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Varoitus!
• Sisällä on litiumakku!
• Älä yritä avata tuotetta!
• Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle  
   auringonpaisteelle!
• Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä 
   laturilla!

Virtalähde
1.Tarkista, että laite on kytketty pois päältä.
2.Liitä micro-USB-kaapelin (mukana) pienempi pää 
micro-USB-latausporttiin (5) laitteen takana.
3.Liitä micro-USB-kaapelin toinen pää päällä olevan 
tietokoneen USB-porttiin tai USB-tyyppiseen verkko-
laitteeseen ja yhdistä se seinäpistorasiaan. 
Micro-USB-latausportin lähellä oleva LED-valo palaa 
punaisena, kun laitetta ladataan.
4.Kun lataus on valmis, LED-valo sammuu.
Huomaa: micro-USB-kaapelia voi käyttää vain akun 
lataamiseen, sitä ei voi käyttää tiedonsiirtoon.BTL-350

denver.eu
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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 toimitettaviksi 
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne 
voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi 
tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 
BTL-350 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittain-
en teksti on saatavilla seuraavassa

osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta 
hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita 
mallinumero:BTL-350. Siirryt nyt tuotesivulle, RED-di-
rektiivi näkyy latausten / muiden latausten
Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz 
Maks. lähtöteho: 5W

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
facebook.com/denver.eu 
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Kytke kaiutin päälle / pois päältä pitämällä kaiuttimen 
päällä olevaa painiketta 4 painettuna. Merkkiääni 
kuuluu.
Pienennät äänenvoimakkuutta painamalla painiketta 
2 ja suurennat äänenvoimakkuutta painamalla 
painiketta 3.

TILAT
Kaiuttimessa on erilaisia tiloja: Bluetooth, USB ja 
micro-SD-/TF-kortti (enintään 32 Gt).
– Vaihdat tilaa kaksoisnapsauttamalla painiketta 4.

SELAA ÄÄNIKAPPALEITA
– Keskeytät toiston painamalla painiketta 1. Jatkat 
toistamista painamalla painiketta 1 vielä uudelleen.
– Toistat seuraavan kappaleen pitämällä painiketta 3 
painettuna.
– Toistat edellisen kappaleen pitämällä painiketta 2 
painettuna.

BLUETOOTH-PARILIITOS
1.Aktivoi kaiuttimen ja soittimen (älypuhelin, tabletti...) 
Bluetooth-toiminto, ja varmista, että se on 
löydettävissä olevassa tilassa.
2.Vahvista pariliitos tai valitse Bluetooth-nimi 
”BTL-350” yhdistääksesi soittimen kaiuttimeen.
3.Voit toistaa ääntä tai videotiedostoja. Kaiutin antaa 
merkkiäänen, kun sen yhdistäminen onnistui.
4.Katkaise yhteys kaiuttimeen painamalla toista tilaa 
yläpaneelista tai soittimen painiketta. Kun yhteys on 
katkaistu, LED-merkkivalo vilkkuu.
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1.Toisto-/taukopainike 
Valopainike/TWS-painike
2.Äänenvoimakkuus- painike
Taaksepäin-painike 
3.Äänenvoimakkuus+ painike
Eteenpäin-painike
4.Virtapainike
Kytke animaatio
Tilapainike
5.Micro-USB-latausportti 
6.Virran merkkivalo
7.USB-portti äänentoistolle 
8.Micro-SD-/TF-korttipaikka

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

1.Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuv-
ilta.
2.Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumioniakkuja. 
3.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuv-
ilta, 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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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.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman 
erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan 
virheistä tai puutteista.
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YHDISTÄ 2 KAIUTINTA STEREOKSI:
Voit yhdistää kaksi A ja B BTL-350-kaiutinta yhteen ja 
nauttia stereoäänestä (käytettävissä vain 
Bluetooth-tilassa):

1.Poista BTL-350 soittimesi Bluetooth-historiasta.
2.Siirry Bluetooth-tilaan 2 kaiuttimella samanaikaises-
ti. Painamalla painiketta 1 toisesta kaiuttimesta kaksi 
kertaa peräkkäin pääset stereotilaan. 
3.Kun kahden kaiuttimen pariliitos onnistuu, kuuluu 
merkkiääni.
4.Yhdistä sitten soittimesi (älypuhelin, tabletti jne.) 
toiseen kahdesta kaiuttimesta.

VALOTEHOSTEET
Kytke valotehosteet päälle / pois päältä pitämällä 
painiketta 1 painettuna 5 sekunnin ajan. Kytke animaa-
tio painamalla painiketta 4.
HUOMIO: Liian kova äänenvoimakkuus voi vahingoit-
taa kuuloa. Tästä syystä käännä äänenvoimakkuus 
hiljaiselle.
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Turvallisuustiedot

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Syöttöteho                                           USB DC 5 V 1 A
Bluetooth-versio                             V5.0
Kantoalue                                              10 m
Litiumakku                                           3,7 V, 2400 mAh
Soittoaika                                             4–5 t
Kaiutinlähtö                                        5 W, Ø 40 mm
Bluetooth-taajuusalue               2402–2480 MHz
Lähetysteho                                        6,75 dBm
Materiaali                                              ABS
Koko                                                          128 x 128 x 63 mm

TEKNISET TIEDOT:

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


