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Turvallisuustiedot 

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä 

käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. 

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. 

2. Varoitus: Tässä tuotteessa on ladattava litiumioniakku.  

3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät 

niiden pureskelun ja nielemisen. 

4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta. Tämän 

lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan. 

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä kosketa sisäistä elektroniikkaa tai voit 

saada sähköiskun. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa huoltaa tai 

korjata laitteen. 

6. Älä altista laitetta lämmölle, vedelle, pölylle (pölyiselle ympäristölle), 

kosteudelle, suoralle auringonvalolle!  

7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kovat 

äänenvoimakkuudet voivat vahingoittaa korviasi ja aiheuttaa 

kuulonmenetyksen. 

8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii vain 10 metrin kantaman sisällä. 

Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, 

metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön 

vuoksi. 

 



9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa 

elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.  

10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita 

esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen 

pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta sen käyttö välittömästi. 

11. Älä tuki tuuletusaukkoja. Tuote tarvitsee niitä lämmön haihduttamista 

varten.  

 

 

 

SISÄÄNRAKENNETTU 

BT-TOIMINTO 
• Valitse tulosignaalilähteeksi BT (Bluetooth) painamalla 

MODE-painiketta, kun laite käynnistetään. 

• Varmista, että haluamasi BT-laite (esim. matkapuhelin) on 

kytketty päälle. Aktivoi BT-laitteen Bluetooth-ominaisuus, jolloin 

laite etsii kaiuttimen. Valitse sitten BPS-451-kaiutin yhdistämistä 

varten. Kun yhteyden muodostaminen onnistuu, 

kuuluu ”tik”-äänimerkki. Jos yhteyden muodostaminen 

epäonnistuu, käynnistä kaiutin tai laite uudelleen ja yritä 

uudestaan. 

• Sen jälkeen kun kaiutin ja BT-laite on yhdistetty, voit toistaa 

musiikkia laitteestasi. Musiikkisignaalin jatkuvan vakauden 

takaamiseksi pyri pitämään BT-laite ja kaiutin toisiaan kohti. 

• BT-laitteiden ja kaiuttimen välinen etäisyys voi olla jopa 10 

metriä, jos niiden välillä ei ole esteitä. 



SISÄÄNRAKENNETTU 

TWS-TOIMINTO 
• Kytke ensimmäinen BPS-451-kaiutin päälle ja yhdistä se 

Bluetooth-laitteeseen. 

• Kytke toinen BPS-451-kaiutin päälle ja aseta tilaksi 

Bluetooth (älä muodosta mitään pariliitoksia). 

• Pidä kummankin kaiuttimen TAUKO/TOISTO TWS 

-painiketta painettuna samanaikaisesti, näet 

LED-näytössä ”TWS-ON”. 

• Toista ääni Bluetooth-laitteesta. Ääni lähetetään 

kummankin kaiuttimen kautta. 

 
 

ETUPANEELIN TOIMINNOT 

 



1. DC 9V1A LATAUS Yhdistä 9 V 1 A -sovitin virtalähteeseen akun 

lataamiseksi. Voit käyttää kaiutinta latauksen aikana. 

2. USB-TULO Aseta USB-tikku MP3-toistoa varten. 

3. MicroSD-PORTTI Aseta microSD-kortti MP3-toistoa varten. 

4. LINE-TULO Yhdistä ulkoinen toistolaite AUX-kaapelilla. 

5. MIC-TULO Yhdistä mukana tuleva mikrofoni. 

6. MENU Painamalla tätä painiketta säädät bassoa/diskanttia/kaikua. 

7. REC Painamalla tätä painiketta tallennat signaalin USB-muistitikulta, 

TF-kortilta tai Bluetooth-tulosta. 

8. MODE/MIC PRI Painamalla vaihdat tilan (Bluetooth, Aux, USB/microSD). 

Pitämällä painettuna poistat USB-tallennuksen. 

9. POWER-KYTKIN Painamalla kytket kaiuttimen päälle, pitämällä painettuna 

kytket kaiuttimen pois päältä. 

10. VOLUME Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö. 

11. LED-KYTKIN Painamalla kytket LED-juhlavalot päälle / pois päältä, 

pitämällä painettuna vaihdat LED-valotehosteen. 

12. SEURAAVA Seuraava kappale. 

13. TAUKO/TOISTO TWS Painamalla tätä painiketta keskeytät signaalin 

USB-muistitikulta, TF-kortilta tai Bluetooth-tulosta. Pitämällä 

painiketta painettuna kytket päälle TWS-tilan (täysin langaton stereo). 

14. EDELLINEN Edellinen kappale. 

 

 

 

Varoitus! 

⚫ Sisältää litiumakun! 

⚫ Älä avaa tuotetta! 

⚫ Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle 

auringonpaisteelle! 



⚫ Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla! 

 

1. Laitteen päälle EI SAA laittaa esineitä, koska ne voivat 

naarmuttaa laitetta. 

 

2. Laitetta EI SAA altistaa likaisille tai pölyisille ympäristöille. 

 

3. Laitteen sisään EI SAA työntää mitään vieraita esineitä. 

 

4. Laitetta EI SAA altistaa voimakkaille magneetti- tai 

sähkökentille. 

 

5. Laitetta EI SAA käyttää sateessa. 

 

6. Pyydä ohjeita elektronisten tuotteiden asianmukaisesta 

hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. 

 



7. Laitetta EI SAA purkaa. Korjaukset saa tehdä vain hyväksytty 

huoltoteknikko. 

 

 

Varoitus: sisällä on litiumparistoja 

 

8. Laitteessa on aukkoja lämmön haihduttamista varten. 

Laitteen tuuletusaukkoja EI SAA tukkia, koska laite voi 

silloin kuumentua ja siitä voi aiheutua toimintahäiriö. 

Asiaton käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai 

kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Asiaton käyttö voi 

aiheuttaa omaisuusvahingon. 

 

 

 

  



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman 

erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan 

virheistä tai puutteista.  

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER 

A/S 

 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot 

sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 

vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 

heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä 

asianmukaisesti. 

 

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, 

jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 

mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. 



On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan 

keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot 

kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen 

toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne 

voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 

osastolta. 

 

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BPS-451 on direktiivin 

2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

www.denver.eu ja napsauta sitten hakukuvaketta verkkosivuston 

yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BPS-451. Siirry nyt tuotesivulle, 

RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.  

Bluetooth: 2400–2500 MHz 

Maks. lähtöteho: 2 x 20 W 

DENVER A/S 

Omega 5A,Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska  

www.facebook.com/denver.eu 

 




