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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. Drifts- och förvaringstemperatur för produkten är från 0 till 40 grader 

Celsius. Omgivningar under och över denna temperatur kan påverka 

funktionaliteten. 

5. Öppna aldrig produkten. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan 

utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer eller service ska endast 

utföras av kvalificerad personal. 

6. Utsätt inte enheten för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt 

eller direkt solljus!  

7. Skydda dina öron mot för hög volym. Höga volymer kan skada 

öronen och leda till hörselnedsättning. 

8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar endast 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 kommer in i enheten ska du 

omedelbart sluta använda den. 

11. Blockera inte ventilationsöppningarna. Produkten behöver dem för 

att leda bort värmen.  

 

 

INBYGGD BT FUNKTION 
• Tryck på knappen MODE för att välja ingångssignalkällan som 

BT-kanalen (Bluetooth) när du startar maskinen. 

• Se till att BT-enheten (t.ex. en mobiltelefon) du vill ansluta till är 

påslagen. Aktivera Bluetooth-funktionen på din BT-enhet så att 

den skannar efter högtalaren. Välj sedan högtalaren BPS-451 

för att ansluta. När anslutningen är klar hörs en ”tickande” ton. 

Om anslutningen misslyckades startar du om högtalaren eller 

enheten och försöker igen. 

• När högtalaren och BT-enheten har anslutits kan du spela 

musik från din enhet. För att säkerställa kontinuerlig stabilitet i 

musiksignalen bör du försöka hålla BT-enheten och högtalaren 

vända mot varandra. 

• Avståndet mellan BT-enheterna och högtalaren kan vara upp till 



10 meter utan hinder. 

 

 

INBYGGD TWS-FUNKTION 
• Sätt igång den första TSP-452-högtalaren och anslut den till en 

Bluetooth-enhet. 

• Sätt igång den andra TSP-452-högtalaren och ställ in läget 

Bluetooth (parkoppla inga enheter). 

• Håll samtidigt inne knappen PAUSA/SPELA TWS på båda 

högtalarna, så ser du ”TWS-ON” på LED-skärmen. 

• Spela upp ljud från din Bluetooth-enhet. Ljudet hörs genom 

båda högtalarna. 

 

 
 

FRONTPANELSENS FUNKTIONER 



 

 
1. DC 9V1A-LADDNING Anslut en 9V1A-adapter till en strömkälla för att 

ladda batteriet. Du kan använda högtalaren medan den laddas. 

2. USB-INGÅNG Sätt i ett USB-minne för MP3-uppspelning.  

3. MicroSD-PORT Sätt i ett microSD-kort för MP3-uppspelning. 

4. AUX-INGÅNG Anslut en extern uppspelningsenhet med AUX-kabel. 

5. MICK-INGÅNG Anslut den medföljande mikrofonen. 

6. FÖREG Föregående låt. 

7. PAUSA/SPELA TWS Tryck på den här knappen för att pausa 

signalen från USB-minnet, TF-kortet eller Bluetooth-ingången. Håll 

inne den här knappen för att slå på läget TWS (True Wireless 

Stereo). 

8. NÄSTA Nästa låt. 



9. LED-KNAPP Tryck för att slå på/stänga av LED-partybelysning, håll inne 

för att ändra LED-ljuseffekten. 

10. VOLUME Justera högtalarens volym. 

11. POWER-KNAPP Tryck för att sätta igång högtalaren, håll inne för att 

stänga av den. 

12. MODE/MIC PRI Håll inne för att radera USB-inspelning. 

13. REC Tryck på den här knappen för att spela in signalen från 

USB-minnet, TF-kortet eller Bluetooth-ingången. 

14. MENU Tryck på den här knappen för att justera bas/diskant/eko. 

 

 

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! 

 

 

1. Placera INGA föremål ovanpå enheten eftersom dessa kan 

repa den. 

 

2. Utsätt INTE enheten för smutsiga eller dammig miljöer. 



 

3. För INTE in några främmande föremål i enheten. 

 

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

 

5. Använd INTE apparaten 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. 

 
 

 

Varning: Litiumbatteri inuti 



8. Enheten har öppningar för att skingra värmen. Blockera INTE 

enhetens ventilation. Den kan bli varm och en funktionsstörning 

kan uppstå. 

Olämplig användning kan orsaka personskador eller dödsolyckor. 

Olämplig användning kan orsaka skador på egendom. 

 

  



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. 

 

Denver A/S deklarerar härmed att denna typ av radioutrustning 

BPS-452 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den 

fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på 

följande webbadress: 

www.denver.eu och klicka sedan på sökikonen på toppen av 

webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-452. Öppna produktsidan 

och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra 

nedladdningar.  

Bluetooth: 2400 MHz-2500 MHz 

Max. uteffekt: 2 x 20 W 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark  

www.facebook.com/denver.eu 




