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Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto 
pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1.Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance 
das crianças.
2.Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio. 
3.Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de 
estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4.A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 
graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas 
poderá afetar a função.
5.Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá 
causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem 
ser realizadas por pessoal qualificado.
6.Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta! 
7.Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados 
podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8.A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca 
de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante 
a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) 
ou o ambiente eletromágnético.
9.As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar 
a operação de dispositivos eletrónicos médicos. 
10.A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos 
estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se 
entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de 
a usar.
11.Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12.Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá 
afetar o funcionamento normal do produto.
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Entrada para cartão SD



BTS-53

Azul intermitente lento

O indicador de BT irá piscar lentamente após o altifalante ser ligado ao telefone.



Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Entrar em: www.denver.eu

Denver A/S,

 e depois clicar no ÍCONE procurar no 
campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTS-53.
Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo 
de transferências/outras transferências
Aviso: bateria de lítio dentro

Alcance operacional da frequência:  2402-2480MHz
Potência de saída máxima:  4dBm
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