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Säkerhetsanvisningar 

 
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första 
gången och behåll anvisningarna för framtida referens. 
 

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. 

2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.  

3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på 

eller svälja produkten. 

4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 

grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka 

funktionen. 

5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten 

kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av 

kvalificerad personal. 

6. Utsätt inte för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!  

7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera 

hörselskador. 

8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det 

maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av 

hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska 

omgivningen. 

9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska 

elektroniska enheter.  

10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i 

enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller 

främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den. 

11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln. 

12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom 

produktens funktionalitet kan äventyras. 

13. Blockera inte enhetens ventilation. Produkten ska kunna skingra värmen.  

 
LADDNINGSINSTRUKTIONER 

1. När du hör ett ljud som varnar för låg batterinivå betyder det att produkten går in i 
strömsparläge och behöver laddas. Produktens volym sänks automatiskt till 
ungefär 70 % av huvudvolymen, och ljuset slocknar automatiskt. Använd 
laddningskabeln som medföljer produkten för att ladda batteriet. 
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Laddningsindikatorn lyser rött under laddning och stängs av när batteriet är 
färdigladdat. 

2. Observera att 10V-laddarens ström inte ska vara högre än 1A.  
3. Obs! Batteriet måste laddas i minst 12 timmar före den första användningen. Om 

batteriet inte används under en längre tidsperiod måste det laddas fullt för att 
undvika skador. 

 

Publicerad information Värde och precisering 
Tillverkarens namn eller varumärke, 
kommersiellt registreringsnummer samt 
adress 

SHENZHEN GUIJIN TECHNOLOGY CO. 
ROOM 301, NO. 72, SONGXIN 
INDUSTRIAL, HONGXING CCOMMUNITY, 
SONGGANG STREET, BAOAN, SHENZHEN, 
CHINA 

Modellidentifierare AK12WG-1000100VW 
Inspänning 100 - 240 V 

Inspänningens frekvens 50/60 Hz 
Utspänning (adapter) 10,0 V 

Utström (adapter) 1,0 A 

Uteffekt 10,0 W 
Genomsnittlig aktiv effektivitet 82,2% 

Effektivitet vid låg belastning (10 %) 81,43% 
Strömförbrukning utan belastning 0,054 W 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING 
Allmänna funktioner 
1. Knapp för lägesbyte: Tryck för att byta läge. 
2. Huvudvolym: Vrid medsols för att höja volymen under uppspelning av musik, och 

vrid motsols för att sänka volymen. 
3. Mikrofonvolym: Justera mikrofonvolymen när en mikrofon sitter i. 
4. Mikrofonens reverbvolym: Justera intensiteten för mikrofonens reverb genom att 

höja eller sänka reverbvolymen när en mikrofon sitter i. 
5. Basjustering: Vrid medsols för att öka basen, vrid motsols för att sänka basen. 
6. Diskantjustering: Vrid medsols för att öka diskanten, vrid motsols för att sänka 

diskanten. 
7. Ljuskontroll: Tryck på ljusknappen för att byta ljuseffekt. 
 
MP3-funktion 
1. USB-minne: Sätt i ett USB-minne för att automatiskt spela upp de sparade låtarna i 

MP3\WAV-format. 
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2. TF-kort: Sätt i ett TF-kort för att automatiskt spela upp de sparade låtarna i 
MP3\WAV-format. 

3. Spela/Pausa-knapp: Tryck för att pausa/fortsätta spela en låt. 
4. Knappar för föregående/nästa låt: Tryck för att spela föregående eller nästa spår, 

håll inne för att spola tillbaka eller spola framåt. 
5. EQ: Normal-Rock-Pop-Klassiskt-Jazz-Country  
6. EQ-knapp: Tryck på EQ-knappen under uppspelning för att växla mellan olika 

musiklägen: Normal-Rock-Pop-Klassiskt-Jazz-Country. 
 
Bluetooth-funktion 
1. Bluetooth-anslutning: Högtalaren börjar automatiskt vänta på att parkopplas när 

den går in i Bluetooth-läge. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet (t.ex. 
smartphone, surfplatta eller dator), välj enhetsnamnet "TSP-353" och klicka på 
Pairing (Parkoppling). 

2. När musik spelas: Tryck på knappen Spela upp/pausa eller Föregående/Nästa spår 
för att styra uppspelningen. 

3. Manuell parkoppling: För att parkoppla högtalaren med en annan enhet håller du 
inne Spela/Pausa-knappen för att koppla bort högtalaren från den enhet som är 
ansluten och låta den vänta på att parkopplas igen. 

 
TWS-funktion 
1. Köp högtalaren 2pcs TSP-353 om du vill använda TWS-funktionen. Slå på en av 

högtalarna och anslut högtalaren till dina enheter via Bluetooth. 
2. Slå på den andra högtalaren och håll sedan inne Föregående spår-knappen. Du hör 

ett pipljud när enheterna är anslutna i TWS-läge. 
3. Håll inne Nästa spår-knappen på den första högtalaren för att inaktivera TWS-läge. 

Du hör ett kort pipljud när enheterna kopplas bort från TWS. 
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BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN 

 
 

1. Mick 1 
2. Mick 2 
3. Linjeutgång 
4. AUX In 
5. TF-kort 
6. USB-PORT 
7. LED-laddningsindikator 
8. DC 10V-ingång 
9. EQ-knapp 
10. Föregående låt 
11. Spela upp/pausa 
12. Nästa låt 

13. Huvudvolym+/- /Strömknapp 
14. Mikrofonvolym+ 
15. Mikrofonens reverbvolym+ 
16. Mikrofonvolym- 
17. Mikrofonens reverbvolym- 
18. Lägesknapp 
19. Bass 
20. Treble 
21. Ljusknapp 

 

 Varning! 
⚫ Litiumbatteri invändigt! 
⚫ Öppna inte upp produkten. 
⚫ Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus! 
⚫ Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt! 
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1. Placera INGA föremål ovanpå enheten eftersom dessa kan repa den. 

 
2. Utsätt INTE enheten för smutsiga eller dammiga miljöer. 

 
3. För INTE in några främmande föremål i enheten. 

 
4. Utsätt INTE enheten för starka magnetiska eller elektriska fält. 

 
5. Använd INTE enheten i regn. 

 
6. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare gällande korrekt bortskaffande 

av elektroniska produkter. 

 
7. Plocka INTE isär enheten. Endast en certifierad servicetekniker får utföra en 

reparation. 
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Varning: Litiumbatteri inuti 
8. Enheten har öppningar för att skingra värmen. 

Blockera INTE enhetens ventilation. Den kan bli varm och en funktionsstörning kan 
uppstå. Olagliga handlingar kan orsaka personskador, egendomsskador eller 
dödsolyckor. 
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi 
reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 
 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet 
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 
 
Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av 
en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och 
elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat 
hushållsavfall. De ska istället slängas separat. 
 
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för 
ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns 
lagenligt och att de inte skadar miljön. 
 
Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk 
utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer 
eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns 
tekniska förvaltning. 
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Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TSP-353 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran 
om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på 
sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-353. Öppna 
produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra 
nedladdningar. 
Driftfrekvensområde:60Hz-20KHz 
Max. uteffekt:300W (30W RMS) 
 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denver.eu 
 

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



