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Plugg inn både USB-kontakten og Mini-Jack pluggen (3,5 mm) i en PC. 
USB-kontakten forsyner forsterkeren og lampene med strøm, og Mini-Jack 
pluggen brukes for selve lyden. Deretter justerer du volumet til ønsket 
nivå. 
 
1. Volumkontrollboks 
2. Volumknapp 
3. Lydinngangsport 
4. USB-

strømforsyning 
5. Venstre høyttaler 
6. Høyre høyttaler 

 
 
Merk: Bildet av høyttalerne er bare veiledende, vennligst se akkurat det 
produktet det dreier seg om. 

 
Viktige parametre 
Inngangsstrøm: USB-strømforsyning(5V, 0.5-1A)  
Høyttalerens spesifikasjoner: 2” *2 
SNR: ≥85dB 
Høyttalerenhet: 4Ω 
Ladespenning: USB-- 5V  
Forvrengning: ≤0,5% 
Høyttalermateriale: høyglansplast 
Forsterkerens utgangseffekt : RMS 3W*2 (THD=10%) 
Inngangsgrensesnitt: 3,5mm stereo inngang. 
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2. Volumknapp 
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5. Venstre høyttaler 
6. Høyre 
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4. USB-
strømforsyning 
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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 må kastes 
sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes 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. 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Vi anbefaler deg å kontakte oss per mail: (Vennligst skriv på engelsk eller dansk), 
ettersom det dermed er mye lettere for oss å gi deg den service du ber om. 
 

 
Ikke glem: 
Nøyaktig beskrivelse av feilen. Bilder, hvis mulig. Modellnummer  
Er det problemer med appen, ber vi deg om å oppgi hvilket merke du har og 
modellnummeret til mobilen din, samt e-postadressen din og telefonnummeret 
ditt, slik at vi kan sette oss i kontakt med deg. 

 
Hvis du har tekniske spørsmål, kan du sende dem til:  
support@denver-electronics.com 
For ethvert annet spørsmål, ber vi deg om å skrive til:  
intersales@intersales.eu 

 
Det er også mulig å kontakte oss på telefonen (engelsk eller dansk), men vi ser 
helst at du sender oss en e-post. 
Telefonnummer: +45 86 22 61 00 - Vennligst tast 2 for "support" i 
velkomstmenyen. (ma-to 8:00-16:00 + fr 8:00-14:30) 
Faksnummer: +45 86 22 81 00 

 
Denver Electronics A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup  
denver-electronics.com  
Produsert i Kina 
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