
 
 

Brugervejledning til BTV-230 

 
Sikkerhedsoplysninger 

 

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere 

brug. 

 

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde. 

2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.  

3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt. 

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan 

funktionaliteten blive påvirket. 

5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. 

Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand. 

6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!  

7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af 

hørelse. 

8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale 

kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, 

vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold. 

9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.  

10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre 

brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående 

afbryde brugen. 

11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning. 

12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt. 

 

 

 

 
Specifikationer 

Udgangseffekt: 20 W 

Strømforsyning: Li-ion-batteri, 3.000 mAh 

RMS-udgangseffekt: 2 x 5 W 

Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz 

Bluetooth-version: 5.0 



Rækkevidde for Bluetooth: 10 m 

Afspilningstid for musik: 3-3,5 timer  

Opladningstid: 5-6 timer 

Mål: 154 x 144 x 342 mm 

Vægt: 1.480 g 

 
Beskrivelse af produkt 

 

 

1. [ ]: Tryk for at skifte lyseffekt 1/ 2/ 3/ 4/ 5 for at slukke hornhøjttalerlys 
og lys i knap. Lyseffekt 3 har en lampe, der skifter med rytmen af den 
afspillede musik, undtagen når højttaleren er i AUX-tilstand (lyset skifter 
ikke).  

2. [EQ]: Tryk for at skifte mellem to forskellige lydeffekter: EQ0 (standard 
indendørslydeffekt), EQ1 (udendørslydeffekt).  

3. [ ]: Tryk for at skifte mellem akkompagnement og vokallyd.  
4. [ ]: Tryk for at skifte mellem Gentag enkelt musiknummer og Gentag alle. 
5. [Lydstyrkeknap V-/V+]: Drej til venstre for at reducere lydstyrken. Drej til 

højre for at øge lydstyrken. 
6. [M]: Tryk for at skifte driftstilstand: BT-tilstand, TF-korttilstand, U-

disktilstand, AUX-tilstand. 
7. [ ]: Tryk for at afspille det forrige musiknummer eller vælge den forrige 

radiostation. Tryk og hold nede for at spole tilbage.  
8. [ ]: Tryk for at afspille det næste musiknummer eller vælge den næste 

radiostation. Tryk og hold nede for at spole hurtigt fremad.  
9. [ ]: Tryk for at afspille musik/sætte musik på pause. 
10. [AUX-INDGANG]: Sæt AUX-kabel.  
11. [TF]: Sæt microSD-kort (TF-kort) i for at afspille MP3-musik.  



12. [Lysdiode for opladning]: Lyser rødt under opladning og slukker ved fuld 
opladning.  

13. [ON/OFF]: Tænd/sluk.  
14. [MIC]: Sæt mikrofon i.  
15. [USB]: Sæt U-disk i for at afspille MP3-musik.  
16. [DC 5V]: Opladningsstik til tilslutning af ekstern strømforsyning. 

 

Bemærk: Funktionerne [EQ][ ][ ][ ][ ] virker ikke i AUX-tilstand. 

OPLADNING 

Højttaleren skal være slukket under opladningen. 

1. Brug det medfølgende USB-kabel, og slut kablets Micro USB-stik til Micro USB-

terminalen (16) på højttaleren og kablets andet stik til USB-porten på en PC eller 

USB-oplader (5 V, 1 A, medfølger ikke). 

2. Lysdioden lyser rødt for at vise, at højttaleren oplades, og slukker, når den er 

fuldt opladet.  

 

GRUNDLÆGGENDE BETJENING 

Skub afbryderknappen (13) til stillingen ON for at tænde højttaleren. 

Tryk på tilstandsknappen (6) for at skifte mellem: 

1. Bluetooth-tilstand. 

2. AUX-tilstand. Højttaleren aktiverer AUX-tilstand, når der sættes et AUX-kabel i 

AUX-porten (10). 

3. USB-tilstand. Sæt et USB-flashdrev i USB-porten (15). Højttaleren begynder 

automatisk at afspille musiknumre. 

 

4. microSD-tilstand. Sæt et microSD-kort i microSD-porten (11). Højttaleren 

begynder automatisk at afspille musiknumre. 

JUSTERING AF LYDSTYRKE 

Drej knappen (5) for at reducere eller øge lydstyrken. 



AUX-INDGANG 

1. Tænd højttaleren. 

2. Slut den ene ende af AUX-kablet til stikket AUX-IND (10) på højttaleren, og slut 

den anden ende til den eksterne enhed. 

3. Start afspilning af indholdet på den eksterne enhed. 

BRUG AF MICROSD-KORT/USB-ENHED 

1. Tænd højttaleren. 

2. Sæt et microSD-kort i microSD-porten (11), eller sæt et USB-flashdrev i USB-

porten (15). 

3. Højttaleren begynder automatisk at afspille musik. 

4. Tryk på knappen til forrige musiknummer (7) for at afspille det forrige 

musiknummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage. Tryk på knappen til næste 

musiknummer (8) for at afspille det næste musiknummer. Tryk og hold nede for at 

spole hurtigt fremad. 

5. Tryk på knappen (9) for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte 

afspilningen. 

Bemærk: Displayet viser den resterende afspilningstid. 

 

BLUETOOTH-BETJENING 

PARRING AF ENHEDER 

1. Placér højttaleren ved siden af Bluetooth-enheden, den skal parres med. 

2. Tænd højttaleren, og tryk på tilstandsknappen (6) for at aktivere Bluetooth. 

3. Følg anvisningerne til din enhed om søgning efter højttaleren. 

4. Højttalerens navn er “Denver BTV-230”, der vises på listen over Bluetooth-

enheder på din enhed. Vælg højttaleren, og indtast om nødvendigt koden “0000”. 



5. Når parringen er gennemført, kan du streame musik fra din Bluetooth-enhed til 

højttaleren. 

 

KNAPPER I BLUETOOTH-TILSTAND 

1. Tryk på knappen til forrige musiknummer (7) for at afspille det forrige 

musiknummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage. Tryk på knappen til næste 

musiknummer (8) for at afspille det næste musiknummer. Tryk og hold nede for at 

spole hurtigt fremad. 

2. Tryk på afbryderknappen (9) for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte 

afspilningen. 

 

ÆGTE TRÅDLØS BLUETOOTH STEREO-FORBINDELSE (TWS-FUNKTION FOR TO 

HØJTTALERE) 

1. Tænd to højttalere. De aktiverer som standard Bluetooth-tilstand. 

2. Sluk Bluetooth på din telefon eller anden Bluetooth-enhed. Tryk derefter på 

tilstandsknappen på begge højttalere. Højttalerne tilsluttes efter nogle få 

sekunder. 

3. Tænd Bluetooth på din mobiltelefon, og søg efter “Denver BTV-230”. 

4. Tilslut ved at vælge navnet “Denver BTV-230”. 

5. Bluetooth-højttaleren udsender en talemeddelelse, når den er tilsluttet. Nu kan 

du nyde musik fra to højttalere. 

6. Tryk på og hold knappen M nede igen, hvis du vil afslutte TWS-funktionen. 

MIKROFONFUNKTION 

Højttaleren understøtter brug af en kabelforbundet mikrofon (medfølger ikke). 

Sæt en kabelforbundet mikrofon i mikrofonporten (14), og begynd at bruge 

mikrofonen.  

  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager 

forbehold for fejl og udeladelser i denne manual. 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 

komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og 

miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke 

håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol 

med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og 

elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 

husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt. 

 

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil 

beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne 

genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. 

 



Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og 

elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og 

andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere 

information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

 

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTV-230 er i 

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 

fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på 

søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTV-230. Du kommer 

nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre 

downloads. 

Driftsfrekvensområde: 20HZ-20KHZ 

Maksimal udgangseffekt: 40dBm 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu



