
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom godt i gang 
Tag højttaleren ud af æsken. 
Fjern alt indpakningsmateriale fra højttaleren. 
Læg indpakningsmaterialerne i æsken, og opbevar eller bortskaf den på sikker vis. 

Indholdet i æsken 
Bluetooth® LED-højttaler Aux-kabel 
USB-ladekabel Betjeningsvejledning 

Funktioner 
Bluetooth-version: 5.0 Indbygget genopladeligt batteri 
Trådløs rækkevidde: Op til 25 m Micro USB-ladekabel (medfølger) 
Højttalerens udgangseffekt: 2 x 5 W Aux. Kabel (medfølger) 
Frekvensområde: 100 Hz - 18 kHz  

  



Vejledning i opladning af batteriet 
Højttaleren indeholder et 3,7 V, 1200 mAh genopladeligt batteri (kan ikke tages ud). Det 
anbefales at oplade batteriet helt inden første ibrugtagning. Dette vil tage ca. 4 timer. 

Slut micro USB-stikket på det medfølgende USB-ladekabel til 5 V  ladeterminalen på 
højttalerens bagpanel, og slut kablets andet stik til en kompatibel USB-port. 
Under opladningen lyser ladeindikatoren rødt. Når batteriet er fuldt opladet, slukker 
ladeindikatoren. 
Tag forsigtigt begge USB-kablets stik ud, og opbevar kablet sikkert til fremtidig brug. 

Bluetooth® LED-højttalerens grundlæggende 
funktioner 
Tænd højttaleren ved at dreje tænd/slukknappen over på positionen ON. 
Hold pause i afspilningen ved at trykke på knappen ' ', og fortsæt afspilningen ved at trykke 
på knappen igen. 
Justér lydstyrken i højttaleren ved at trykke på knapperne' +' og '-'. Tryk og hold knappen '+' 
for at skrue op for lyden. Skru ned for lyden ved at trykke og holde knappen '-'. Tryk på 
knappen '+' for at gå til næste musikfil, og gå til forrige musikfil ved at trykke på knappen '-'. 
Skift mellem de forskellige funktioner ved at trykke på knappen 'M', indtil den ønskede 
funktion er valgt. Sluk højttaleren ved at dreje tænd/slukknappen over på positionen OFF. 

Funktioner 
Højttaleren skal være tændt, inden du kan benytte følgende funktioner. 

Farveskiftende LED-lys 
LED-lysene aktiveres automatisk, når højttaleren tændes, og de kan styres med knappen 
'M'. Tryk på knappen 'M' to gange hurtigt efter hinanden for at skifte mellem de forskellige 
tilstande for lys.  
TILSTAND 1: Farveskiftstilstand 

Bluetooth-tilstand 
Parring med en Bluetooth-kompatibel enhed 
TRIN 1: Når højttaleren er tændt, angiver en stemmeprompt, at den er klar til parring med 
en Bluetooth-kompatibel enhed. 
TRIN 2: Søg efter højttaleren med den Bluetooth-kompatible enhed. Vælg '000' for at 
oprette forbindelse og parre. Når en parring er oprettet, blinker LED-lysene hurtigt, og en 
stemmeprompt angiver, at enhederne er parret. 
TRIN 3: Hvis du vil ophæve parringen mellem højttaleren og en Bluetooth-kompatibel 
enhed, skal du slå Bluetooth-funktionen fra på den kompatible enhed. Højttaleren kan nu 
parres med en ny, kompatibel enhed. 
Bemærk: Når enhederne er forbundet, kan lyden styres enten på højttaleren eller med de 
relevante kontroller på den tilsluttede Bluetooth-enhed. 

  



Sådan foretages telefonopkald via en 
Bluetooth-kompatibel enhed 
Når den Bluetooth-kompatible enhed er blevet parret med højttaleren, kan du foretage 
telefonopkald. 
TRIN 1: Brug den Bluetooth-kompatible enhed til at ringe op til det ønskede nummer, og 
vælg funktionen Bluetooth/håndfri. Højttaleren og dens indbyggede mikrofon vil nu fungere 
som håndfri enhed. 
TRIN 2: Besvar og afslut opkald på højttaleren ved at trykke på knappen ' '. 
TRIN 3: Lydstyrken i telefonen kan reguleres enten på højttaleren eller på den 
Bluetooth-kompatible enhed. 
TRIN 4: Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke og holde knappen ' ' i ca. 2-3 
sekunder. 

Aux-tilstand 
Slut det ene stik på Aux-kablet til Aux-indgangen på højttaleren, og sæt kablets andet stik i 
en MP3-afspiller eller anden kompatibel lydkilde. 
Højttaleren skifter automatisk til Aux-tilstand, når der sættes et kabel i Aux-indgangen. 
Bemærk: Lyden kan nu styres med de relevante kontroller på den tilsluttede lydkilde. 
Højttaleren kan ikke anvendes til at skifte musikfil i Aux-tilstand. 
Hvis højttaleren ikke automatisk skifter til Aux-tilstand, når du slutter et Aux-kabel til den, 
skal du trykke på knappen 'M', indtil funktionen aktiveres. 

Micro SD-kort /USB-tilstand 
TRIN 1: Hvis du vil afspille fra et micro SD-kort, skal du sætte et micro SD-kort (tilkøb) i micro 
SD-kortindstikket. Højttaleren skifter automatisk til afspilning fra micro SD-kort. 
TRIN 2: Hvis du vil afspille fra en USB-enhed, skal du slutte en kompatibel USB-enhed til 
USB-porten. Højttaleren skifter automatisk til afspilning fra USB. 
TRIN 3: Hvis højttaleren ikke automatisk skifter til afspilning fra micro SD-kort eller USB, skal 
du trykke på knappen 'M', indtil den ønskede funktion aktiveres. 
Bemærk: Når forbindelsen er oprettet, kan du styre afspilningen på højttaleren. 
Når en USB-enhed er sluttet til højttaleren, må du ikke samtidig isætte et micro SD-kort eller 
omvendt, da dette kan forstyrre afspilningen. 
Højttaleren genkender kun MP3-lydfiler. Hvis der findes andre filformater på dit micro 
SD-kort eller USB-drev, kan dette forhindre højttaleren i at afspille filerne. 

Fejlfinding 
Der er ingen strøm på højttaleren. 
Højttaleren trænger til opladning. Oplad højttaleren ifølge vejledningen i afsnittet 
'Vejledning i opladning af batteriet'. 
 
Der kommer ingen lyd fra højttaleren. 
Der er skruet for langt ned for lyden. Kontrollér, at lydstyrken er indstillet til et hørbart 
niveau, og justér efter behov. 
Højttaleren er ikke parret med en Bluetooth-kompatibel enhed. Følg vejledningen i afsnittet 
'Bluetooth-tilstand'. 
  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 
for fejl og udeladelser i denne manual. 
 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede 
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 
 
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er 
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 
 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og 
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 
 

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTT-515 er i overensstemmelse med 

direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: www.denver-electronics.com og klik på søgeikonet øverst på 
hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTT-515. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor 
RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. 
 
Driftsfrekvensområde: 100HZ-20KHZ  
Maksimal udgangseffekt: 37dBm 
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