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Anslut både USB-kontakten och 3,5 mm kontakten till en PC. USB förser 
förstärkaren med ström och belysning, och 3,5 mm kontakten är till för 
ljud. Justera sedan volymen till den nivå du önskar. 
 
1. Låda för 

volymkontroll 
2. Volymjustering 
3. Kontakt för 

ljudingång 
4. Strömförsörjning 

via USB 
5. Vänster högtalare 
6. Höger högtalare 

 
 
Obs: Bilden på högtalarna är endast avsedd som referens, se den aktuella 
produkten. 

 
Tekniska specifikationer 
Strömförsörjning: Strömförsörjning via USB (5 V, 0,5-1 A)  
Högtalarspecifikationer: 2 tum x 2 
SNR: ≥85 dB 
Högtalarenhet: 4 Ω 
Laddningsspänning: USB-- 5 V  
Distorsion: ≤0,5 % 
Högtalarens material: Högglansig plast 
Förstärkarens uteffekt: RMS 3 W x 2 (THD=10 %) 
Ljudingång: 3,5 mm stereoingång. 

  

1. Låda för volymkontroll 

2. Volymjustering 

3. Kontakt för 
ljudingång 

5. Vänster högtalare 
6. Höger 
högtalare 

4. Strömförsörjning 
via USB 



SWE 3 

 
Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 
 

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. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte 
får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska 
avfallshanteras separat. 

 
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk 
utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på 
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos 
den tekniska förvaltningen i din kommun. 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Vi rekommenderar att du kontaktar oss via e-post: (skriv på engelska eller 
danska) då det är mycket enklare för oss att ge dig den support du behöver på 
det sättet. 
 

 
Kom ihåg att inkludera: 
En noggrann beskrivning av felet. Med bilder om möjligt. Modellnummer  
Om det uppstår ett problem med appen, ber vi dig att skicka märke och 
modellnummer på din telefon tillsammans med din e-postadress och 
telefonnummer så att vi kan kontakta dig. 

 
För tekniska frågor, skicka till:  
support@denver-electronics.com 
För alla andra frågor, skicka till:  
intersales@intersales.eu 

 
Det är också möjligt att ringa oss (på engelska eller danska), men vi föreslår att 
du använder e-post. 
Telefonnummer: +45 86 22 61 00 - Tryck ”2” för ”support” i välkomstmenyn. 
(mån-tor 8.00-16.00 samt fre. 8.00-14.30) 
Faxnummer: +45 86 22 81 00 

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