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Bruksanvisning for Bluetooth-hodetelefon

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold

instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.

2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.

3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og

svelging.

4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til

40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke



funksjonaliteten.

5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan

forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert

personell.

6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!

7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet,

for å unngå brannskader eller utslett.

8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og

forårsake risiko for hørselsskade.

9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10

m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker,

metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.

10.Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til

elektroniske medisinske enheter.

11. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i

enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart

dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.



Knappenes betjening:

①: + : Trykk lenge på knappen for å øke volumet, trykk kort på knappen for neste spor

②: Multifunksjonsknapp:

Slå på/av: Trykk og hold knappen inne i to sekunder for å slå produktet på/av

Sammenkobling: Trykk på multifunksjonsknappen i 2–3 sekunder til indikatorlyset begynner

å blinke vekselvis rødt og blått. Slå på Bluetooth på telefonen, velg «Denver BTH-252» og

koble den til.

Pause/spill: trykk på knappen for å sette den på pause når den spiller, trykk igjen for å spille

av

Anrop: Når et anrop kommer inn, trykker du én gang for å svare, trykker igjen for å legge på.

Trykk og hold for å avvise anropet. Trykk to ganger for å ringe opp det siste nummeret.



③: - : Trykk lenge på knappen for å redusere volumet, trykk kort på knappen for forrige

spor

④: Type-C-ladeport

⑤: LED-indikator

⑥: 3,5 mm lydport

⑦: Mikrofon

⑧: SD minnekortspor

Hodetelefonen lader:

Denne hodetelefonen har et innebygd oppladbart batteri. Batteriet skal være fulladet i 3

timer før første gangs bruk for å sikre optimal ytelse og batterilevetid.

Lad hodetelefonene ved å koble til USB-porten på en påslått PC med den medfølgende Type

C USB-ladekabelen. Alternativt lader hodetelefoner med AC/DC-lader (ikke inkludert) som

er 5 V 500 mA USB-utgang med medfølgende Type C USB-ladekabelen.

De røde LED-lysene lyser under lading og endres til blå når den er fulladet.

Viktig! For å unngå fullstendig utlading av batteriet, må du lade hodetelefonene dine

minst én gang hver sjette måned.
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer

som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske

produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over,

som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må

kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte.

På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket,

og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier

kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli

hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i

byen din.
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