
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komme i gang 
Ta høyttaleren ut av esken. 
Fjern all emballasje. 
Emballasjen legger du tilbake i esken, som du enten kan lagre, eller avhende på en trygg 
måte. 

Esken inneholder 
Bluetooth® LED Høyttaler Line-inn Aux. Kabel 
USB-ladekabel Brukermanual 

Funksjoner 
Bluetooth-versjon: 5.0 Integrert oppladbart batteri 
Trådløs rekkevidde: Opp til 25 m Mikro USB ladekabel (medlevert) 
Utgang høyttaler: 2 x 5 W Line-inn Aux. Kabel (medlevert) 
Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz  



Lade opp batteriet 
Høyttaleren er utstyrt med et 3,7 V 1200 mAh oppladbart batteri (som ikke kan tas ut). Det 
er anbefalt å la batteriet lades helt opp før du skal bruke enheten første gang; dette vil ta 
omtrent 4 timer. 

Sett den ene enden av USB ladekabelen inn i 5V  ladeporten på baksiden av 
høyttaleren, og sett den andre enden inn i en kompatibel USB-port. 
Ladeindikatoren lyser rødt under ladingen. Når batteriet er fulladet, vil ladeindikatoren 
slutte å lyse. 
Sørg for å ta ut begge ender av UBB-kabelen etter endt lading, og lagre den forsvarlig til 
neste gang du trenger den. 

Bruk av Bluetooth® LED-høyttaleren / Basisfunksjoner 
Slå høyttaleren på (on) ved å vri på bryteren on/off. 
Du kan sette et lydspor på pause ved å trykke på ' '; trykk én gang til for å få musikken i 
gang igjen. 
Juster høyttalerens volum ved hjelp av '+' and '-'. Trykk på '+' og hold knappen nede for å 
øke volumet; sett volumet ned ved å trykke på '-’ og holde knappen nede. For å hoppe til 
neste låt, trykk på '+'; spill av forrige låt ved å trykke på '-'. Man kan gå fra en modus til en 
annen ved å trykke på 'M' - til man har funnet den modus man ønsker. Slå av høyttaleren 
(off) ved å vri på bryteren on/off. 

Moduser 
Høyttaleren må være slått på før du kan sette den av de følgende modusene. 

Få LED-lampene til å skifte farge 
LED-lampene vil automatisk aktiveres når høyttaleren er slått på. De kan betjenes ved å 
bruke 'M'. Med to raske trykk på 'M' veksler du mellom de forskjellige lysmodusene.  
MODUS 1: Lysvekslings-modus 

Bluetooth-modus 
Paring med en Bluetooth-kompatibel enhet 
TRINN 1: Så snart høyttaleren er slått på, vil du få et stemmevarsel om at den er klar til 
paring med en Bluetooth-kompatibel enhet. 
TRINN 2: Ved hjelp av den Bluetooth-kompatible enheten, søker du etter høyttaleren. Velg 
'000' for paring og tilkobling. Etter at paringen er blitt utført, vil LED-lampene blinke raskt, 
og du vil få et stemmevarsel om at enhetene er koblet opp mot hverandre. 
TRINN 3: Hvis du vil koble høyttaleren fra en Bluetooth-kompatibel enhet eller hvis du vil 
fjerne et slikt utstyr, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den BT-kompatible 
enheten. Høyttaleren kan nå pares med en ny Bluetooth-kompatibel enhet. 
Merk: Når du har koblet til en enhet, kan du regulere lyden enten på høyttaleren, eller ved 
hjelp av den Bluetooth-kompatible enhetens taster. 

  



Ringe ved hjelp av en Bluetooth-kompatibel enhet 
Etter at den Bluetooth-kompatible enheten er blitt paret med høyttaleren, kan den brukes 
for oppringninger. 
TRINN 1: Bruk den Bluetooth-kompatible enheten, slå nummeret du ønsker å ringe, og velg 
Bluetooth/handsfree-funksjonen. Høyttaleren og dens integrerte mikrofon vil da fungere 
som en handsfree enhet. 
TRINN 2: For å koble en telefonsamtale til/fra høyttaleren, trykk på ' '. 
TRINN 3: Volumet på telefonsamtalen kan styres enten ved hjelp av høyttaleren, eller ved å 
bruke den Bluetooth-kompatible enheten. 
TRINN 4: For å avvise et innkommende anrop, trykk på ‘ ’, og hold den nede i ca. 2-3 
sekunder. 

Aux. Modus 
Koble én ende av Line-inn Aux-kabelen til Aux-inngangsporten på høyttaleren, og den andre 
enden til en MP3-spiller eller hvilken som helst annen kompatibel lydkilde. 
Høyttaleren vil automatisk gå over til Aux-modus etter at du har satt inn en kabel i Line-inn 
Aux-porten. 
Merk: Lyden kan nå styres ved hjelp av betjeningstastene på den kompatible lydkilden. 
Høyttaleren kan ikke brukes for å hoppe over spor når den brukes i Aux-modus. 
Hvis høyttaleren ikke går automatisk over i Aux-modus når man setter inn en kabel i Line-inn 
Aux-porten, må du trykke på 'M' inntil denne modusen vises. 

Mikro SD-kort/USB-modus 
TRINN 1: For å bruke modusen micro SD-kort, må du sette inn et micro-SD-kort (ikke 
medlevert) i sporet for micro-SD-kort. Høyttaleren vil automatisk gå over i modusen 
Micro-SD-kort. 
TRINN 2: For å bruke USB-modusen, må du sette inn en USB-minnepinne i USB-porten. 
Høyttaleren vil automatisk gå over i USB-modus. 
TRINN 3: Hvis høyttaleren ikke går automatisk over i micro SD-kort/USB-modus, må du 
trykke på 'M' inntil ønsket modus vises. 
Merk: Etter at tilkoblingen er gjort, vil du kunne styre lyden ved hjelp av høyttaleren. 
Det må ikke settes inn noen USB-minnepinne mens du bruker modusen micro SD-kort eller 
omvendt. Dette vil medføre problemer med avspillingen. 
Høyttaleren støtter bare lydfiler i MP3-formatet. Hvis micro SD-kortet eller 
USB-minnepinnen inneholder filer i andre formater, vil dette kunne hindre høyttaleren i 
avspillingen. 

Feilsøking 
Det er ikke strøm på høyttaleren. 
Høyttaleren er gått tom på strøm. Følg instruksene i avsnittet ‘Lade batteriet’ for å lade opp 
høyttaleren. 
 
Det er ingen lyd i høyttaleren. 
Volumet er satt for lavt. Sjekk at volumet er regulert slik at det kan høres, og juster om det 
trenges. 
Høyttaleren er ikke paret med noen Bluetooth-kompatibel enhet. Følg instruksene i 
avsnittet ‘Bluetooth-modus’. 



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar 
forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen. 
 

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer 
som kan være farlige for helse og miljø hvis 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. 
 
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 resirkulert i henhold til lovverket, 
og at de 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 husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i 
byen din. 
 
Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTT-515er i overenstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på 
følgende internettadresse: www.denver-electronics.com og klikk deretter på søkeikonet 
øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTT-515. Gå deretter til produktsiden, så 
finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. 
 
Operativt frekvensområde: 100HZ-20KHZ  
 
Maks. utgangseffekt:37dBm 
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