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Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product 
voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig 
gebruik.

1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2.Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen. 
3.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om 
kauwen en inslikken te voorkomen.
4.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 
°C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5.Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant 
aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of 
onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel.
6.Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
7.Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog 
geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8.Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van 
ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren 
afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen 
voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9.Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, 
kunnen de werking van elektronische medische apparatuur 
beïnvloeden. 
10.Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen 
het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische 
schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd 
voorwerp het apparaat binnendringt.
11.Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12.Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, 
aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
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BTS-53

Langzaam knipperend blauw

De bluetoothindicator knippert langzaam als de luidspreker die met de telefoon is 
verbonden.



Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Bezoek a.u.b.: www.denver.eu
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 en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje 
op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BTS-53  
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder 
downloads/overige downloads
Waarschuwing: lithiumbatterij binnen

Frequentie bereik: 2402-2480MHz
Totaal vermogen: 4dBm
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