
BTV-208 

KÄYTTÖOHJE 

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 lämmölle, vedelle, pölylle (pölyiselle ympäristölle), kosteudelle, suoralle 

auringonpaisteelle!  

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. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla. 

12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin 

tuote voi toimia epänormaalisti. 

13. Älä tuki tuuletusaukkoja. Tuote tarvitsee niitä lämmön haihduttamista varten.  

 

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN 

  



 

OSIEN KUVAUS 

 

BTV-208 langaton kaiutin 

Pakkauksen sisältö:  

• Kaiutin 

• Latauskaapeli 

• Käyttöohje 

TEKNISET TIEDOT 

• Bluetooth-versio: V5.0 

• Bluetooth-kantama: 10 metriä 

• Paristo: sisäänrakennettu 1800 mAh litiumioniakku 

• Käyttöaika: noin 3–4 tuntia 

• Latausaika: noin 2–3 tuntia 

• Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 5 W 

• USB-portti ja SD-korttipaikka MP3-toistolle 

3,5 mm:n äänitulo MP3-soittimen ym. yhdistämiseen 

• LED-valoshow 

KÄYTTÖOHJEET 

Käyttäminen: 

1. Varmista, että tuote on täyteen ladattu ennen ensimmäistä käyttökertaa 

2. Kytke kaiutin päälle pitämällä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. 

3. Valitse Bluetooth / USB / microSD-kortti / Aux-in-tila painamalla Mode-painiketta. 

4. Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteesi kanssa menemällä puhelimesi 

Bluetooth-asetuksiin, etsi ‘BTV-208’ ja paina ”Connect”. Kun yhteys on muodostettu, 

kuulet merkkiäänen.  

Virta päälle / pois päältä / tila 

Edellinen kappale / äänenvoimakkuuden pienentäminen 

Seuraava kappale / äänenvoimakkuuden suurentaminen 

Toisto/tauko, pitämällä painettuna kytket valon päälle / pois päältä 

microSD-korttipaikka 

USB-portti 

Merkkivalo 

AUX-tuloAUX-tulo 

Type-C-latausportti 



5. Voit toistaa/tauottaa musiikin painamalla -painiketta. Pitämällä painettuna kytket 

valon päälle / pois päältä 

6. Toista seuraava/edellinen kappale painamalla painiketta ”+” tai ”-”. 

7. Pienennä/suurenna äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta ”+” tai ”-” painettuna. 

 

 

TWS-YHTEYS: 

TWS-yhteys on käytettävissä vain kahdelle ”BTV-208”-kaiuttimelle: 

Kun olet kytkenyt kaiuttimet päälle, paina kummankin kaiuttimen painiketta ”+” kaksi 

kertaa niiden liittämiseksi pariksi stereoääntä varten. 

PUHELUT 

1. Vastaat puheluun / päätät puhelun painamalla -painiketta. 

2. Hylkäät puhelun pitämällä -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. 

3. Valitse viimeinen numero uudelleen painamalla -painiketta kaksi kertaa. 

 

TIETOA AKUISTA 

KAIUTTIMEN AKKU 

VAROITUS: Laite on varustettu ladattavalla litiumioniakulla. Akku on sisäänrakennettu 

eikä sitä voi vaihtaa. 

Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. 

  



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 BTV-208 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 

osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita 

mallinumero: BTV-208. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden 

latausten alla. 

Käyttötaajuusalue: 55 Hz – 20 kHz 

Maks. lähtöteho: 2 x 5 W 

Bluetooth-taajuus: 2402 MHz - 2480 MHz 

Varoitus: Litiumakku sisällä. 

Denver A/S 

Omega 5A, SPairing oeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

facebook.com/denver.eu 

 

 




