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KÄYTTÖOHJE  
Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen 
tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä 
ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.  Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten 
    ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. 
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten 
    ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja 
    nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 
    celsiusastetta. Tämän lämpötila-alueen 
    alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa 
    toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien 
    sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa 
    sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat 
    korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, pölylle 
   (pölyiselle ympäristölle), kosteudelle, suoralle 
   auringonpaisteelle! 
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. 
    Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa 
    korvia ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 
    metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin 
    tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden 
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(ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai 
   sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot 
    voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten 
    laitteiden toimintaan. 
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen 
     pääsee vettä tai vieraita esineitä, 
     seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. 
     Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita 
     esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä 
     lisävarusteita tuotteen kanssa, koska 
     muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
13. Älä tuki laitteen ilmanvaihtoa. Tuotteen 
     täytyy pystyä haihduttamaan lämpö.
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LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI JA 
SÄILYTÄ NE TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

OSIEN KUVAUS
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1. Taskulamppukytkin
2. Edellinen kappale / vähennä äänenvoimakkuutta
3. Seuraava kappale / lisää äänenvoimakkuutta
4. Tila/toisto/tauko
5. Type-C-latausportti
6. USB-muistitikun tulo / USB-lähtöportti (5 V / 500mAh maks.)
7. Virran kytkeminen päälle tai pois päältä
8. Latauksen merkkivalo
9. TF-korttipaikka
10. FM-antenni (voidaan käyttää puhelintelineenä, kun se 
      säädetään sopivaan kulmaan)
11. Aurinkopaneeli



BTG-158 langaton Bluetooth-kaiutin
Pakkauksen sisältö: 
· Kaiutin
· Latauskaapeli
· Käyttöohje
· Hihna

TEKNISET TIEDOT
· Bluetooth-versio: 5.0
· Bluetooth-kantama: 10 metriä
· Akku: sisäänrakennettu 1200 mAh litium
· Toiminta-aika: noin 2–3 tuntia
· Type-C-tulo latausaika: noin 1,5–2 tuntia
· Kaiuttimen lähtöteho: 8 W(Yhdellä 
    aktiivisella kaiuttimella ja yhdellä 
    passiivisella kaiuttimella)
· USB-portti ja TF-korttipaikka MP3-toistolle
· LED-taskulamppu
· Aurinkolataus
· USB-ulostuloportti (5 V / 500mAh maks.)
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KÄYTTÖOHJEET
Käyttäminen:
1.  Varmista, että tuote on täyteen ladattu 
    ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Kytke kaiutin päälle painamalla kytkin 
    ON-asentoon.
3. Pidä "M"-painiketta painettuna ja valitse 
    Bluetooth-tilan / USB-aseman musiikin / 
    TF-kortin musiikin / FM-radion välillä.
4. Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteiden 
    kanssa menemällä puhelimesi Bluetooth-
    asetuksiin, etsimällä "BTG-158" ja 
    napsauttamalla Yhdistä. Kun yhteys on 
    muodostettu, kuulet merkkiäänen. 
5. Voit toistaa/tauottaa musiikin painamalla 
    M-/toisto-/taukopainiketta. 
6. Toista seuraava/edellinen kappale 
    painamalla painiketta "+" tai "-".
7. Pienennä/suurenna äänenvoimakkuutta 
    pitämällä "+" tai "-" painettuna.

TWS-YHTEYS
TWS-yhteys on käytettävissä vain 
käytettäessä kahta BTG-158-kaiutinta.
Kun olet kytkenyt kaiuttimet päälle, 
kaksoisnapsauta molempien kaiuttimien 
"+"-painiketta muodostaaksesi kaiuttimien 
pariliitoksen täydellistä stereoääntä varten.
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PUHELUJEN KÄSITTELY
1. Vastaa puheluun / lopeta puhelu painamalla 
   "M"-painiketta.
2. Hylkää puhelu pitämällä "M"-painiketta 
    painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Valitse edellinen numero uudelleen 
    kaksoisnapsauttamalla "M"-painiketta.

KAIUTTIMEN LATAUS
1. Liitä mukana toimitetun latauskaapelin 
   toinen pää latausporttiin ja toinen pää 
   laturiin.
2. Aseta tuote aurinkoon ja varmista, että 
    aurinkolatauspaneeli on ylöspäin. Voit 
    käyttää tuotteessa olevaa aurinkopaneelia 
    akun lataamiseen.

AKUN TIEDOT
KAIUTTIMEN AKKU
VAROITUS: Laite on varustettu 
sisäänrakennetulla litiumakulla. Akkua ei 
voi vaihtaa.
Älä yritä irrottaa akkua laitteesta.
Huomaa, että kaikkia tuotteita voidaan 
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Emme v
astaa tämän käyttöoppaan virheistä tai 
puutteista.
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· KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, 
  COPYRIGHT  DENVER A/S
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä 
käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, 
komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 
vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos 
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä 
asianmukaisesti.



Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on 
merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, 
kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana, vaan ne on 
hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt 
paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin 
voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain 
mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu 
keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan 
viedä maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin 
tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja 
saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Täten DENVER A/S vakuuttaa, että 
radiolaitetyyppi BTG-158 on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla osoitteessa: 
denver.eu, napsauta hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita
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mallinumero: BTG-158. Siirry nyt tuotesivulle, 
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden 
latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 85-15KHZ
Maks. lähtöteho: 8 W
Bluetooth-taajuus: 2402–2480 MHz
Varoitus: Litiumakku sisällä

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
facebook.com/denver.eu
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DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, 
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone:  +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

If your country is not listed above,  
please write an email to
support@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at


