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Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de
eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om

kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C.

Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant

aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of
onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.

6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog

geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer

10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de
aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.)
of de elektromagnetische omgeving.

9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden,
kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.

10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen
het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische
schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd
voorwerp het apparaat binnendringt.

11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat,

aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
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BEDIENINGEN
1. MicroUSB-laadpoort met LED-indicator:

Rood: Opladen, schakel uit wanneer het
opladen is voltooid.

2. MicroSD-geheugeningang
3. USB-ingang
4. AUX-ingang
5. Toets Volume-/Vorige Track
6. Toets Volume +/Volgende Track
7. MODUS-toets
8. Toets Aan/Uit/Start/Pauze

OPLADEN
De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld.
1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel met de

microUSB-stekker aan op de microUSB-poort (1) van de luidspreker en het
andere uiteinde op de USB-poort van een pc of USB-lader (5V, 1A, niet
inbegrepen).

2. De LED-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan
te geven en de LED-indicator schakelt uit wanneer de luidspreker volledig is
opgeladen.

ALGEMENE BEDIENING
Houd de aan-/uittoets (8) ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
Druk op de toets MODE (7) om te kiezen uit:
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1. Bluetooth-modus.
2. MicroSD-modus; als er een microSD-type geheugen is aangesloten op de

microSD-poort (2), dan zal de luidspreker automatisch beginnen de muziek
af te spelen.

3. USB-modus; als er een USB-type geheugenkaart is aangesloten op de
USB-poort (3), dan zal de luidspreker automatisch beginnen de tracks af te
spelen.

4. Radiomodus.

Volumeregeling
Houd Volume - (5) of Volume + (6) ingedrukt om het volume te verlagen of
verhogen.

AUX-INGANG
1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit de AUX-ingangskabel aan op de AUX-ingang (4) van de luidspreker en
steek het andere uiteinde in het externe apparaat.

3. U kunt vervolgens het afspelen van de muziek van het externe apparaat
starten.

EEN MICROSD-KAART/USB-KAART GEBRUIKEN
1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (2) waarbij u de contacten
richting de USB-stekker houdt of steek een USB-geheugenkaart in de
USB-poort.

3. De muziek zal automatisch worden afgespeeld.
4. Druk eenmaal op de toets Volume-/Vorige Track (5) om de vorige track te
selecteren; druk op de toets Volume +/Volgende Track (6) om de volgende
track te selecteren.

5. Druk op de toets (8) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

BLUETOOTH-BEDIENING
Het apparaat paren
1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de toets MODUS (7) om de
Bluetooth-modus te openen.

3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken.
4. De luidsprekernaam is “Denver BTS-110” en zal in de lijst op uw
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Bluetooth-apparaat worden weergegeven. Selecteer deze naam en voer
eventueel het wachtwoord “0000” in.

5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek van uw Bluetooth-apparaat naar
de luidspreker streamen.

Opmerkingen:
- De Bluetooth-luidspreker kan tegelijkertijd met slechts één

Bluetooth-apparaat worden verbonden en de verbinding kan tijdens gebruik
niet worden onderbroken.

- Wanneer de Bluetooth-koppeling mislukt, verwijder dan een ander
Bluetooth-apparaat uit de lijst met verbindingen, herstart de
Bluetooth-luidspreker en zoek naar het Bluetooth-apparaat om weer te
verbinden.

COMMANDO’S IN BLUETOOTH-MODUS
1. Druk eenmaal op de toets Volume-/Vorige Track (5) om de vorige track te
selecteren; druk op de toets Volume +/Volgende Track (6) om de volgende
track te selecteren.

2. Druk op de aan-/uittoets (8) om het afspelen te pauzeren of hervatten.
3. Als u een inkomende oproep ontvangt, dan kunt u op de aan-/uittoets (8)
drukken om de oproep te beantwoorden en de speakerphone-functie te
activeren. Druk op de aan-/uittoets om het gesprek te beëindigen.

NAAR DE RADIO LUISTEREN
Voordat u de radiofunctie gebruikt, dient u de microUSB-kabel in de
USB-poort van de luidspreker (1) te steken omdat deze als een
ontvangstantenne werkt.

- Druk op de toets MODE (7) om de radiofunctie te selecteren.
- Houd de toets MODE (7) ingedrukt en de luidspreker zal beginnen te zoeken

en de radiostations automatisch opslaan.
- Nadat de stations eenmaal zijn opgeslagen, kunt u op de toets Volume

-/Vorige Track (5) drukken om het vorige station te selecteren of op de toets
Volume +/Volgende track button (6) om het volgende station te selecteren.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE
VOOR TWEE LUIDSPREKERS)
1. Schakel de twee luidsprekers in, de standaard instelling is de
Bluetooth-modus en het LED-lampje zal knipperen (er klinkt een geluid om te
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bevestigen dat de luidspreker is ingesteld op de
Bluetooth-koppelingsmodus).

2. Schakel de Bluetooth-functie in op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat,
houd de M-toets van een van de luidsprekers ingedrukt (er klinkt een geluid
om te bevestigen dat de TWS-functie is geopend) en de twee
Bluetooth-luidsprekers zullen na enkele seconden een gesproken melding
laten horen. Wanneer het LED-lampje op de een van de luidspreker knippert
en het andere LED-lampje constant blijft branden zonder te knipperen, dan
betekent dit dat de twee luidsprekers via Bluetooth zijn verbonden;

3. Open de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon - zoek naar “Denver
BTS-110”;

4. Vind de naam “Denver BTS-110” - selecteer de verbinding;
5. De Bluetooth-luidspreker laat een gesproken melding horen om aan te geven
dat de Bluetooth-verbinding is geslaagd en u kunt nu van muziek genieten
die uit twee luidsprekers klinkt;

6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt uitschakelen
en van muziek uit één luidspreker wilt genieten.

Opmerking: als bepaalde apparatuur om een wachtwoord vraagt, voer dan het
standaard wachtwoord 0000 in.

SPRAAKASSISTENTIEFUNCTIE
Druk tweemaal op de toets MODE (7) om de mobiele spraakassistentiefunctie
in te schakelen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Oplaadbare batterij: ............................ Interne lithiumbatterij: 3,7V, 1200mAh
Aan/uit: ............................................... 5 V 1 A
FM-frequentie: .................................... 87,5~108,0MHz
Bluetooth frequentie: .......................... 2402MHz~2480MHz
Frequentiebereik: ............................... 20Hz~20KHz
Totaal uitgangsvermogen: .................. 40dBm
Afmetingen: ............................................ 160 x 70 x 70 mm
Gewicht: .................................................. 380 g
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VEILIGHEID, REINIGING & ONDERHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze veiligheidsinformatie zorgvuldig door om persoonlijk letsel of schade
aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer de gebruikshandleiding zorgvuldig
voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte installatie of onbeoogd gebruik.

Risico op gehoorverlies
Gebruik het apparaat nooit langdurig op een hoog volume, anders kunt u
gehoorverlies oplopen.

Vocht en water
Gebruik het apparaat nooit op vochtige locaties of in de buurt van een
gootsteen, wastafel, badkuip, douche, enz.
Raak het apparaat nooit aan met natte handen.



DUT-7

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het
doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is
bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen
te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een
geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het
gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de
wetgeving en het milieu niet aantasten.



Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of
elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op
recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval
ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke
autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTS-110
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het
zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer:
BTS-110. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder
downloads/overige downloads.

Waarschuwing! lithiumbatterij binnen

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
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