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Varning!
• Litiumbatteri inuti!
• Försök inte öppna produkten!
• Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
• Ladda endast med originalladdaren som medföljer 
   denna produkt!

Strömförsörjning
1.Kontrollera att enheten är avstängd.
2.Anslut den lilla änden av micro USB-kabeln (ingår) i 
micro USB-laddningsporten (5) på enhetens baksida.
3.Anslut den andra änden av micro USB-kabeln till 
USB-porten på din dator eller USB-adapter och anslut 
den till ett vägguttag. LED-indikatorn nära micro 
USB-laddningsporten lyser rött när enheten laddas.
4.När laddningen är klar släcks LED-indikatorn.
Obs: Observera att micro USB-kabeln endast kan 
användas för batteriladdning och inte för dataöver-
föring.BTL-350
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Alla städer har etablerat insamlingsställen där 
elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvin-
ningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 
information finns att tillgå hos den tekniska förvaltnin-
gen i din kommun.

Härmed deklarerar Inter Sales A/S att radioutrustnin-
gen av typen BTL-350 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran 
om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
www.denver-electronics.com och klicka sedan på

söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modell-
numret: BTL-350. Öppna produktsidan så finns radiout-
rustningsdirektivet under nedladdningar/andra 
nedladdningar.
Driftfrekvensområde: 2402-2480MHz 
Max. uteffekt: 5W

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
facebook.com/denver.eu 
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Tryck på och håll knapp 4 nedtryckt högst upp på 
högtalaren För att slå på/stänga av högtalaren. En 
signal ljuder.
Justera volymen – tryck på knapp 2 för att sänka 
volymen och på knapp 3 för att öka volymen.

LÄGEN
Högtalaren erbjuder olika lägen: Bluetooth, USB och 
Micro SD-/TF-kort (upp till 32 GB).
- Tryck två gånger på knapp 4 för att växla läge.

NAVIGERA MELLAN LJUDSPÅR
- Tryck på knapp 1 för att pausa uppspelningen. Tryck 
på knapp 1 en gång till för att återuppta uppspelningen.
- Tryck på och håll knapp 3 nedtryckt för att spela upp 
nästa spår.
- Tryck på och håll knapp 2 nedtryckt för att spela upp 
föregående spår.

BLUETOOTH-PARKOPPLING
1.Aktivera Bluetooth-funktionen på högtalaren och din 
ljudenhet (smarttelefon eller surfplatta etc.) och se till 
att den är i upptäckbart läge.
2.Bekräfta parkopplingen eller välj Bluetooth-namnet 
”BTL-350” för att ansluta din ljudenhet till högtalaren.
3.Du kan spela upp en ljud- eller en videofil. Högtalaren 
ljuder en signal när den har anslutits.
4.Tryck på ett annat läge på den övre panelen eller en 
knapp på din ljudenhet för att avsluta anslutningen till 
högtalaren. När anslutningen har upphört blinkar 
LED-indikatorn.
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1.Spela/Pausa-knapp 
Ljusknapp/TWS-läge
2.VOLYM- -knapp
Bakåt-knapp 
3.VOLYM+ -knapp
Framåt-knapp
4.På/Av-knapp
Byt animering
Lägesknapp
5.Mikro-USB-laddningsport 
6.Strömindikator
7.USB-port för ljuduppspelning 
8.Micro SD-/TF-kortplats

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du 
använder produkten för första gången och behåll 
anvisningarna för framtida referens.

1.Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll 
för barn.
2.Varning: Denna produkt innehåller litiumionbatteri-
er. 
3.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att 
husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 
grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över 
och under dessa temperaturer kan påverka 
funktionen.
5.Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken 
på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. 
Reparationer och service får endast utföras av 
kvalificerad personal.
6.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller 
direkt solljus! 
7.Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan 
skada öronen och riskera hörselskador.
8.Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd 
på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikation-
savståndet kan variera beroende på förekomsten av 
hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller 
den elektromagnetiska omgivningen.
9.Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka 
driften av medicinska elektroniska enheter. 
10.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller 
främmande föremål tränger in i enheten kan det leda 
till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller 
främmande föremål tränger in i enheten ska du 
omedelbart sluta använda den.
11.Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12.Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans 
med produkten eftersom produktens funktionalitet 
kan äventyras.
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Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande 
batterier innehåller material, komponenter och ämnen 
som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet 
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt 
batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 
markeras med en överkorsad soptunna, som visas 
ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk 
utrustning och batterier inte får avfallshanteras 
tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste 
avfallshanteras separat.

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

SWE 5

ANSLUTA 2 HÖGTALARE I STEREO:
Du kan ansluta två BTL-350-högtalare (A och B) 
tillsammans för att njuta av stereoljud (endast 
tillgängligt i Bluetooth-läge):

1.Ta bort BTL-350 från din ljudenhets Bluetooth-histor-
ik.
2.Aktivera Bluetooth-läget på de två högtalarna 
samtidigt. Tryck på knapp 1 på en av högtalarna två 
gånger i rad för att aktivera stereoläge. 
3.När parkopplingen är slutförd mellan de två högtalar-
na ljuder en signal.
4.Anslut sedan din ljudenhet (smarttelefon eller 
surfplatta etc.) till en av de två högtalarna.

LJUSEFFEKTER
Tryck på och Håll knapp 1 nedtryckt i fem sekunder för 
att slå på/av ljuseffekterna. Tryck på knapp 4 för att 
växla animering.
VAR FÖRSIKTIG: För hög volym kan skada din hörsel. 
Sänk volymen av denna anledning.
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Säkerhetsanvisningar

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Ineffekt                                                             USB 5 VDC, 1 A
Bluetooth-version                                V5.0
Sändningsavstånd                               10 m
Litiumbatteri                                               3,7 V, 2400 mAh
Uppspelningstid                                     4–5 H
Högtalarutgång                                       5 W, Ф40 mm
Bluetooth-frekvensintervall    2402–2480 MHz
Överföringseffekt                                6,75 dBm
Material                                                            ABS
Storlek                                                               128 x 128 x 63 mm

SPECIFICHE:

denver.eu

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