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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 produktet uden for børns 

rækkevidde. 

2. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt 

lithium-ion-batteri.  

3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke 

bliver tygget på eller slugt. 

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. 

Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets 

funktionalitet. 

5. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i 

produktet, da disse kan give stød. Reparation og service skal altid 

udføres af en fagmand. 

6. Undlad at udsætte enheden for varme, vand, støv (støvede 

omgivelser), fugt og direkte sollys!  

7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige 

dine ører og medføre høretab. 

8. Bluetooth trådløs teknologi fungerer kun indenfor en rækkevidde af 

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 stoppe brugen. 

11. Undlad at blokere ventilationsåbningerne. Produktet behøver dem til 

bortledning af varme.  

 

 

INDBYGGET BT-FUNKTION 
• Tryk på knappen MODE, og vælg BT (Bluetooth) som 

signalkilde, når du tænder enheden. 

• Sørg for, at BT er slået til på den enhed (fx mobiltelefon), du vil 

forbinde højttaleren til. Aktivér Bluetooth-funktionen på din 

Bluetooth-enhed, så den søger efter højttaleren. Vælg dernæst 

BPS-451-højttaleren for at oprette forbindelse. Når forbindelsen 

er oprettet, høres et "tik" som bekræftelse. Hvis forbindelsen 

ikke blev oprettet, skal du genstarte højttaleren eller enheden 

og prøve igen. 

• Når der er oprettet forbindelse mellem højttaleren og 

BT-enheden, kan du afspille musikken fra din enhed. For at 

sikre stabil lyd, skal du lade BT-enheden og højttaleren vende 



imod hinanden. 

• Afstanden mellem BT-enhederne og højttaleren kan være op til 

10 meter, hvis der ingen forhindringer er. 

 

 

INDBYGGET TWS-FUNKTION 
• Tænd den første TSP-452-højttaler, og slut den til en 

Bluetooth-enhed. 

• Tænd den anden TSP-452-højttaler, og vælg tilstanden 

Bluetooth (du skal ikke parre nogen enheder). 

• Hold knapperne AFSPIL/PAUSE TWS inde samtidig på begge 

højttalere, til du ser teksten “TWS-ON” på LED-displayet. 

• Afspil lyden på din Bluetooth-enhed. Lyden sendes gennem 

begge højttalere. 

 

 
 

OVERSIGT OVER FRONTPANELET 



 

 
1. DC 9V1A-opladning Slut 9V 1A-strømforsyningen til stikkontakten for at 

oplade batteriet. Du kan anvende højttaleren under opladningen. 

2. USB-indgang Tilslut et USB-stick for afspilning af MP3.  

3. Port til MicroSD-kort Isæt et microSD-kort til afspilning af MP3. 

4. AUX IN Tilslut en ekstern lydkilde for afspilning via et AUX-kabel. 

5. MIC-indgang Tilslut den medfølgende mikrofon. 

6. FORRIGE Forrige musikfil. 

7. AFSPIL/PAUSE TWS Tryk på denne knap for at sætte signalet fra 

USB-stick'et, TF-kortet eller Bluetooth-indgangen på pause. Hold 

knappen inde for at aktivere tilstanden TWS (ægte trådløs stereo). 

8. NÆSTE Næste musikfil. 



9. LED-kontakt Tryk for at slå LED-partylyset til/fra. Hold inde for at skifte 

LED-lyseffekt. 

10. VOLUME Indstilling af højttalerens lydstyrke. 

11. POWER-kontakt Tryk for at tænde højttaleren, hold inde for at slukke 

højttaleren. 

12. MODE/MIC PRI Hold inde for at slette en USB-optagelse. 

13. REC Tryk på denne knap for at optage signalet fra USB-stick'et, 

TF-kortet eller Bluetooth-indgangen. 

14. MENU Tryk på denne knap for at justere bas/diskant/ekko. 

 

 

Advarsel! 
⚫ Indeholder lithiumbatteri! 

⚫ Produktet må ikke åbnes! 

⚫ Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys! 

⚫ Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret 

med produktet! 

 

 

1. PLACÉR IKKE genstande ovenpå enheden, da sådanne kan 

ridse den. 

 

2. UDSÆT IKKE enheden for snavsede eller støvede omgivelser. 



 

3. STIK IKKE fremmedlegemer ind i enheden. 

 

4. UDSÆT IKKE enheden for stærk magnetisme eller elektriske 

felter. 

 

5. BRUG IKKE enheden i regnvejr. 

 

6. Spørg hos de lokale myndigheder eller forhandleren vedr. 

korrekt bortskaffelse af elektroniske produkter. 

 

7. SKIL IKKE enheden ad. Evt. reparation bør udelukkende 

udføres af dertil uddannet personale. 

 
 

 



Advarsel: Indeholder lithium-batterier 

8. Enheden er udstyret med ventilationsåbninger. BLOKÉR IKKE 

enhedens ventilationsåbninger, da enheden ellers kan blive 

overophedet, hvilket kan medføre funktionssvigt. 

Forkert betjening kan medføre personskade eller dødelige 

ulykker. Forkert betjening kan ligeledes medføre tingskade. 

 

  



Bemærk – Ret til uvarslet ændring af 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 TSP-452 er i 

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på 

følgende internetadresse: 

www.denver.eu. Klik på søgeikonet øverst på websiden. Skriv 

modelnummeret: TSP-452. Du kommer nu ind på produktsiden, 

hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.  

Bluetooth: 2400 MHz - 2500 MHz 

Maksimal udgangseffekt: 2 x 20 W 

DENVER A/S 

Omega 5A, Søften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark  

www.facebook.com/denver.eu 

 




