
 
 

BTV-230 Gebruikshandleiding 

 
Consignes de sécurité 

 

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour 

référence ultérieure. 

 

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. 

2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère  

3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu’ils les 

mordent et les avalent. 

4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. 

Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement. 

5. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut provoquer une décharge 

électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié. 

6. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du soleil !  

7. Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles 

et causer une perte d’acuité auditive. 

8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de 

communication maximale peut varier selon la présence d’obstacles (personnes, objets métalliques, murs, 

etc.) ou de l’environnement électromagnétique. 

9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils 

médicaux électroniques.  

10. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, cela peut causer un incendie 

ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation. 

11. Ne chargez l’appareil qu’avec le câble USB inclus. 

12. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais 

fonctionnement. 

 

 

 
Specificaties 

Uitgangsvermogen: 20 W 

Stroomvoorziening: Li-ionbatterij, 3000 mAh 

RMS-vermogen: 2 x 5 W 

Frequentierespons: 20 Hz-20 KHz 

Bluetooth-versie: 5.0 



Bluetooth-gebruiksbereik: 10 m 

Afspeeltijd muziek: 3-3,5 uur  

Oplaadtijd: 5 - 6 uur 

Afmetingen: 154 x 144 x 342 mm 

Gewicht: 1480 g 

 
Productbeschrijving 

 

 

1. [ ]: Indrukken om te wisselen tussen lichteffect 1/ 2/ 3/ 4/ 5; hoornlicht 
uitschakelen; knoppenlicht uitschakelen. Van deze lichteffecten biedt 
effect 3 een veranderende lamp die verandert volgens het ritme van de 
afspelende muziek, behalve wanneer de luidspreker in AUX-modus werkt 
(het licht verandert dan niet).  

2. [EQ]: Indrukken om te wisselen tussen twee soorten geluidseffecten: EQ0 
(standaard geluidseffect binnenshuis); EQ1 (geluidseffect buitenshuis).  

3. [ ]: Indrukken om te wisselen tussen begeleidende en vocale audio.  
4. [ ]: In de muziekmodus indrukken om te wisselen tussen Herhaal Eén en 

Herhaal Alles. 
5. [Volumeregelingsknop V-/V+]: Draai linksom om het volume te verhogen 

en rechtsom om het volume te verlagen. 
6. [M]: Indrukken om de gebruiksmodus te veranderen: BT-modus, TF-

kaartmodus, U-diskmodus, AUX-modus. 
7. [ ]: Indrukken om de vorige track af te spelen of het vorige radiostation 

te selecteren; ingedrukt houden om terug te spoelen.  
8. [ ]: Indrukken om de volgende track af te spelen of het volgende 

radiostation te selecteren; ingedrukt houden om vooruit te spoelen.  
9. [ ]: Indrukken om muziek te starten/pauzeren. 



10. [AUX-INGANG]: Sluit hier een AUX-kabel.  
11. [TF]: Sluit hier een microSD-kaart (TF-kaart) aan om MP3-muziek af te 

spelen.  
12. [Laadindicator]: Dit lampje brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit 

wanneer volledig opgeladen.  
13. [ON/OFF]: In-/uitschakelen.  
14. [MIC]: Sluit hier een microfoon aan.  
15. [USB]: Sluit hier een U-disk aan om MP3-muziek af te spelen.  
16. [DC 5V]: De laadpoort voor de aansluiting van een externe voeding. 

 

Opmerkingen: [EQ][ ][ ][ ][ ], deze functies werken niet in de AUX-modus. 

OPLADEN 

De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld. 

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de microUSB-

poort (16) van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-poort van een pc 

of USB-lader (5V, 1A, niet inbegrepen). 

2. De led-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te 

geven; deze led-indicator zal uitschakelen wanneer volledig opgeladen.  

 

ALGEMENE BEDIENINGEN 

Schuif de aan-/uitknop (13) naar ON om de luidspreker in te schakelen. 

Druk op de M-toets (6) om te kiezen uit: 

1. Bluetooth-modus. 

2. AUX-modus. Wanneer er een AUX-kabel wordt aangesloten op de AUX-poort 

(10), schakelt de luidspreker op de AUX-modus. 

3. USB-modus. Steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15) en de luidspreker zal 

automatisch beginnen de tracks af te spelen. 

 

4. MicroSD-modus. Steek een microSD-kaart in de microSD-poortt (11) en de 

luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen. 



VOLUMEREGELING 

Draai de knop (5) om het volume te verhogen of verlagen. 

AUX-INGANG 

1. Schakel de luidspreker in. 

2. Sluit het ene uiteinde van de AUX-kabel aan op de AUX IN-ingang (10) van de 

luidspreker en het andere uiteinde op het externe apparaat. 

3. Start het afspelen van de inhoud van het externe apparaat. 

EEN MICROSD-KAART/USB-APPARAAT GEBRUIKEN 

1. Schakel de luidspreker in. 

2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) of steek een USB-flashdrive 

in de USB-poort (15). 

3. De luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen. 

4. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd 

ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de 

volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen. 

5. Druk op de toets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten. 

Opmerking: De display zal de afspeeltijd weergeven. 

 

BLUETOOTH-BEDIENING 

APPARATEN KOPPELEN 

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat. 

2. Schakel de luidspreker in en druk op de M-toets (6) om de Bluetooth-modus te 

openen. 

3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken. 



4. De naam van de luidspreker is “Denver BTV-230” en deze zal in uw lijst met 

Bluetooth-apparatuur verschijnen. Selecteer deze naam en voer indien nodig het 

wachtwoord “0000” in. 

5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek streamen van uw Bluetooth-

apparaat naar de luidspreker. 

 

TOETSEN IN BLUETOOTH-MODUS 

1. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd 

ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de 

volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen. 

2. Druk op de aan-/uittoets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten. 

 

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE 

LUIDSPREKERS) 

1. Schakel twee luidsprekers in en deze zullen standaard de Bluetooth-modus 

openen; 

2. Schakel de Bluetooth-functie van uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. 

Houd vervolgens de M-toets van een van de twee luidsprekers ingedrukt en beide 

luidsprekers zullen na enkele seconden met elkaar verbinding maken; 

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zoek naar de 

“Denver BTV-230”; 

4. Selecteer de naam “Denver BTV-230” om verbinding te maken; 

5. De Bluetooth-luidspreker zal een gesproken melding laten horen wanneer 

verbonden en u kunt vervolgens van uw muziek genieten uit de twee luidsprekers; 

6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt annuleren. 

MICROFOONFUNCTIE 



Dit apparaat ondersteunt het gebruik van een bedrade microfoon (niet 

meegeleverd). Sluit een bedrade microfoon aan op de MIC-poort (14) om deze 

vervolgens te gebruiken.  

  



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 

aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten 

materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw 

gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 

doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool 

betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen 

worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten 

worden afgevoerd. 

 

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de 

gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de 

batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen 

schade toebrengen aan het milieu. 



 

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 

apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations 

of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 

opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische 

afdeling van uw gemeente. 

 

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-230 conform is 

met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 

kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik 

vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het 

modelnummer: BTV-230. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te 

vinden onder downloads/andere downloads. 

Bedrijfsfrequentiebereik:20HZ-20KHZ 

Maximaal uitgangsvermogen:40dBm 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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



