
 
 

BTV-230 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: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.  

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

4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-

alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan. 

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain 

pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta. 

6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!  

7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korviasi ja 

vaarana on kuulonmenetys. 

8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) 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 käyttö välittömästi. 

11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla. 

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

epänormaalisti. 

 

 
Tekniset tiedot 

Lähtöteho: 20 W 

Virtalähde: Litiumioniakku, 3000 mAh 

RMS-teho: 2 x 5 W 

Taajuusvaste: 20 Hz – 20 KHz 

Bluetooth-versio: 5.0 

Bluetooth-kantama: 10 m 

Musiikin toistoaika: 3–3,5 tuntia  



Latausaika: 5–6 tuntia 

Mitat: 154 x 144 x 342 mm 

Paino: 1480 g 

 
Tuotteen kuvaus 

 

 

1. [ ]: Painamalla vaihdat valotehosteita 1/ 2/ 3/ 4/ 5; kytket pois sarvivalon; 
kytket pois nuppivalon. Valotehoste 3 on vaihtuva valo, joka muuttuu 
toistetun musiikin rytmissä paitsi, jos kaiutin on AUX-tilassa (valo ei 
muutu).  

2. [EQ]: Painamalla vaihdat kahden äänitehosteen välillä: EQ0 
(oletusarvoinen sisätilojen äänitehoste); EQ1 (ulkotilojen äänitehoste).  

3. [ ]: Painamalla vaihdat säestyksen ja lauluäänen välillä.  
4. [ ]: Painamalla musiikkitilassa vaihdat tiloja Toista yksi ja Toista kaikki. 
5. [V-/V+ äänenvoimakkuusnuppi]: Kiertämällä vasemmalle vähennät 

äänenvoimakkuutta ja oikealle lisäät äänenvoimakkuutta. 
6. [M]: Painamalla vaihdat käyttötilan: BT-tila, TF-korttitila, U-levytila, AUX-

tila. 
7. [ ]: Painamalla toistat edellisen kappaleen tai valitset edellisen 

radioaseman; pitämällä painettuna kelaat taaksepäin.  
8. [ ]: Painamalla toistat seuraavan kappaleen tai valitset seuraavan 

radioaseman; pitämällä painettuna kelaat eteenpäin.  
9. [ ]: Painamalla toistat/keskeytät musiikin. 
10. [AUX IN]: Liitä AUX-johto.  
11. [TF]: Liitä microSD-kortti (TF-kortti) MP3-musiikin toistamiseksi.  
12. [Latauksen merkkivalo]: Punainen valo latauksen aikana, valo sammuu kun 

akku on ladattu täyteen.  



13. [ON/OFF]: Virta päälle tai pois päältä.  
14. [MIC]: Liitä mikrofoni.  
15. [USB]: Liitä U-levy MP3-musiikin toistamiseen.  
16. [DC 5V]: Latausliitäntä ulkoisen virtalähteen liittämiseksi. 

 

Huomautukset: [EQ][ ][ ][ ][ ] nämä toiminnot eivät toimi AUX-toiminnon 

ollessa päällä. 

LATAAMINEN 

Kaiutin on ladattava, kun se on sammutettuna. 

1. Käytä mukana toimitettua USB-johtoa ja kytke micro-USB-liittimellä varustettu 

pää kaiuttimen micro-USB-liitäntään (16) ja toinen pää PC:n tai USB-laturin (5 V, 1 

A, ei sisälly pakkaukseen) USB-porttiin. 

2. LED-merkkivalo palaa punaisena ilmaisten kaiuttimen lataustilaa. Kun kaiutin on 

ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.  

 

PERUSTOIMINNOT 

Kytket kaiuttimen päälle liu’uttamalla virtapainikkeen (13) asentoon ON. 

Painamalla M-painiketta (6) voit valita seuraavista: 

1. Bluetooth-tila. 

2. AUX-tila. Kun AUX-kaapeli liitetään AUX-porttiin (10), kaiutin siirtyy AUX-tilaan. 

3. USB-tila. Liitä USB-muistitikku USB-porttiin (15), kaiutin toistaa kappaleita 

automaattisesti. 

 

4. Micro-SD-tila. Liitä microSD-kortti micro SD-porttiin (11), kaiutin toistaa 

musiikkia automaattisesti. 

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN 

Kääntämällä nuppia (5) lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta. 

AUX IN -LIITÄNTÄ 



1. Kytke kaiutin päälle. 

2. Yhdistä AUX-kaapeli kaiuttimen AUX-IN-liitäntään (10) ja sen toinen pää 

ulkoiseen laitteeseen. 

3. Aloita sisällön toisto ulkoisesta laitteesta. 

MICRO-SD-KORTIN/USB-LAITTEEN KÄYTTÄMINEN 

1. Kytke kaiutin päälle. 

2. Liitä microSD-kortti microSD-porttiin (11) tai liitä USB-muistitikku USB-porttiin 

(15). 

3. Kaiutin aloittaa musiikin toiston automaattisesti. 

4. Painamalla Edellinen kappale -painiketta (7) toistat edellisen kappaleen, 

pitämällä sitä painettuna kelaat taaksepäin. Painamalla Seuraava kappale -

painiketta (8) toistat seuraavan kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat 

nopeasti eteenpäin. 

5. Keskeytät tai jatkat toistoa painamalla painiketta (9). 

Huomaa: näytössä näkyy toistoaika. 

 

BLUETOOTH-KÄYTTÖ 

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN 

1. Aseta kaiutin laiteparina käytettävän Bluetooth-laitteen viereen. 

2. Kytke kaiutin päälle painamalla MODE-painiketta (6) siirtyäksesi Bluetooth-

tilaan. 

3. Etsi kaiutin noudattamalla laitteesi ohjeita. 

4. Kaiuttimen nimi on ”Denver BTV-230” ja se näytetään Bluetooth-laitteesi 

listalla. Valitse se ja anna tarvittaessa salasana ”0000”. 

5. Kun laitepari on muodostettu, voit suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteeltasi 

kaiuttimeen. 



 

PAINIKKEET BLUETOOTH-TILASSA 

1. Painamalla Edellinen kappale -painiketta (7) toistat edellisen kappaleen, 

pitämällä sitä painettuna kelaat taaksepäin. Painamalla Seuraava kappale -

painiketta (8) toistat seuraavan kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat 

nopeasti eteenpäin. 

2. Keskeytät tai jatkat toistoa painamalla virtapainiketta (9). 

 

TÄYSIN LANGATON STEREO BLUETOOTH-YHTEYS (TWS-TOIMINTO KAHDELLE 

KAIUTTIMELLE) 

1. Käynnistä kaksi kaiutinta, ne siirtyvät Bluetooth-tilaan oletusarvoisesti; 

2. Kytke Bluetooth pois päältä puhelimestasi tai muusta Bluetooth-laitteesta. Pidä 

sitten jommankumman kaiuttimen M-painiketta painettuna, jolloin molemmat 

kaiuttimet kytkeytyvät muutaman sekunnin kuluttua; 

3. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja etsi ”Denver BTV-230”; 

4. Yhdistä valitsemalla nimi ”Denver BTV-230”; 

5. Bluetooth-kaiutin antaa äänikehotteen, kun se on yhdistetty, ja silloin voit 

nauttia musiikin toistosta kahdesta kaiuttimesta; 

6. Pidä M-painiketta painettuna uudelleen, jos haluat poistua TWS-toiminnosta. 

MIKROFONIN TOIMINTA 

Laite tukee johdollisen mikrofonin käyttöä (ei ole mukana). Liitä johdollinen 

mikrofoni MIC-porttiin (14) ja aloita sen käyttö.  

  



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-230 on direktiivin 2014/53/EU 

mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on 

saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta 

verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTV-230. Siirry nyt tuotesivulle, 

RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. 

Käyttötaajuusalue:20HZ-20KHZ 

Maks. lähtöteho:40dBm 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, SPairing oeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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



