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Advarsel!
• Inneholder et litiumbatteri!
• Ikke gjør forsøk på å åpne produktet!
• Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte 
   sollys!
• Produktet m bare lades med den medleverte laderen!

Strømforsyning
1.Kontroller at enheten er slått av.
2.Sett inn den smale delen av micro USB-kabelen 
(inkludert) i micro USB-ladeporten (5) på baksiden av 
enheten.
3.Koble den andre enden av micro USB-kabelen inn i 
USB-porten til din strømdrevne datamaskin eller 
USB-strømadapter, og koble den til et vegguttak. 
LED-en i nærheten av USB-ladeporten lyser opp rødt 
når enheten lader.
4.Når ladingen er fullført, slås LED-lyset av.
Merk: Merk at micro USB-kabelen kun kan benyttes for 
batterilading og ikke for dataoverføring.
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Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med 
dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne 
måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkul-
ert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. 
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 
leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre 
innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra hushold-
ningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale 
myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen 
BTL-350 er i overensstemmelse med direktivet 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulle tekst kan man finne på

følgende internettadresse: www.denver-electron-
ics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på 
nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTL-350. Gå 
deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet 
under nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 2402-2480MHz 
Maks. utgangseffekt: 5W
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For å slå høyttaleren på/av, trykkes og holdes knapp 4 
på toppen av høyttaleren nede. Et signal høres.
For å justere volumet trykkes knapp 2 for å redusere 
volumet, og knapp 3 for å øke volumet.

MODUSER
Høyttaleren har forskjellige moduser: Bluetooth, USB 
og Micro SD / TF / kort (opptil 32 GB).
- Dobbeltklikk på knapp 4 for å bytte modus.

NAVIGERE MELLOM LYDSPOR
- Trykk på knapp 1 for å pause avspilling. Trykk på 
knapp 1 igjen for å gjenoppta avspilling.
- Trykk og hold inne knapp 3 for å spille neste spor.
- Trykk og hold inne knapp 2 for å spille forrige spor.

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING
1.Aktiver Bluetooth-funksjonen på høyttaleren og 
lydspilleren din (smarttelefon, nettbrett ...) og sørg for 
at den er i en oppdagbar modus.
2.Bekreft sammenkoblingen eller velg 
Bluetooth-navnet “BTL-350" for å koble spilleren til 
høyttaleren.
3.Du kan spille en lyd- eller videofil. Høyttaleren gir fra 
seg en lyd når den har koblet til vellykket.
4.For å stoppe tilkoblingen med høyttaleren, trykkes 
det på en annen modus på toppanelet eller en knapp på 
lydspilleren. LED-indikatoren blinker når tilkoblingen 
har stoppet.
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1.SPILL/PAUSE-knapp 
Lysknapp/TWS-modus
2.VOL- Knapp
BAKOVER-knapp 
3.VOL+ Knapp
Fremover knapp
4.Av/På-knapp
Bytt animasjon
Modus-knapp
5.Mikro-USB-ladeport 
6.Av/på-indikator
7.USB-port for lydavspilling 
8.Micro SD/TF-kortspor

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet 
brukes for første gang. Behold instruksjonene for 
fremtidig referanse.

1.Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares 
utilgjengelig for barn.
2.Advarsel: Dette produktet har Litium-ion-batterier 
inkludert. 
3.Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, 
for å unngå tygging og svelging.
4.Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur 
er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under 
og over denne temperaturen kan påvirke funksjon-
aliteten.
5.Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken 
på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon 
eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6.Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller 
direkte sollys! 
7.Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan 
skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8.Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en 
rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal 
kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer 
(mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det 
elektromagnetisk miljøet.
9.Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan 
påvirke driften til elektroniske medisinske enheter. 
10.Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller 
fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette 
forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken 
umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter 
kommer inn i enheten.
11.Lade kun med den leverte USB-kabelen.
12.Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produk-
tet, siden dette kan føre til at produktet fungerer 
unormalt.
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder 
materialer, komponenter og stoffer som kan være 
farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte 
elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke 
håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket 
med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr 
og batterier ikke må kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre 
produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil 
og mangler i denne manualen.
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KOBLE 2 HØYTTALERE I STEREO:
Du kan koble to A- og B BTL-350-høyttaleren sammen 
for å oppleve stereolyd (kun tilgjengelig i 
Bluetooth-modus):

1.Slett BTL-350 fra lydspillerens Bluetooth-historikk.
2.Gå inn i Bluetooth-modus på de 2 spillerne samtidig. 
Trykk på knapp 1 på en side av høyttalerne to ganger på 
rad for å gå inn i stereomodus. 
3.Når sammenkoblingen er vellykket mellom de to 
høyttalerne, høres et lydsignal.
4.Koble så til lydspilleren (smarttelefon, nettbrett osv.) 
til en av de to høyttalerne.

LYSEFFEKTER
Trykk og hold inne knappen i 1 til 5 sekunder for å slå 
lyseffektene på/av. Trykk på knapp 4 for å bytte 
animasjon.
FORSIKTIG: For høyt volum kan skade hørselen din. 
Derfor må du dempe volumet.
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Sikkerhetsinformasjon

MED ENERETT
OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Inngangsstrøm                                         USB DC 5 V 1 A
Bluetooth-versjon                                V 5.0
Overføringsavstand                            10 m
Litium-batteri                                            3,7 V, 2 400 mAh
Avspillingstid                                              4–5 T
Utgang høyttaler                                     5W Ф40 mm
Bluetooth-frekvensområde     2 402–2 480 MHz
Elektrisk kraftoverføring              6,75 dBm
Materiale                                                         ABS
Størrelse                                                          128*128*63 mm

SPESIFIKASJONER:

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


