
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komma igång 
Plocka ur högtalaren från lådan. 
Ta bort eventuell förpackning från högtalaren. 
Lägg allt förpackningsmaterial i lådan och lägg undan eller kassera den på säkert sätt. 

I lådan 
Bluetooth® LED-högtalare Aux line-in-uttag Kabel 
USB-laddningskabel Bruksanvisning 

Egenskaper 
Bluetooth version: 5.0 Inbyggt uppladdningsbart batteri 
Trådlös räckvidd: Upp till 25 m Micro USB-laddningskabel (medföljer) 
Högtalarutgång: 2 x 5 W Aux line-in-uttag Kabel (ingår) 
Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz  

  



Anvisningar för laddning av batteriet 
Högtalaren är utrustad med ett 3,7 V 1200 mAh uppladdningsbart batteri (ej löstagbart). Det 
rekommenderas att batteriet är fullt laddat före första användning. Laddningen tar cirka 4 
timmar. 

Anslut mikro-USB-änden på USB-laddningskabeln till 5V  laddningsport på baksidan av 
högtalaren och den andra änden till en kompatibel USB-port. 
Under pågående laddning blir laddningsindikatorn röd. När batteriet är fullt laddat slocknar 
laddningsindikatorn. 
Koppla försiktigt bort båda ändarna av USB-laddningskabeln och förvara den säkert för 
framtida användning. 

Använda de grundläggande funktionerna för 
Bluetooth® LED-högtalare 
Slå på högtalaren genom att vrida på/av-knappen till läget på. 
Pausa ett spår genom att trycka på ' '. Tryck igen för att fortsätta spela spåret. 
Justera högtalarvolymen genom att trycka på '+' och '-'. Tryck och håll '+' för att öka 
volymen; minska volymen genom att hålla '-’ intryckt. För att gå till nästa spår, trycker du på 
'+'; spela föregående spår genom att trycka på '-'. Växla mellan lägen genom att trycka på 
'M' tills önskad funktion är vald. Vrid av/på-knappen till läget av för att slå av högtalaren. 

Lägen 
Högtalaren ska vara påslagen innan du använder något av följande lägen. 

Använda LED-lampor med färgändring 
LED-lamporna aktiveras automatiskt när högtalaren är påslagen och kan styras med 'M'. 
Tryck på 'M' två gånger snabbt för att växla mellan olika ljuslägen.  
LÄGE 1: Läget Färgändring 

Bluetooth-läge 
Ihopparning med en kompatibel Bluetooth-enhet 
STEG 1: När högtalaren har slagits på kommer en röstprompt att signalera att den är redo 
att paras ihop med en kompatibel Bluetooth-enhet. 
STEG 2: Sök efter högtalaren med den kompatibla Bluetooth-enheten. Välj '000' för att 
ansluta och para ihop. När ihopparningen är avklarad börjar LED-lamporna blinkar snabbt 
och en röstprompt signalerar att enheterna är ihopparade. 
STEG 3: Om du vill koppla bort eller ta bort en kompatibel Bluetooth-enhet från högtalaren 
ska Bluetooth-funktionen på den kompatibla enheten slås av. Högtalaren kan nu paras ihop 
med en ny kompatibel enhet. 
Obs: När enheterna är anslutna kan ljudet styras av antingen högtalaren eller de relevanta 
kontrollerna på den kompatibla Bluetooth-enheten. 

  



Ringa telefonsamtal via en kompatibel 
Bluetooth-enhet 
När den kompatibla Bluetooth-enheten har parats ihop med högtalaren kan telefonsamtal 
ringas. 
STEG 1: Använd den kompatibla Bluetooth-enheten, slå numret som ska ringas och välj 
alternativet Bluetooth/handsfree. Högtalaren och dess inbyggda mikrofon fungerar nu som 
en handsfree-enhet. 
STEG 2: Tryck på ' ’ för att ansluta eller koppla från ett samtal med högtalaren. 
STEG 3: Volymen för telefonsamtalet kan styras av antingen högtalaren eller den kompatibla 
Bluetooth-enheten. 
STEG 4: För att avvisa ett inkommande telefonsamtal, håll ' ' intryckt i ca. 2-3 sekunder. 

Aux. Läge 
Anslut den ena änden av den inbyggda Aux-kabeln till Aux- ingångsport på högtalaren och 
den andra änden till en MP3-spelare eller annan kompatibel ljudkälla. 
Högtalaren växlar automatiskt till Aux-läge en gång efter att Aux-kabeln till line-in-utgången 
har kopplats in. 
Obs: Ljud kan nu styras av relevanta kontroller på den kompatibla ljudkällan. Högtalaren kan 
inte användas för att hoppa över spår under Aux-läge. 
Om högtalaren inte växlar automatiskt till Aux-läge när Aux-kabeln till line-in-utgången är 
isatt, trycker du på 'M’ tills den är vald. 

Micro SD-kort/USB-läge 
STEG 1: Om du vill använda micro SD-kortläge sätter du in ett micro SD-kort (medföljer inte) 
i micro SD-kortplatsen. Högtalaren växlar automatiskt till micro SD-kortläge. 
STEG 2: När du vill använda USB-läge ansluter du kompatibel USB-enhet i USB-porten. 
Högtalaren byter automatiskt till USB-läge. 
STEG 3: Om högtalaren inte automatiskt byter till micro SD-kort eller USB-läge, trycker du på 
'M' tills önskad funktion är vald. 
Obs: När anslutningen är klar kan ljudet styras av högtalaren. 
Ingen USB-enhet ska sättas i när du använder micro SD-kortläge eller vice versa, eftersom 
det kan störa uppspelningen. 
Högtalaren känner bara igen MP3-ljudfiler. Om andra filformat finns på Micro SD-kortet eller 
USB-enheten kan det förhindra högtalaren från att spela upp. 

Felsökning 
Högtalaren har ingen ström. 
Högtalaren har ingen ström. Ladda högtalaren med anvisningarna i avsnittet 'Ladda 
batteriet'. 
 
Högtalaren har inget ljud. 
Nivån på volymen är inställd för lågt. Kontrollera att volymnivån är inställd på en hörbar nivå 
och justera därefter. 
Högtalaren är inte ihopparad med en kompatibel Bluetooth-enhet. Följ anvisningarna i 
avsnittet "Bluetooth-läge". 
  



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

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad 
elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 
 
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen 
för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning 
och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas 
separat. 
 
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet 
avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de 
inte skadar miljön. 
 
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och 
batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från 
hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 
 
Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTT-515 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka 
sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: BTT-515. Ange 
produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar. 
 
Driftsfrekvensområde: 100HZ-20KHZ  
 
Maximal utgående ström:37dBm 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 



www.facebook.com/denverelectronics 
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