
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aloittaminen 
Poista kaiutin laatikosta. 
Poista kaiuttimen pakkausmateriaali. 
Laita pakkausmateriaali takaisin laatikkoon ja varastoi laatikko, tai hävitä se paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

Laatikon sisältö 
Bluetooth® LED -kaiutin Line-in Aux. -johto 
USB-latausjohto Käyttöohje 

Ominaisuudet 
Bluetooth-versio: 5.0 Sisäinen ladattava akku 
Langattoman yhteyden käyttöalue: 
Korkeintaan 25 m 

Micro USB -latausjohto (sisältyy 
toimitukseen) 

Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 5 W Line-in Aux. -johto (sisältyy toimitukseen) 
Taajuusalue: 100 Hz–18 kHz  



Akun latausohjeet 
Kaiuttimessa on 3,7 V:n 1 200 mAh:n ladattava akku (ei irrotettavissa). Suosittelemme 
lataamaan akun ennen ensimmäistä käyttökertaa; lataus kestää noin 4 tuntia. 

Liitä USB-latausjohdon micro USB -pää kaiuttimen takana olevaan 5 V:n  
latausliitäntään ja toinen pää yhteensopivaan USB-liitäntään. 
Latauksen merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, 
latauksen merkkivalo sammuu. 
Irrota huolellisesti USB-latausjohdon molemmat päät ja säilytä johtoa turvallisessa paikassa 
tulevaa käyttöä varten. 

Bluetooth® LED -kaiuttimen perustoimintojen käyttö 
Kytke kaiutin päälle kytkemällä virtakytkin päälle. 
Voit keskeyttää kappaleen painamalla  ja jatkaa kappaleen toistamista painamalla sitä 
uudelleen. 
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla + ja -. Paina pitkään +, kun haluat 
kasvattaa äänenvoimakkuutta ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla pitkään -.Voit 
vaihtaa seuraavaan kappaleeseen painamalla + ja toistaa edellisen kappaleen painamalla -. 
Voit vaihtaa tiloja painamalla M, kunnes haluttu toiminto on valittuna. Käännä virtakytkin 
pois päältä -asentoon, kun haluat sammuttaa kaiuttimen. 

Tilat 
Kaiutin on kytkettävä päälle ennen seuraavien tilojen käyttämistä. 

Väriä vaihtavien LED-valojen käyttäminen 
LED-valot aktivoituvat automaattisesti, kun kaiutin kytketään päälle ja valoja voi hallita 
M-painikkeella. Paina M nopeasti kahdesti, kun haluat vaihtaa eri valotiloja.  
TILA 1: Värin vaihtotila 

Bluetooth-tila 
Laiteparin muodostaminen yhteensopivan 
Bluetooth-laitteen kanssa 
VAIHE 1: Kun kaiutin on kytketty päälle, äänikehote ilmoittaa, että voit muodostaa laiteparin 
yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa. 
VAIHE 2: Etsi kaiutin Bluetooth-yhteensopivalla laitteella. Valitse 000, kun haluat muodostaa 
yhteyden ja laiteparin. Kun laitepari on muodostettu; LED-valot vilkkuvat nopeasti ja 
äänikehote ilmoitta, että laitepari on muodostettu. 
VAIHE 3: Voit poistaa laiteparin tai Bluetooth-yhteensopivan laitteen kaiuttimesta 
kytkemällä yhteensopivan laitteen Bluetooth-toiminnon pois päältä. Nyt voit muodostaa 
laiteparin kaiuttimesta ja uudesta yhteensopivasta laitteesta. 
Huomautus: Kun laitteet on yhdistetty, ääntä voidaan hallita joko kaiuttimesta tai 
yhteensopivan Bluetooth-laitteen ohjaimilla. 

  



Puheluiden soittaminen yhteensopivan 
Bluetooth-laitteen avulla 
Kun olet muodostanut laiteparin kaiuttimesta ja yhteensopivasta Bluetooth-kaiuttimesta, 
voit soittaa puheluja. 
VAIHE 1: Käytä yhteensopivaa Bluetooth-laitetta, näppäile puhelinnumero ja valitse 
Bluetooth/hands-free-vaihtoehto. Kaiutin ja sen sisäinen mikrofoni toimivat nyt 
hands-free-laitteena. 
VAIHE 2: Voit yhdistää puhelun kaiuttimeen tai katkaista yhteyden painamalla . 
VAIHE 3: Puhelun äänenvoimakkuus on hallittavissa joko kaiuttimesta tai yhteensopivasta 
Bluetooth-laitteesta. 
VAIHE 4: Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -painiketta noin 2–3 sekuntia. 

Aux. -tila 
Liitä line-in Aux. -johto kaiuttimen Aux. input -liitäntään ja toinen pää MP3-soittimeen tai 
muuhun yhteensopivaan äänilähteeseen. 
Kaiutin vaihtaa automaattisesti Aux.-tilaan, kun line-in Aux. -johto on liitetty. 
Huomautus: Nyt voit hallita ääntä yhteensopivan äänilähteen ohjaimilla. Kaiutinta ei voi 
käyttää kappaleiden vaihtamiseen Aux.-tilan aikana. 
Jos kaiutin ei vaihda automaattisesti Aux.-tilaan, kun line-in Aux. -johto liitetään, paina M, 
kunnes tila on valittu. 

Micro SD -kortti/USB-tila 
VAIHE 1: Voit käyttää micro SD -kortin tilaa asettamalla micro SD -kortin (ei sisälly 
toimitukseen) micro SD -korttipaikkaan. Kaiutin vaihtaa automaattisesti micro SD -kortin 
tilaan. 
VAIHE 2: Voit käyttää USB-tilaa asettamalla yhteensopivan USB-aseman USB-liittimeen. 
Kaiutin vaihtaa automaattisesti USB-tilaan. 
VAIHE 3: Jos kaiutin ei vaihda automaattisesti micro SD -kortti- tai USB-tilaan, paina M, 
kunnes haluttu toiminto on valittu. 
Huomautus: Kun yhteys on muodostettu, ääntä voidaan hallita kaiuttimen avulla. 
USB-asemaa ei tule liittää, kun micro SD -kortin tila on käytössä tai päin vastoin, koska tämä 
saattaa häiritä toistamista. 
Kaiutin tunnistaa vain MP3-äänitiedostot. Jos Micro SD -kortilla tai USB-asemalla on muita 
tiedostoja, tämä saattaa estää toistamisen. 

Vianetsintä 
Kaiuttimessa ei ole virtaa. 
Kaiuttimen akku on tyhjä. Lataa kaiutin osiossa Akun lataaminen esitettyjen ohjeiden avulla. 
 
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä. 
Äänenvoimakkuus on asetettu liian alhaiseksi. Tarkista, että äänenvoimakkuus on riittävä ja 
säädä tarvittavalla tavalla. 
Kaiuttimesta ja yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta ei ole muodostettu laiteparia. Noudata 
osion Bluetooth-tila ohjeita. 
  



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa 
käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 
 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

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. 
 
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, BTT-515 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
osoitteessa: www.denver-electronics.com napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 
yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTT-515. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy 
latausten/muiden latausten alla. 
 
Käyttötaajuusalue: 100HZ-20KHZ  
 
Maks. lähtöteho:37dBm 
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