalla AAA-paristot. 
Huomautus: kaukosäätimen toiminta-alue on kuusi metriä. 
 
 

Aloittaminen: 

1: Varmista, että tarvittavat kaapelit on kytketty ennen soundbar-kaiuttimen kytkemistä pistorasiaan. 
Pistorasiaan kytkemisen jälkeen soundbar siirtyy valmiustilaan ja virran merkkivalo muuttuu 
punaiseksi. 

2: Varmista, että bassokaiutin on kytketty virtalähteeseen, ja käännä painike PÄÄLLÄ-asentoon. 

3: Kytke soundbar päälle lyhyellä laitteen /LÄHDE-painikkeen tai kaukosäätimen -painikkeen 
painalluksella. Virran merkkivalo muuttuu valkoiseksi. 

4: Valitse haluttu tulolähde painamalla laitteen tai kaukosäätimen Lähde-painiketta. 
Huomautus: soundbar siirtyy valmiustilaan, jos aktiivista tulosignaalia ei havaita 15 minuuttiin. 

 

Laiteparin muodostus bassokaiuttimen kanssa 

Langaton bassokaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden soundbar-kaiuttimeen, kun molemmat 
laitteet on kytketty päälle. Jos bassokaiutin on päällä ja yhdistetty, punainen LED-merkkivalo palaa 
jatkuvasti. 
Huomautus: katso yhteysongelmien vianmääritysohjeet vianmäärityskohdasta. 
 

Bluetooth-laiteparin muodostus: 

1: Paina lyhyesti soundbar-kaiuttimen Lähde-painiketta ja valitse Bluetooth-tulo (kuulet 
äänen ”Bluetooth”). 

2: Merkkivalo vilkkuu hitaasti merkiksi siitä, että Bluetooth-laitetta etsitään. 
3: Paina pitkään laitteen sivulla olevaa Muodosta laitepari -painiketta. Virran merkkivalo alkaa vilkkua 

nopeasti. 
4: Kytke älylaitteesi Bluetooth-toiminto päälle ja aktivoi Bluetooth-laitteiden skannaus. 
5: Valitse löydettyjen laitteiden luettelosta ”SR250G”. 
6: Kirjoita tarvittaessa salasana ”0000” ja valitse ”OK”. 
7: Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa jatkuvasti. Kaukosäätimen avulla voit ohjata 

yhdistetyn Bluetooth-laitteen musiikin toistoa. 
(Bluetooth-yhteyden toiminta-alue on 10 metriä.) 

 
Huomautus: Jos matkapuhelimeen, josta toistat musiikkia, tulee puhelu, musiikin toisto keskeytyy. 
Kun puhelu päättyy, laitteiden välinen yhteys muodostetaan uudelleen ja toisto jatkuu. 

 

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen poistaminen 

Katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen pitämällä soundbar-kaiuttimen Bluetooth-painiketta (numero 3 alla 
olevassa kuvassa) painettuna kolmen sekunnin ajan. 
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AUX-lähde: 

1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen AUX-kaapelilla. 
2: Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti, kunnes kuulet äänen ”Auxiliary”. Voit myös valita 

AUX-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta. 

 

OPTINEN TULOLIITÄNTÄ -lähde: 

1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen optisella kaapelilla. 
2: Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen ”Optical”. Voit myös 

valita optisen lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta. 
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TV:N OPTINEN LIITÄNTÄ 

 
LINJATULO-lähde: 

1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen äänikaapelilla 
(3,5 mm:n liitäntä). 

2: Paina kaukosäätimen painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen ”Line in”. Voit myös 
valita LINJATULO-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta. 

 

HDMI-lähde: 

Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen HDMI-kaapelilla. 
Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen ”HDMI”. Voit myös valita 
HDMI-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta. 
 
Huomautus: jos televisiossasi on HDMI (ARC), äänipalkki voi synkronoida äänenvoimakkuuden television 
kanssa. 
 

TV:N HDMI-LIITÄNTÄ (ARC) 

 
TF-KORTTI (microSD-kortti) 

Kytke soundbar-kaiuttimeen virta painamalla lyhyesti painiketta  ja aseta TF-kortti TF-korttipaikkaan. 
Soundbar aloittaa musiikin toistamisen. 

Paina lyhyesti painiketta  toistaaksesi musiikkia / tauottaaksesi toiston. Paina lyhyesti kaukosäätimen 

painiketta  tai  toistaaksesi edellisen/seuraavan kappaleen. 

OPTINEN LÄHTÖLIITÄNTÄ 

OPTINEN TULOLIITÄNTÄ 
 

HDMI-TULO 

(ARC) 

HDMI-TULO 
(ARC) 
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Voit käyttää enintään 128 Gt:n microSD-kortteja, jotka on alustettu FAT32-muotoon. Soundbar voi 
toistaa MP3-, WAV- ja WMA-tiedostoja 
 

USB-tallennuslaitteelta toisto 

1: Kytke soundbar-kaiuttimeen virta painamalla lyhyesti painiketta  ja aseta USB-tallennuslaite 
USB-liitäntään. Soundbar aloittaa musiikin toistamisen USB-tallennuslaitteelta. Paina lyhyesti 

painiketta  toistaaksesi musiikkia / tauottaaksesi toiston. Paina lyhyesti painiketta  tai  
toistaaksesi edellisen/seuraavan kappaleen. 
 

Voit käyttää enintään 128 Gt:n USB-tallennuslaitteita, jotka on alustettu FAT32-muotoon. Soundbar voi 
toistaa MP3-, WAV- ja WMA-tiedostoja. 
 
Huomautus: USB-liitäntää ei ole tarkoitettu muiden laitteiden lataamista tai yhdistämistä varten. 
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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 sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 
vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) 
ei käsitellä asianmukaisesti. 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli 
kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on 
hävitettävä erikseen. 
 
Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa 
maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää 
keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DSS-7020 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene 
osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 
yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DSS-7020. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy 
latausten/muiden latausten alla 
 
Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz 
 
Maks. lähtöteho:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics



