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Brukermanual – Bluetooth-lydplanke med trådløs subwoofer 
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Produktoversikt 

 

Beskrivelse 

1: /KILDE: Kort trykk for å slå på, kort trykk igjen for å bytte funksjon, langt trykk for å slå av. 
2: VOL-: Kort eller langt trykk for volum ned. 
3: VOL+: Kort eller langt trykk for volum opp. 
4: Bluetooth frakobling/sammenkobling: Kort eller langt trykk for å frakoble Bluetooth-enhet. Kort eller 

langt trykk for Bluetooth sammenkoblingsmodus. 
 

 
 
5: TF/Micro SD-kortspor 
6: USB flashdisk-tilkobling 
7: DC-INN 
8: HDMI-INN (ARC) 
9: LINJE INN 
10: OPTISK INN 
11: AUX-INN (høyre) 
12: AUX-INN (venstre) 
 

LED-funksjonsindikator 

1: Rødt lys: Lydplanke-enheten er slått av (standby). 
2: Hvitt lys: Lydplanke-enheten er slått på. 
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Dette er i esken: 

⚫ 1* lydplanke 
⚫ 1* subwoofer 
⚫ 2* strømadapter 
⚫ 1* brukermanual 
⚫ 1* fjernkontroll 
⚫ 1* veggmonteringsbrakett 
 

Fjernkontroll 

1: : Kort trykk for å slå lydplanken på eller av (standby). 
2: DISKANT-: Trykk for å redusere diskant. 
3: DISKANT+: Trykk for å øke diskant. 
4: VOL+: Kort eller langt trykk for volum opp. Kort trykk for å slå av demping hvis aktivert. 
5: VOL-: Kort eller langt trykk for volum ned. Kort trykk for å slå av demping hvis aktivert. 
6: : Trykk for å hoppe til forrige sang i Bluetooth/USB/TF-modus. 

7: : Trykk for å hoppe til neste sang i Bluetooth/USB/TF-modus. 
8: MUSIKK: Trykk for å velge lydeffektinnstillinger for musikk. 
9: FILM: Trykk for å velge lydeffektinnstillinger for kino. 
10: DIALOG: Trykk for å velge lydeffektinnstillinger for tale. 
11: BASS-: Trykk for å redusere bass. Kort trykk for å slå av demping hvis aktivert. 
12: BASS+: Trykk for å øke bass. Kort trykk for å slå av demping hvis aktivert. 
13: M: Trykk for å endre inndatakilde / Langt trykk for å dempe funksjonen på eller av. 
 
 

 
 

Betjening 

Sett inn batteriene før fjernkontrollen brukes 

Sett inn AAA-batteriet i fjernkontrollen for å aktivere den. 
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Merk: Fjernkontrollen fungerer innenfor 6-meters rekkevidde. 
 
 

Komme i gang: 

1: Sørg for at du har gjort alle nødvendige kabeltilkoblinger før du kobler lydplanken til en stikkontakt. 
Etter tilkobling til stikkontakten går lydplanken inn i standby-modus, og strømindikatoren blir rød. 

2: Sørg for at subwooferen er koblet til strømkilden, og sett knappen til “PÅ” 

3: Kort trykk på /KILDE på enheten eller på  på fjernkontrollen for å slå på lydplanken. 
Strømindikatoren skifter til hvit. 

4: Trykk på kildeknappen på enheten eller fjernkontrollen for å velge ønsket inndatakilde. 
Merk: Lydplanken går i standby-modus dersom det ikke er et aktivt inndatasignal innen 15 minutter. 

 

Sammenkobling med subwooferen 

Den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken når begge enhetene er slått på. Dersom 
subwooferen er slått på og tilkoblet, vises den røde LED-indikatoren løpende. 
Merk: For feilsøking ved tilkoblingsproblemer, henvises det til delen om feilsøking 
 

Bluetooth-sammenkobling: 

1: Trykk kort på kilde-knappen på lydplanken, og velg Bluetooth-inndata (du hører ordet “bluetooth”). 
2: Indikatorlyset blinker sakte for å indikere at den søker etter en Bluetooth-enhet. 
3: Trykk lenge på sammenkoble-knappen på siden av enheten. Strømindikatoren blinker raskt. 
4: Slå på Bluetooth-funksjonen på smartenheten din, og aktiver skanning av Bluetooth-enhet. 
5: Velg “SR250G” fra listen over enhetene som blir funnet. 
6: Hvis nødvendig, oppgi passordet “0000” og trykk på "OK". 
7: Ved vellykket sammenkobling med enheten din, er indikatorlyset løpende på. Du kan bruke 

fjernkontrollen til å kontrollere avspilling av musikk på den tilkoblede Bluetooth-enheten. 
(Betjeningsområdet for Bluetooth-tilkobling er 10 meter) 

 
Merk: Dersom mobiltelefonen du spiller musikk på mottar et anrop, stopper musikken å spille. Når 
samtalen er over, kobles enhetene til hverandre igjen og avspillingen gjenopptas. 

 

Fjerning av tilkoblet Bluetooth-enhet 

Trykk og hold Bluetooth-knappen (3 på bildet nedenfor) på lydplanken inne i 3 sekunder for å frakoble 
den tilkoblede Bluetooth-enheten. 
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AUX-kilde: 

1: Sørg for at lydplanken er koblet til TV eller andre lydkilder med en AUX-kabel. 
2: Trykk kort på “M-”knappen på fjernkontrollen til du hører ordet "auxiliary”. Du kan også trykke kort 

på kildeknappen på lydplanken for å velge AUX-kilde. 

 

OPTISK INN-kilde: 

1: Sørg for at lydplanken er koblet til TV eller andre lydkilder med en optisk kabel. 
2: Trykk kort på “M-”knappen på fjernkontrollen flere ganger til du hører ordet "optical”. Du kan også 

trykke kort på kildeknappen på lydplanken for å velge optisk kilde. 
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TV-OPTISK 

 
LINJE INN-kilde: 

1: Sørg for at lydplanken er koblet til TV eller andre lydkilder med en lydkabel (3,5 mm jack). 
2: Trykk kort på fjernkontrollen flere ganger til du hører ordet "line in”. Du kan også trykke kort på 

kildeknappen på lydplanken for å velge LINJE INN-kilde. 
 

HDMI-kilde 

Sørg for at lydplanken er koblet til TV eller andre lydkilder med en HDMI-kabel. 
Trykk kort på “M-”knappen på fjernkontrollen flere ganger til du hører ordet "HDMI”. Du kan også trykke 
kort på kildeknappen på lydplanken for å velge HDMI-kilde. 
 
Merk: Dersom din TV er utstyrt med HDMI (ARC), kan lydplanken synkronisere volumet med TVen din. 
 

TV-HDMI (ARC) 

 
TF-KORT (Micro SD-kort) 

Trykk kort på  knappen for å slå av lydplanken, sett inn TF-kortet i TF-kortsporet. Lydplanken starter å 
spille musikken. 

Trykk kort på  for å spille/pause musikken. Trykk kort på  eller på  på fjernkontrollen for å 
spille forrige/neste sang. 
Du kan bruke MicroSD-kort på maksimalt 128 GB formatert i FAT32-formatet. Lydplanken kan spille 
MP3-, WAV- og WMA-filer 

OPTISK UT 

OPTISK INN 
 

HDMI-INN 
(ARC) 

HDMI-INN 
(ARC) 
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USB flashdisk-spilling 

1: Trykk kort på  knappen for å slå av lydplanken, sett inn en USB-flashdisk i USB-tilkoblingen. 

Lydplanken starter å spille musikk fra USB. Trykk kort på  for å spille/pause musikken. Trykk kort 

på  eller på  for å spille forrige/neste sang. 
 

Du kan bruke USB-flashdisker på maksimalt 128 GB formatert i FAT32-formatet. Lydplanken kan spille 
MP3-, WAV- og WMA-filer. 
 
Merk: USB-tilkoblingen er ikke ment for lading eller sammenkobling med andre enheter. 
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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 inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din 
helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette 
symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men 
håndteres separat. 
 
Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn 
gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer 
informasjon fra de lokale myndighetene i byen din. 
 
Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DSS-7020 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 
Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: 

DSS-7020 Deretter går du til produktsiden, du finner det  direktivet under downloads/other downloads 
Operativt frekvensområde: 2402-2480MHz 
 
Maks. utgangseffekt:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics



