
74mm

105m
m

Warnung!
• Enthält Lithium Batterie!
• Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
• Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser,   
   Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
• Nur mit originaladapter im lieferumfang laden! 

Strømforsyning
1.Kontrollér, at enheden er slukket.
2.Sæt det lille stik på micro USB-kablet (medfølger) i 
micro USB-ladeterminalen (5) på bagsiden af enheden.
3.Sæt micro USB-kablets andet stik i USB-porten på din 
tændte computer eller i en USB-strømforsyning, og 
slut den til en stikkontakt. LED-kontrollampen nær 
micro USB-ladeterminalen lyser rødt, mens enheden 
oplades.
4.Når enheden er fuldt opladet, slukker LED-kontrolla-
mpen.
Bemærk: Bemærk, at micro USB-kablet kun kan 
anvendes til opladning, ikke til overførsel af data.
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Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine 
brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingsst-
eder. På denne måde er du med til at sikre, at batteri-
erne genanvendes i overensstemmelse med 
lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, 
hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt 
batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og 
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte 
fra boligerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen 
BTL-350 er i overensstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: 
www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet 
øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: 
BTL-350. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor 
RED-direktivet kan findes under downloads/andre 
downloads
Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz 
Maksimal udgangseffekt: 5W

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denver.eu
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Hold knap 4 øverst på højttaleren inde for at 
tænde/slukke enheden. Enheden afgiver et lydsignal.
Tryk på knap 2 for at skrue ned for lyden og på knap 3 
for at skrue op for lyden.

TILSTANDE
Højttaleren tilbyder følgende tilstande: Bluetooth, USB 
og Micro SD/TF-kort (op til 32 GB).
- Tryk på knap 4 to gange hurtigt efter hinanden for at 
skifte tilstand.

NAVIGATION MELLEM LYDFILER
- Sæt afspilningen på pause ved at trykke på knap 1. 
Genoptag afspilningen ved at trykke på knap 1 igen.
- Hold knap 3 inde for at springe til næste musikfil 3.
- Hold knap 2 inde for at springe til forrige musikfil 3.

BLUETOOTH-PARRING
1.Aktivér Bluetooth-funktionen på højttaleren og på 
din musikafspiller (smartphone, tablet...), og kontrollér, 
at højttaleren er tilgængelig for Bluetooth-søgning.
2.Bekræft parringen, eller vælg Bluetooth-navnet 
“BTL-350" for at oprette forbindelse mellem din 
afspiller og højttaleren.
3.Du kan nu afspille en lyd- eller videofil. Højttaleren 
afgiver et lydsignal, når der er oprettet forbindelse.
4.Hvis du vil ophæve forbindelsen til højttaleren, skal 
du vælge en anden tilstand på toppanelet eller med en 
knap på din musikafspiller. Når forbindelsen er 
afbrudt, blinker LED-kontrollampen.
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1.Knappen Afspil/Pause 
Knappen Lys/TWS-tilstand
2.Knappen VOL -
Knappen Tilbage 
3.Knappen VOL +
Knappen Frem
4.Tænd-/slukknap
Skift animation
Knappen Tilstand
5.Micro USB-ladeterminal 
6.Kontrollampe for strøm
7.USB-port til afspilning af lyd 
8.Indstik til micro SD/TF-kort

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du 
tager produktet i brug første gang, og gem vejlednin-
gen til senere brug.

1.Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor 
børns rækkevidde.
2.Advarsel: Dette produkt indeholder Lithium Ion-bat-
terier. 
3.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkev-
idde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4.Produktets drifts- og opbevaringstemperaturom-
råde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan 
funktionaliteten blive påvirket.
5.Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de 
elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. 
Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret 
fagmand.
6.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte 
sollys! 
7.Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan 
beskadige dine ører og medføre risiko for tab af 
hørelse.
8.Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en 
rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunika-
tionsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i 
området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) 
eller de elektromagnetiske forhold.
9.Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke 
funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder. 
10.Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller 
fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det 
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller 
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du 
omgående afbryde brugen.
11.Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12.Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, 
da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende 
batterier indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers 
sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket 
med ovenstående symbol med en affaldsspand 
overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at 
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaf-
fald men skal bortskaffes særskilt.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produk-
ter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser 
i denne manual.
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SAMMENKOBLING AF 2 HØJTTALERE I STEREO:
Du kan koble to A og B BTL-350-højttalere sammen for 
at nyde lyden i stereo (kun tilgængeligt i Bluetooth-til-
stand):

1.Slet Bluetooth-forbindelsen mellem BTL-350 og din 
musikafspiller.
2.Aktivér Bluetooth-tilstand på begge højttalere 
samtidig. Tryk to gange på knap 1 på en af højttalerne 
for at aktivere stereo-tilstand. 
3.Når forbindelsen er oprettet mellem de to højttalere, 
høres et lydsignal.
4.Slut dernæst din musikafspiller (smartphone, tablet 
osv.) til en af de to højttalere.

LYSEFFEKTER
Hold knap 1 inde i 5 sekunder for at tænde/slukke 
lyseffekterne. Tryk på knap 4 for at skifte animation.
FORSIGTIG: For høj lydstyrke kan beskadige din 
hørelse. Skru derfor ikke for højt op for lyden.
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Sikkerhedsoplysninger

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Indgangsspænding                     USB jævnstrøm 5 V 1 A
Bluetooth-version                        V5.0
Senderækkevidde                        10 m
Lithium-batteri                                3,7 V, 2400 mAh
Spilletid                                                 4-5 timer
Højttaler udgangseffekt          5 W Ф40 mm
Bluetooth frekvensområde     2402-2480 MHz
Transmissionseffekt                   6,75dBm
Materiale                                               ABS-plast
Mål                                                             128 x 128 x 63 mm

TECHNISCHE DATEN:

denver.eu

If your country is not listed above,pleasewrite an email to
support@denver-electronics.com 

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

After-sales contact information


