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Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden

pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40

celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen
voi vaikuttaa toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi
aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa
laitetta.

6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus

voi vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä.

Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet,
seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten
lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita
esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen
pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa,

koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
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SÄÄTIMET
1. Micro USB -liitäntä latausta varten

LED-merkkivalolla:
Punainen: Lataa; sammuu, kun lataus on
valmis.

2. Micro SD -muistikorttipaikka
3. USB-tulo
4. AUX IN -tuloliitäntä
5. Äänenvoimakkuus-/Edellinen kappale

-painike
6. Äänenvoimakkuus +/Seuraava kappale

-painike
7. TILA-painike
8. Virta päälle/pois/toista/tauko-painike

LATAAMINEN
Kaiutin on ladattava, kun se on sammutettuna.
1. Käytä mukana toimitettua USB-johtoa kytkemään Micro USB -liittimellä

varustettu pää kaiuttimen micro-USB-liitäntään (1) ja toinen pää PC:n tai
USB-laturin (5 V, 1 A, ei sisälly pakkaukseen) USB-porttiin.

2. LED-merkkivalo syttyy punaisena osoittamaan kaiuttimen lataustilan. Kun
kaiuttimen akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

PERUSTOIMINNOT
Kaiutin kytketään päälle painamalla ja pitämällä virtapainiketta (8)
painettuna.
Painamalla TILA-painiketta (7) voidaan valita:
1. Bluetooth-tila.
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2. Micro SD -tila; jos micro SD -tyypin muistikortti on liitetty micro SD -porttiin
(2), kaiutin aloittaa automaattisesti musiikin toiston.

3. USB-tila; jos USB-tyypin muistitikku on kytketty USB-porttiin (3), kaiutin
aloittaa musiikin toiston automaattisesti.

4. Radiotila.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuus - (5)- tai äänenvoimakkuus + (6)
-painikkeita vähentämään tai lisäämään äänenvoimakkuutta.

AUX IN
1. Kytke kaiutin päälle.
2. Kytke aux-in-johto kaiuttimen AUX IN -liitäntään (4) ja toinen pää ulkoiseen
laitteeseen.

3. Sitten voit aloittaa musiikin toiston ulkoiselta laitteelta.

MICRO SD -KORTIN/USB-TIKUN KÄYTTÖ
1. Kytke kaiutin päälle.
2. Aseta Micro SD -kortti micro SD -porttiin (2) niin, että kontaktipinnat
osoittavat USB-pistokkeseen tai aseta USB-muistitikku USB-porttiin.

3. Musiikin toisto alkaa automaattisesti.
4. Paina kerran äänenvoimakkuus-/edellinen kappale -painiketta (5) palataksesi
edelliseen kappaleeseen; pain äänenvoimakkuus +/seuraava kappale
-painiketta (6) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

5. Keskeytä toisto tai jatka toistoa painamalla painiketta (8).

BLUETOOTH-KÄYTTÖ
LAITEPARIN MUODOSTAMINEN
1. Aseta kaiutin laiteparina käytettävän Bluetooth-laitteen viereen.
2. Kytke kaiutin päälle painamalla TILA-painiketta (7) siirtyäksesi
Bluetooth-tilaan.

3. Noudata laitteen ohjeita kaiuttimen löytämiseksi.
4. Kaiuttimen nimi on ”Denver BTS-110” ja se näytetään Bluetooth-laitteessi
listalla. Valitse se ja anna tarvittaessa salasana ”0000”.

5. Kun laitepari on muodostettu, voit suoratoistaa musiikkia
Bluetooth-laitteeltasi kaiuttimeen.

Huomautukset:
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- Bluetooth-kaiutin voi luoda yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen
kerrallaan, eikä yhteyttä voida katkaista käytön aikana.

- Kun Bluetooth-laiteparin muodostus epäonnistuu, poista toinen
Bluetooth-laite yhteyslistalta, käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja hae
yhdistettävää Bluetooth-laitetta uudestaan.

KOMENNOT BLUETOOTH-TILASSA
1. Paina kerran äänenvoimakkuus-/edellinen kappale -painiketta (5) palataksesi
edelliseen kappaleeseen; pain äänenvoimakkuus +/seuraava kappale
-painiketta (6) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

2. Keskeytä tai jatka toistoa painamalla virtapainiketta (8).
3. Jos saat puhelun, paina virtapainiketta (8) vastataksesi puheluun ja
aktivoidaksesi kaiutinpuhelintoiminnon. Katkaise puhelu painamalla
virtapainiketta.

RADION KUUNTELEMINEN
Ennen radiotoiminnon käyttöä kytke Micro USB -johto kaiuttimen (1)
USB-porttiin vastaanotinantenniksi.

- Valitse radiotoiminto painamalla TILA-painiketta (7).
- Paina ja pidä TILA-painiketta (7) painettuna, kaiutin aloittaa radiokanavien

haun ja tallennuksen automaattisesti.
- Kun olet rekisteröinyt kanavat, paina äänenvoimakkuus +/seuraava kappale

-painiketta (5) valitsemaan edellinen kanava tai äänenvoimakkuus
+/seuraava kappale -painiketta valitsemaan seuraava kanava.

TÄYSIN LANGATON STEREO BLUETOOTH-YHTEYS (TWS-TOIMINTO
KAHDELLE KAIUTTIMELLE)
1. Kytke virta päälle kahteen kaiuttimeen, oletusasetus on Bluetooth-tila.
LED-valo vilkkuu (merkkiääni vahvistaa, että kaiutin on
Bluetooth-pariliitostilassa).

2. Kytke puhelimesi tai muun Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto pois päältä.
Paina pitkään kummankin kaiuttimen M-painiketta (kuuluu merkkiääni, joka
vahvistaa TWS-toiminnon olevan päällä). Muutaman sekunnin kuluttua
kahdesta Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu äänikehote. Kun toisen kaiuttimen
LED-valo vilkkuu ja toisen kaiuttimen LED-valo palaa kiinteästi, kaiuttimien
välinen Bluetooth-yhteys on muodostettu.

3. Kytke matkapuhelimen Bluetooth päälle ja etsi laite ”Denver BTS-110”.
4. Kun löydät nimen ”Denver BTS-110”, valitse yhdistäminen.
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5. Bluetooth-kaiuttimesta kuuluu äänikehote, joka ilmaisee Bluetooth-yhteyden
olevan päällä. Nyt voit kuunnella musiikkia kahdesta kaiuttimesta.

6. Paina M-painiketta uudelleen pitkään, jos haluat poistua TWS-toiminnosta ja
kuunnella musiikkia vain toisesta kaiuttimesta.

Huomautus: jos laite pyytää salasanaa, anna oletussalasana 0000.

ÄÄNIAVUSTUSTOIMINTO
Paina TILA-painiketta (7) kahdesti kytkemään matkapuhelimen
ääniavustustoiminto päälle.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ladattava akku: ..................................... Sisäinen litium: 3,7 V, 1200 mAh
Sähkövirta: ............................................. 5 V 1 A
FM-taajuus: ............................................ 87,5~108,0 MHz
Bluetooth taajuus: ............................... 2402MHz~2480MHz
Käyttötaajuusalue: .............................. 20Hz~20KHz
Maks. lähtöteho: ................................. 40dBm
Mitat: ................................................... 160 x 70 x 70 mm
Paino: ................................................. 380 g

TURVALLISUUS, PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
Lue nämä turvaohjeet huolellisesti välttääksesi henkilö- tai laitevahingot.
Tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen asentamista ja
käynnistämistä. Valmistaja ei ota mitään vastuuta väärästä asennustavasta tai
väärästä käyttötavasta.

Kuulonmenetyksen riski
Älä koskaan käytä laitetta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, koska
se voi aiheuttaa kuulovaurion.

Kosteus ja vesi
Älä koskaan käytä laitetta kosteilla alueilla tai lähellä pesuallasta, tiskipöytää,
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kylpyammetta suihkua jne.
Älä koskaan kosketa laitetta märillä käsillä.
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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 sekä niissä käytettävät paristot sisältävät
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle
ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on
piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä
erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan.
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne
vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen
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toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä
suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTS-110 on direktiivin
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com,
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero:
BTS-110. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden
latausten alla.

Varoitus! Litiumakku sisällä.

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