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Produktöversikt 

 

Beskrivning 

1: /KÄLLA: Tryck kort på knappen för att slå på apparaten och tryck sedan kort på den igen för att 
ändra funktion. Tryck in knappen en lång stund för att slå av apparaten. 

2: VOL-: Tryck en kort eller lång stund för att sänka volymen. 
3: VOL+: Tryck en kort eller lång stund för att höja volymen. 
4: Sammankoppling/frånkoppling av Bluetooth: Tryck en kort eller lång stund för att koppla ifrån 

Bluetooth-enheten. Tryck en kort eller lång stund för att komma till sammankopplingsläget för 
Bluetooth. 

 

 
 
5: Fack för TF-/Micro SD-kort 
6: Anslutning för USB-lagringsenhet 
7: STRÖMINGÅNG 
8: HDMI-INGÅNG (ARC) 
9: LINJEINGÅNG 
10: OPTISK INGÅNG 
11: AUX-INGÅNG (höger) 
12: AUX-INGÅNG (vänster) 
 

LED-indikering av funktion 

1: Lyser rött: Din soundbar är avstängd (standbyläge). 
2: Lyser vitt: Din soundbar är på. 
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Förpackningens innehåll: 

⚫ 1 x Soundbar 
⚫ 1 x Subwoofer 
⚫ 2 x Strömadapter 
⚫ 1 x Bruksanvisning 
⚫ 1 x Fjärrkontroll 
⚫ 1 x Fäste för väggmontage 
 

Fjärrkontroll 

1: : Tryck en kort stund på knappen för att slå av eller på din soundbar (standby). 
2: DISKANT-: Tryck för att minska diskanten. 
3: DISKANT+: Tryck för att öka diskanten. 
4: VOL+: Tryck en kort eller lång stund för att höja volymen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet 

om tysta-funktionen är på. 
5: VOL-: Tryck en kort eller lång stund för att sänka volymen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet 

om tysta-funktionen är på. 

6: : Tryck för att hoppa till föregående låt i Bluetooth-/USB-/TF-läge. 

7: : Tryck för att hoppa till nästa låt i Bluetooth-/USB-/TF-läge. 
8: MUSIK: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för musik. 
9: FILM: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för film. 
10: DIALOG: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för tal. 
11: BAS-: Tryck för att sänka basen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på. 
12: BAS+: Tryck för att höja basen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på. 
13: M: Tryck för att ändra ingångskälla/Tryck en lång stund för att slå av eller på tysta-funktionen. 
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Användning 

Sätt i batterier innan du använder fjärrkontrollen 

Sätt i AAA-batterier i fjärrkontrollen för att aktivera den. 
Obs: Fjärrkontrollen fungerar inom ett avstånd på sex meter. 
 
 

Komma igång: 

1: Kontrollera att du har gjort alla nödvändiga kabelanslutningar innan du ansluter din soundbar till ett 
vägguttag. När din soundbar är ansluten till vägguttaget, hamnar den i standbyläge och 
strömindikeringen lyser rött. 

2: Kontrollera att din subwoofer är ansluten till strömkällan och vrid knappen till ”PÅ” 

3: Tryck en kort stund på /KÄLLA på apparaten eller på  på fjärrkontrollen för att slå på din 
soundbar. Strömindikeringen lyser vitt. 

4: Tryck på Källa på apparaten eller fjärrkontrollen för att välja önskad ingångskälla. 
Obs: Din soundbar kommer att gå in i standbyläge om det inte finns någon aktiv signal på någon av 
ingångarna under 15 minuter. 

 

Sammankoppling med subwoofer 

Den trådlösa subwoofern ansluter automatiskt till din soundbar när båda enheterna är på. Om 
subwoofern är på och ansluten, är den röda lysdiodindikeringen tänd. 
Obs: För felsökning av anslutningsproblem, se avsnittet om felsökning 
 

Sammankoppling med Bluetooth: 

1: Tryck en kort stund på Källa på din soundbar och välj Bluetooth-ingång (rösten säger ”Bluetooth”). 
2: Indikeringen blinkar sakta för att markera att apparaten söker efter en Bluetooth-enhet. 
3: Tryck en lång stund på Sammankopplingsknappen på apparatens sida. Strömindikeringen blinkar 

snabbt. 
4: Slå på Bluetooth-funktionen i din smarta enhet och aktivera sökning efter Bluetooth-enheter. 
5: Välj ”SR250G” från listan över upptäckta enheter. 
6: Ange lösenordet ”0000” vid behov och tryck på ”OK”. 
7: När sammankopplingen har slutförts med din enhet, slutar indikeringslampan att blinka och förblir 

tänd. Du kan använda fjärrkontrollen för att styra uppspelning av musik på den anslutna 
Bluetooth-enheten. 
(Avståndet för Bluetooth-anslutningen är tio meter) 

 
Obs: om det kommer ett samtal till den mobiltelefon som spelar upp musik kommer musiken att 
sluta spelas upp. När samtalet är avslutat, ansluter enheterna till varandra igen och uppspelningen 
fortsätter. 

 

Ta bort den sammankopplade Bluetooth-enheten 

Tryck och håll Bluetooth-knappen på din soundbar intryckt (nr. 3 på bilden nedan) i tre sekunder för att ta 
bort sammankopplingen med den anslutna Bluetooth-enheten. 
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AUX-källa: 

1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller andra ljudkällor via en AUX-kabel. 
2: Tryck en kort stund på knappen ”M” på fjärrkontrollen tills du hör rösten säga ”Auxiliary”. Du kan 

även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja AUX-källan. 

 

Källa för OPTISK INGÅNG: 

1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudenhet via en optisk kabel. 
2: Tryck en kort stund på knappen ”M” på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga ”optical”. 

Du kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja den optiska källan. 
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OPTISK TV-ANSLUTNING 

 
Källa via LINJEINGÅNG: 

1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudkälla via en ljudkabel (3,5 mm 
anslutning). 

2: Tryck en kort stund på knappen på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga ”Line in”. Du 
kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja LINJEINGÅNGEN som källa. 

 

HDMI-källa 

Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudkälla via en HDMI-kabel. 
Tryck en kort stund på knappen ”M” på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga ”HDMI”. Du kan 
även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja HDMI-källan. 
 
Obs: Om din TV är utrustad med HDMI (ARC), kan din soundbar synkronisera volymen med din TV. 
 

TV HDMI (ARC) 

 
TF-KORT (Micro SD-kort) 

Tryck en kort stund på  för att slå på din soundbar och sätt sedan i TF-kortet i facket för TF-kort. Din 
soundbar kommer att börja spela upp musik. 

Tryck en kort stund på  för att spela upp/pausa musiken. Tryck en kort stund på  eller  på 
fjärrkontrollen för att spela upp föregående/nästa låt. 
Du kan använda MicroSD-kort med max. 128 GB som formaterats med formatet FAT32. Din soundbar 

OPTISK UTGÅNG 

OPTISK INGÅNG 
 

HDMI-INGÅNG 
(ARC) 

HDMI-INGÅNG 

(ARC) 
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kan spela upp MP3-, WAV- och WMA-filer 
 

Uppspelning från USB-lagringsenhet 

1: Tryck en kort stund på  för att slå på din soundbar, sätt sedan i en USB-lagringsenhet i 
USB-anslutningen. Din soundbar kommer att börja spela upp musik från USB-lagringsenheten. Tryck 

en kort stund på  för att spela upp/pausa musiken. Tryck en kort stund på  eller  för att 
spela upp föregående/nästa låt. 
 

Du kan använda USB-lagringsenheter med max. 128 GB som formaterats med formatet FAT32. Din 
soundbar kan spela upp MP3-, WAV- och WMA-filer. 
 
Obs: USB-anslutningen är inte avsedd för laddning eller anslutning av andra enheter. 
 
  



12 

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för 
felaktigheter och utelämnanden i bruksanvisningen. 
 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga 
för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte 
hanteras korrekt. 
 
Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen 
betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska avfallshanteras tillsammans med vanligt 
hushållsavfall, utan ska hanteras separat. 
 
Alla kommuner har återvinningsstationer eller andra insamlingsställen där elektrisk och elektronisk 
utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt eller hämtas från hushållen. Vidare information finns hos 
den tekniska förvaltningen i din kommun. 
 
Härmed, försäkrar Inter Sales A/S att radioutrustningen av typ DSS-7020 uppfyller direktiv 2014/53/EU. 

Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: 

www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange 

modellnumret: DSS-7020 

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar 
 
 
Driftfrekvensområde: 2402-2480MHz 
 
Maximal uteffekt:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics



