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Bruksanvisning för Bluetooth-hörlurar

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 litiumpolymerbatterier.

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. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!

7. Ta bort hörlurarna i händelse av läckage eller för hög värme från produkten

för att undvika brännskador eller utslag.

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

riskera hörselskador.

9. 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.

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

elektroniska enheter.

11. 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.



Använda knapparna:

①: + : Håll knappen nedtryckt för att höja volymen eller tryck kort på knappen för nästa

spår

②: Multifunktionsknapp:

Ström på/av: tryck på och håll knappen nedtryckt i två sekunder att slå på/stänga av

produkten.

Parkoppling: Tryck på och håll multifunktionsknappen nedtryckt i två till tre sekunder till

indikatorlampan omväxlande börjar blinka rött och blått. Aktivera sedan Bluetooth på

telefonen och välj ”Denver BTH-252” för att ansluta.

Pausa/Spela: tryck på knappen för att pausa medan den spelar upp och tryck sedan igen för

att spela upp



Samtal: När ett samtal tas emot kan du trycka en gång för att svara. Tryck igen för att lägga

på, tryck och håll nedtryckt för att avvisa och tryck två gånger för att ringa upp det senaste

numret igen.

③: - : Håll knappen nedtryckt för att sänka volymen eller tryck kort på knappen för

föregående spår

④: Laddningsport med TypeC

⑤: LED-indikator

⑥: 3,5 mm ljudport

⑦: Mikrofon

⑧: Plats för SD-minneskort

Ladda hörlurarna:

Dessa hörlurar har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Batteriet ska laddas helt i tre

timmar före första användningen för att garantera optimal prestanda och batterilivslängd.

Laddar hörlurar genom att ansluta dem till USB-porten på en påslagen dator med

medföljande USB Type C-kabel. Alternativt kan du ladda hörlurarna med en AC/DC-laddare

(ingår ej) som har en 5 V/500 mA USB-utgång med medföljande USB Type C-kabel.

Lysdioden lyser rött under laddning och sedan blått när enheten är fulladdad.

Viktigt! Ladda hörlurarna minst en gång var sjätte månad för att undvika en fullständig

urladdning av batteriet.
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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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