
 
 

Instrukcja obsługi BTV-230 

 
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. 

 

 

 
Dane techniczne 

Moc wyjściowa: 20 W 

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 3000 mAh 

Moc RMS: 2 x 5 W 

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz-20 KHz 

Wersja Bluetooth: 5.0 



Zasięg Bluetooth: 10 m 

Czas odtwarzania muzyki: 3-3,5 godziny  

Czas ładowania: 5-6 godzin 

Wymiary: 154 x 144 x 342 mm 

Masa: 1480 g 

 
Opis produktu 

 

 

1. [ ]: nacisnąć, aby wybrać efekt świetlny 1/ 2/ 3/ 4/ 5; wyłączenie lampy 
sygnalizatora; wyłączenie podświetlenia pokrętła. Efekt świetlny numer 3 
jest zsynchronizowany z rytmem odtwarzanej muzyki, chyba że głośnik 
działa w trybie AUX (wówczas światło nie zmienia się).  

2. [EQ]: nacisnąć, aby wybrać jeden z dwóch efektów dźwiękowych: EQ0 
(domyślny efekt dźwiękowy do wnętrz); EQ1 (efekt dźwiękowy na 
zewnątrz).  

3. [ ]: nacisnąć, aby wybrać akompaniament lub dźwięk z wokalem.  
4. [ ]: w trybie muzyki nacisnąć, aby wybrać powtórz jeden lub powtórz 

wszystkie. 
5. [Pokrętło regulacji głośności V-/V+]: obrócić w lewo, aby zmniejszyć 

głośność lub w prawo, aby zwiększyć głośność. 
6. [M]: nacisnąć, aby zmienić tryb pracy: tryb BT, tryb karty TF, tryb dysku 

USB, tryb AUX. 
7. [ ]: nacisnąć, aby odtworzyć poprzedni utwór lub wybrać poprzednią 

stację radiową; przytrzymać, aby cofnąć.  
8. [ ]: nacisnąć, aby odtworzyć następny utwór lub wybrać następną stację 

radiową; przytrzymać, aby przewinąć do przodu.  
9. [ ]: nacisnąć, aby odtworzyć/wstrzymać muzykę. 



10. [WEJŚCIE AUX]: podłączanie przewodu AUX.  
11. [TF]: umieszczanie karty microSD (karta TF) do odtwarzania muzyki MP3.  
12. [Wskaźnik ładowania]: podczas ładowania świeci czerwona dioda. Po 

naładowaniu akumulatora dioda zgaśnie.  
13. [ON/OFF]: Włączanie/wyłączanie.  
14. [Mikrofon]: Podłączanie mikrofonu.  
15. [USB]: podłączanie dysku USB, aby odtwarzać muzykę z MP3.  
16. [DC 5V]: gniazdo ładowania, do podłączenia zewnętrznego źródła 

zasilania. 
 

Uwagi: Funkcje: [EQ][ ][ ][ ][ ] nie działają w trybie AUX. 

ŁADOWANIE 

Głośnik należy ładować, gdy jest wyłączony. 

1. Za pomocą dołączonego kabla USB podłączyć koniec z wtykiem micro USB do 

gniazda micro USB (16) głośnika, a drugi koniec do portu USB komputera lub 

ładowarki USB (5 V, 1 A, brak w zestawie). 

2. Czerwony wskaźnik LED włączy się, gdy rozpocznie się ładowanie głośnika; po 

naładowaniu głośnika wskaźnik zgaśnie.  

 

PODSTAWOWA OBSŁUGA 

Aby włączyć głośnik, przesunąć suwak zasilania (13) w położenie ON. 

Nacisnąć przycisk trybów (6), aby wybrać jeden z poniższych trybów. 

1. Tryb Bluetooth. 

2. Tryb AUX. Po podłączeniu przewodu AUX do gniazda AUX (10) głośnik działa w 

trybie AUX. 

3. Tryb USB. Po podłączeniu dysku USB do portu USB (15) głośnik rozpocznie 

automatyczne odtwarzanie utworów. 

 

4. Tryb Micro SD. Po podłączeniu karty microSD do portu micro SD (11) głośnik 

rozpocznie automatyczne odtwarzanie muzyki. 



REGULACJA GŁOŚNOŚCI 

Obrócić pokrętło (5), aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. 

WEJŚCIE AUX 

1. Włączyć głośnik. 

2. Podłączyć przewód AUX do gniazda AUX IN (10) w głośniku, a jego drugi koniec 

do urządzenia zewnętrznego. 

3. Uruchomić odtwarzanie plików na urządzeniu zewnętrznym. 

KORZYSTANIE Z KARTY MICRO SD/URZĄDZENIA USB 

1. Włączyć głośnik. 

2. Umieścić kartę microSD w gnieździe microSD (11) lub podłączyć napęd USB do 

portu USB (15). 

3. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki. 

4. Nacisnąć przycisk poprzedniej ścieżki (7), aby odtworzyć poprzednią ścieżkę. 

Przytrzymać, aby cofnąć. Nacisnąć przycisk następnej ścieżki (8), aby odtworzyć 

następną ścieżkę. Przytrzymać, aby przewinąć do przodu. 

5. Nacisnąć przycisk (9), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. 

Uwaga: na wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania. 

 

OBSŁUGA BLUETOOTH 

PAROWANIE URZĄDZEŃ 

1. Ustawić głośnik obok urządzenia Bluetooth, z którym ma być sparowany. 

2. Włączyć głośnik, nacisnąć przycisk trybów (6), aby wejść do trybu Bluetooth. 

3. Wykonać polecenia na urządzeniu zewnętrznym, aby odnaleźć głośnik. 

4. Głośnik nosi nazwę „Denver BTV-230”. Powinien zostać wyświetlony na liście 

dostępnych urządzeń Bluetooth. Należy go wybrać i w razie potrzeby wprowadzić 

hasło „0000”. 



5. Po pomyślnym sparowaniu można strumieniować muzykę z urządzenia 

Bluetooth do głośnika. 

 

PRZYCISKI W TRYBIE BLUETOOTH 

1. Nacisnąć przycisk poprzedniej ścieżki (7), aby odtworzyć poprzednią ścieżkę. 

Przytrzymać, aby cofnąć. Nacisnąć przycisk następnej ścieżki (8), aby odtworzyć 

następną ścieżkę. Przytrzymać, aby przewinąć do przodu. 

2. Nacisnąć przycisk zasilania (9), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. 

 

URUCHOMIENIE FUNKCJI TWS BLUETOOTH (TRUE WIRELESS STEREO) DLA 

DWÓCH GŁOŚNIKÓW 

1. Włączyć dwa głośniki. Domyślnie uruchomi się w nich tryb Bluetooth. 

2. Wyłączyć Bluetooth w telefonie i innych urządzeniach Bluetooth. Następnie 

przytrzymać przycisk trybów na głośniku. Po kliku sekundach głośniki połączą się. 

3. W telefonie komórkowym włączyć Bluetooth i wyszukać urządzenie o nazwie 

„Denver BTV-230”. 

4. Wybrać nazwę „Denver BTV-230”, aby się połączyć. 

5. Głośnik Bluetooth wyemituje monit głosowy, gdy połączenie zostanie 

nawiązane. Od tej chwili możliwe jest odtwarzanie muzyki przez dwa głośniki. 

6. Ponownie przytrzymać przycisk M, aby wyłączyć funkcję TWS. 

FUNKCJA MIKROFONU 

Urządzenie umożliwia korzystanie z mikrofonu przewodowego (nie dołączony). 

Podłączyć mikrofon przewodowy do gniazda MIC (14), aby korzystać z mikrofonu.  

  



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy 

sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku. 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, 

elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne 

dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się 

z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym 

symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem 

z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno. 

 

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska. 

 



We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, 

a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być 

odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w 

urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. 

 

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTV-230 jest zgodny z 

dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

następującym adresem internetowym: denver.eu.Kliknij IKONĘ wyszukiwania na 

górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: BTV-230. Następnie należy 

wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna 

znajdować się w sekcji plików do pobrania. 

Zakres częstotliwości pracy:20Hz-20KHZ 

Maks. moc wyjściowa:40dBm 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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



