
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvang 
Haal de luidspreker uit de doos. 
Verwijder de verpakkingsmaterialen van de luidspreker. 
Stop het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar het of dank het op veilige wijze af. 

Leveringsomvang 
Bluetooth® LED-luidspreker Aux- lijningangskabel 
USB-laadkabel Gebruikshandleiding 

Functies 
Bluetooth-versie: 5.0 Ingebouwde oplaadbare batterij 
Draadloos bereik: Tot 25 m MicroUSB-laadkabel (inbegrepen) 
Luidsprekeruitgang 2 x 5 W Aux- lijningangskabel (inbegrepen) 
Frequentiebereik: 100 Hz-18 kHz  

  



De batterij opladen 
De luidspreker is voorzien van een oplaadbare 3,7 V 1200 mAh batterij (niet uitneembaar). 
Het wordt aangeraden de batterij vóór het eerste gebruik volledig op te laden; dit zal 
ongeveer 4 uur duren. 

Sluit het MicroUSB-uiteinde van de USB-laadkabel aan op de 5V  laadpoort aan de 
achterzijde van de luidspreker en steek het andere uiteinde in een compatibele USB-poort. 
De laadindicator zal tijdens het opladen rood branden. De laadindicator zal uitschakelen 
zodra de batterij eenmaal volledig is opgeladen. 
Koppel beide uiteinden van de USB-laadkabel voorzichtig los en berg op een veilige plek op 
voor toekomstig gebruik. 

De algemene functies van de Bluetooth® 
LED-luidspreker gebruiken 
Schakel de luidspreker in door de aan-/uitschakelaar naar de stand ‘Aan’ te draaien. 
Druk op ' ’ om een track te pauzeren; druk nogmaals in om de track te hervatten. 
Druk op '+' en '-’ om het volume van de luidspreker aan te passen. Houd '+' ingedrukt om 
het volume te verhogen; houd '-’ ingedrukt om het volume te verlagen. Druk op '+’ om de 
volgende track te selecteren; druk op '-’ om de vorige track te selecteren. Druk op 'M' om 
van modus te wisselen totdat de gewenste gebruiksmodus is geselecteerd. Draai de 
aan-/uitschakelaar naar de stand ‘Uit’ om de luidspreker uit te schakelen. 

Modi 
De luidspreker moet zijn ingeschakeld voordat u een van de volgende modi kunt gebruiken. 

De van kleur veranderende LED-lichten gebruiken 
De LED-lichten worden automatisch geactiveerd wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld 
en kunnen worden bediend door op 'M’ te drukken. Druk tweemaal snel op 'M' om de 
verschillende lichtmodi te doorlopen.  
MODUS 1: Kleurveranderingsmodus 

Bluetooth-modus 
Koppelen met een Bluetooth-compatibel apparaat 
STAP 1: Zodra de luidspreker wordt ingeschakeld, zal er een gesproken melding klinken om 
aan te geven dat deze gereed is om te worden gekoppeld met een Bluetooth-compatibel 
apparaat. 
STAP 2: Zoek op het Bluetooth-compatibele apparaat naar de luidspreker. Selecteer '000' 
om te verbinden en koppelen. Nadat de koppeling eenmaal is uitgevoerd; de LED-lichten 
zullen snel knipperen terwijl er een gesproken melding klinkt om te bevestigen dat de 
apparaten zijn gekoppeld. 
STAP 3: Om een Bluetooth-compatibel los te koppelen en te verwijderen van de luidspreker, 
schakelt u de Bluetooth-functie uit op het compatibele apparaat. De luidspreker kan nu 
worden gekoppeld met een nieuw compatibel apparaat. 
Opmerking: Nadat de apparaten zijn verbonden, kan het geluid worden geregeld via zowel 
de luidspreker als de betreffende bedieningen op het Bluetooth-compatibele apparaat. 

  



Telefoongesprekken voeren via een 
Bluetooth-compatibel apparaat 
U kunt telefoongesprekken voeren nadat het Buetooth-compatibele apparaat is gekoppeld 
met de luidspreker. 
STAP 1: Gebruik het Bluetooth-compatibele apparaat, bel het gewenste nummer en 
selecteer de Bluetooth-/hands-free optie. De luidspreker en de ingebouwde microfoon 
ervan zullen nu als een hands-free apparaat werken. 
STAP 2: Druk op ' ’ om een oproep te accepteren of beëindigen met de luidspreker. 
STAP 3: Het volume van het telefoongesprek kan met zowel de luidspreker als het 
Bluetooth-compatibele apparaat worden geregeld. 
STAP 4: Houd ' ' ongeveer 2-3 seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren. 

Aux. Modus 
Sluit het ene uiteinde van de Aux-lijningangskabel aan op de Aux-ingangspoort van de 
luidspreker en steek het andere uiteinde in een MP3-speler of andere compatibele 
audiobron. 
De luidspreker zal automatisch op de Aux-modus schakelen zodra u de Aux-lijningangskabel 
aansluit. 
Opmerking: Het geluid kan nu worden geregeld met de betreffende bedieningen op de 
compatibele audiobron; de luidspreker kan in de Aux-modus niet worden gebruikt om van 
track te wisselen. 
Als de luidspreker niet automatisch op de Aux-modus schakelt wanneer u de 
Aux-lijningangskabel aansluit, druk dan op 'M' totdat de modus is geselecteerd. 

MicroSD-kaart-/USB-modus 
STAP 1: U kunt de MicroSD-kaartmodus gebruiken door een MicroSD-kaart (niet 
inbegrepen) in de MicroSD-kaartsleuf te steken. De luidspreker zal automatisch op de 
MicroSD-kaartmodus schakelen. 
STAP 2: U kunt de USB-modus gebruiken door een compatibele USB-drive in de USB-poort 
te steken. De luidspreker zal automatisch op de USB-modus schakelen. 
STAP 3: Als de luidspreker niet automatisch op de MicroSD-kaartmodus of USB-modus 
schakelt, druk dan op 'M' totdat de gewenste modus is geselecteerd. 
Opmerking: Het geluid kan na de aansluiting via de luidspreker worden geregeld. 
U dient geen USB-drive aan te sluiten terwijl u de MicroSD-kaartmodus gebruikt en vice 
versa, omdat het afspelen hierdoor kan worden verstoord. 
De luidspreker zal alleen MP3-audiobestanden herkennen; als de MicroSD-kaart of 
USB-drive andere bestandsformaten bevat, dan kan het afspelen van de luidspreker 
mogelijk worden gehinderd. 

Probleemoplossing 
De luidspreker heeft geen voeding. 
De batterij van de luidspreker is uitgeput. Laad de luidspreker op volgens de instructies in de 
paragraaf ‘De batterij opladen’. 
 
De luidspreker heeft geen geluid. 
Het volumeniveau is te laag ingesteld. Controleer of het volumeniveau is ingesteld op een 
hoorbaar niveau en pas eventueel aan. 



De luidspreker is niet gekoppeld met een Bluetooth-compatibel apparaat. Volg de 
instructies in de paragraaf 'Bluetooth-modus'. 
  



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, 
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, 
indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) 
niet correct worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 
doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de 
gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als 
normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden 
ingezameld. 
 
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte 
en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de 
batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet 
aantasten. 
 
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere 
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag 
om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTT-515 conform is met 

Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden 
geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik 
vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het 
modelnummer: BTT-515. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder 
downloads/overige downloads. 
 



Frequentiebereik: 100HZ-20KHZ  
 
Totaal uitgangsvermogen:37dBm 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
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