
Säkerhetsanvisningar 

 

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och 

behåll anvisningarna för framtida referens. 

 

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. 

2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.  

3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller 

svälja produkten. 

4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. 

Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen. 

5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en 

elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal. 

6. Utsätt inte för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!  

7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera 

hörselskador. 

8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala 

kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, 

metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen. 

9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska 

enheter.  

10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan 

det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i 

enheten ska du omedelbart sluta använda den. 

11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln. 

12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens 

funktionalitet kan äventyras. 

13. Blockera inte enhetens ventilation. Produkten ska kunna skingra värmen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Specifikation: 
 
6,5 tum + 6,5 tum subwoofer 
1 tum diskant  
Batteri: 3,7 V/4400 mAh 
Ström: 8 W RMS 
3,5 mm Aux-ingång 
Uppspelning via USB/Micro SD-kort, FM-radio och 
Bluetooth-anslutning 
Mikrofoningång x 1 
BAS/Diskant/Eko-kontroll 
Produktstorlek: 29 x 28 x 66,5 cm 
Produktens nettovikt: 3,85 kg 
Speltid: 2 timmar vid 100 % volym 
Laddningstid: 5–7 timmar 
 
Funktioner på fjärrkontrollen 
Inspelningsfunktion: Spela in ditt ljud via mikrofonen till ett 
USB-minne/Micro SD-kort 
 
 
Detta kommer i förpackningen: 
- Bruksanvisning 
- Fjärrkontroll 
- USB laddningskabel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Den över panelens funktioner 
 

 
 
A: Ström på/av  

B: Knappar  

MODE: växla mellan olika lägen (USB/Micro SD-kort/BT/FM/Linje in) 

EQ: Tryck för att växla mellan de olika EQ-inställningarna. 

MIC PRI: Tryck en gång för att prioritera musikprogrammet medan mikrofonen 
används. Tryck igen för att stänga av den här funktionen. 

: Tryck kort, i läget USB/Micro SD-kort, för att gå till föregående låt. Tryck på och 
håll nedtryckt för att snabbspola bakåt. 

I läget BT/FM – föregående låt. 

: Tryck kort för att spela upp/pausa, i läget USB/Micro SD-kort/BT, och tryck en 
gång för att skanna alla stationer och automatiskt spara dem i FM-läge. 

 



: Tryck kort, i läget USB/Micro SD-kort, för att gå till nästa låt. Tryck på och håll 
nedtryckt för att snabbspola framåt. 

I läget BT/FM – nästa låt. 

C: Inmatning 5 VDC (laddningsplats) 

D: Ingång för USB-uppspelning/Micro SD-kort 

E: MIC VOL (kontroll för att höja eller sänka mikrofonens volym.) 

F: ECHO 

G: BASS 

H: TREBLE 

I: VOLUME (kontroll för att höja eller sänka volymen) 

J: LED-indikator (laddningsindikator) 

K: Aux-ingång (3,5 mm) 

L: Mikrofoningång 

M: LED på/av 
 
Fjärrkontroll 
 

 

 
1. Stand-by 
2. Inspelningsfunktion 
Tryck på knappen ”REC” i läget USB/Micro SD-kort för att spela in. 
3. Föregående låt 
Tryck kort, i läget USB/Micro SD-kort, för att gå till föregående låt. Tryck på och håll 
nedtryckt för att snabbspola bakåt. 



I läget BT/FM – föregående låt. 
4. Pausa och spela upp 
Pausa/spela upp och tryck en gång för att skanna alla stationer och automatiskt spara 
dem i FM-läge. 
5. Upprepningsfunktion 
Tryck för att upprepa en låt eller alla låtar. 
I läget Wireless BT/FM/Linje in har denna knapp ingen funktion. 
6. Sifferknapp 
I läget USB/Micro SD-kort för att välja låtar. 
I läget FM kan du välja stationen som tas emot. 
I läget BT/Linje in har dessa knappar ingen funktion. 
7. Läge 
Tryck kort för att byta till läget BT/Linje in/USB/Micro SD-kort/FM. 
8. Spela upp inspelningen 
Tryck kort, i läget USB/Micro SD-kort, för att spela upp inspelningen. Tryck på och håll 
nedtryckt för att radera inspelningen. 
9. Huvudvolym+ 
Tryck för att höja volymen. 
10. Nästa låt 
Tryck kort, i läget USB/Micro SD-kort, för att gå till nästa låt. Tryck på och håll 
nedtryckt för att snabbspola framåt. 

I läget BT/FM – nästa låt. 

11. Huvudvolym- 
Tryck för att sänka volymen. 
12. EQ-funktion 
Tryck för att växla mellan de olika EQ-inställningarna. 
 
 
 

BRUKSANVISNING 

 

⚫ Parkopplingsläge för trådlöst BT: 

Tryck på MODE på enheten eller fjärrkontrollen till BT är vald.  

1. Placera mobiltelefonen inom 10 meter. 

2. Aktivera BT-funktionerna på din mobiltelefon så att den börjar söka efter 

BT-enheten.  

3. Välj rätt modellnummer (DENVER BPS-610) på enheten som hittas av 

mobiltelefonen. 

4. Tryck kort på knappen PLAY/PAUSE för att spela upp eller pausa musik. Tryck 

kort på knappen ” ” eller ” ” för att välja föregående eller nästa spår.  



 

⚫ ● LÄGET LINE IN: 

Tryck på knappen MODE på enheten eller fjärrkontrollen till LINE IN är vald. Spela 

upp musiken på enheten som är ansluten till LINE IN-ingången. 

 

⚫ Läget USB/Micro SD-kort: 

1. Tryck på knappen mode, efter uppstart, för att välja läget ”USB- eller Micro 

SD-kort”. Alternativt kan du sätta i USB- eller Micro SD-kortet i denna högtalare 

och enheten spelar upp låtarna automatiskt.  

2. Tryck på knappen ” ” för att pausa eller spela upp.  

3. Tryck kort på knappen ” ” för att växla till föregående låt och håll den 

nedtryckt för att snabbspola bakåt.   

4. Tryck kort på knappen ” ” för att växla till nästa låt och håll den nedtryckt för 

att snabbspola framåt. 

 

⚫ FM-läge 

 Slå på enheten och tryck på knappen MODE upprepade gånger för att välja 

FM-funktionen (frekvensen visas på skärmen). 

 Tryck på knappen play för att aktivera den automatiska memoreringen (tunern 

söker efter tillgängliga stationer och sparar dem automatiskt). Antalet sparade 

stationer beror på mottagningen i ditt område. 

 Använd knapparna next/previous för att lyssna på de sparade stationerna. 

 Tryck på motsvarande sifferknapp på fjärrkontrollen för att direkt välja en sparad 

station. 

  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi 

reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt 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 samt batterier är märkta med en symbol i form 

av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och 

elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat 

hushållsavfall. De ska istället slängas separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för 

ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns 

lagenligt och att de inte skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk 

utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer 

eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns 

tekniska förvaltning. 

 

Denver A/S deklarerar härmed att denna typ av radioutrustning BPS-351 är i 

överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 

EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och 

klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BPS-351. 



Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under 

nedladdningar/andra nedladdningar. 

 
Driftfrekvensområde: 2402–2480 MHz FM: 87,5–108 MHz 
Max. uteffekt: 80 W (8 W RMS) 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

http://www.facebook.com/denverelectronics

