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POL1

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym u�yciem produktu nale�y 
przeczyta� uwa�nie instrukcje dotycz�ce 
bezpieczeństwa i zachowa� je do 
wykorzystania w przyszło�ci.

1. Produkt nie jest zabawk�. Przechowywa� w�
   miejscu niedost�pnym dla dzieci.
2. Ostrze�enie: Ten produkt zawiera bateri� 
    litowo-jonow�. 
3. Przechowywa� w miejscu niedost�pnym 
    dla dzieci i zwierz�t, które mogłyby 
    próbowa� pogry�� lub połkn�� produkt.
4. Temperatura pracy i�przechowywania 
    produktu wynosi od 0 do 40 stopni 
    Celsjusza. Temperatury ni�sze lub wy�sze 
    ni� wymienione mog� wpływa� na 
    działanie urz�dzenia.
5. Nie otwiera� produktu. Dotkni�cie 
    podzespołów wewn�trznych mo�e 
    spowodowa� pora�enie pr�dem. Naprawy 
    lub czynno�ci serwisowe powinny by� 
    wykonywane wył�cznie przez 
    wykwalifikowany personel.
6. Nie nara�a� na działanie wysokich 
    temperatur, wody, kurzu (zapylone 
    �rodowisko), wilgoci i promieni słonecznych. 
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7. Chroni� słuch przed gło�nym d�wi�kiem. 
    Gło�ne d�wi�ki mog� spowodowa� 
    uszkodzenie słuchu i�gro�� jego utrat�.
8. Zasi�g bezprzewodowej technologii 
    Bluetooth wynosi około 10�m (30�stóp). 
    Maksymalny zasi�g mo�e si� ró�ni� w 
    zale�no�ci od obecno�ci przeszkód (ludzie, 
    metalowe przedmioty, �ciany itp.) i zakłóceń 
    elektromagnetycznych.
9. Mikrofale emitowane przez urz�dzenie 
    Bluetooth mog� wpływa� na działanie 
    elektronicznych urz�dzeń medycznych. 
10. Urz�dzenie nie jest wodoodporne. W 
     przypadku kontaktu urz�dzenia z wod� lub 
     ciałami obcymi mo�e doj�� do powstania 
     po�aru lub pora�enia pr�dem. W przypadku 
     kontaktu urz�dzenia z wod� lub ciałami 
     obcymi natychmiast zaprzesta� korzystania 
     z urz�dzenia.
11. Urz�dzenie mo�na ładowa� tylko za pomoc� 
     dostarczonego kabla USB.
12. Nie u�ywa� z produktem nieoryginalnych 
     akcesoriów, poniewa� mo�e to 
     spowodowa� nieprawidłowe działanie 
     produktu.
13. Nie�zasłania� otworów wentylacyjnych 
     urz�dzenia. Produkt powinien by� w 
     stanie rozprasza� ciepło. 



NALE�Y DOKŁADNIE PRZECZYTA� 
INSTRUKCJ� OBSŁUGI I ZACHOWA� J� DO 
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁO�CIv
OPIS CZĘŚCI
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1. Przełącznik latarki
2. Przycisk poprzedniego utworu / zmniejszania poziomu 
    głośności
3. Przycisk następnego utworu / zwiększania poziomu 
    głośności
4. Tryb/odtwarzanie/wstrzymanie
5. Port do ładowania Type-C
6. Gniazdo dysku USB / port wyjściowy USB (5 V, 500mAh maks.)
7. Włączanie/wyłączanie
8. Wskaźnik ładowania
9. Gniazdo karty TF
10. Antena FM (można jej używać jako stojaka telefonu po 
     ustawieniu pod odpowiednim kątem)
11. Panel słoneczny



Bezprzewodowy gło�nik Bluetooth BTG-158
Zawartość opakowania: 
 ·  Gło�nik
· Przewód do ładowania
· nstrukcja obsługi
· Pasek

DANE TECHNICZNE
 ·  Wersja Bluetooth: 5.0
· Zasi�g Bluetooth: 10 m
 ·  Akumulator: wbudowany akumulator 
    litowo-jonowy 1200�mAh
· Czas pracy: około 2–3 godz.
· Czas ładowania przez port Type-C: około 
    1,5–2 godz.
· Moc wyj�ciowa gło�nika: 8 W(Z jednym 
    aktywnym i jednym pasywnym gło�nikiem)
· Port USB i�gniazdo karty TF do�odtwarzania 
    MP3
· Latarka�LED
· Ładowanie fotowoltaiczne
· Port wyj�ciowy USB (5�V, 500mAh maks.)
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Sposób działania:
1. Przed pierwszym u�yciem nale�y całkowicie 
   naładowa� akumulator produktu.
2. Przestawi� przeł�cznik w�pozycj� ON (wł�cz), 
    aby wł�czy� gło�nik.
3. Nacisn�� przycisk „M” i�przytrzyma� go, aby�
    przeł�czy� mi�dzy nast�puj�cymi trybami: 
    Bluetooth, muzyka z�dysku USB, muzyka z�
    karty TF, radio FM.
4. Aby sparowa� gło�nik z�urz�dzeniami 
    Bluetooth, na telefonie nale�y przej�� do 
    ustawień Bluetooth i�na li�cie urz�dzeń 
    wyszuka� pozycj� „BTG-158”. Nacisn�� 
    pozycj� Connect (Poł�cz). Po poł�czeniu 
    zostanie wyemitowany sygnał d�wi�kowy. 
5. Aby wł�czy�/wstrzyma� odtwarzanie muzyki, 
    nacisn�� przycisk trybu/odtwarzania/
    wstrzymania. 
6. Nacisn�� przycisk „+” lub „-”, aby odtworzy� 
    nast�pny lub poprzedni utwór.
7. Nacisn�� przycisk „+” lub „-” i�przytrzyma� 
    go, aby zwi�kszy� lub zmniejszy� gło�no��.

POŁĄCZENIE TWS
Połączenia TWS można używać tylko do 
połączenia dwóch głośników BTG-158.
Po włączeniu głośników dwa razy nacisnąć 
przycisk „+” na obu głośnikach, aby sparować 
je w celu uzyskania dźwięku stereofonicznego.
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OBSŁUGA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH
1. Nacisn�� przycisk „M”, aby odebra� poł�czenie 
   telefoniczne lub je zakończy�.
2. Nacisn�� przycisk „M” i�przytrzyma� go przez 
    dwie sekundy, aby odrzuci� poł�czenie 
    telefoniczne.
3. Dwa razy nacisn�� przycisk „M”, aby 
    ponownie wybra� ostatni numer.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA
1.Podł�czy� wtyk na�jednym końcu 
  dostarczonego przewodu do ładowania do�
  portu ładowania, a�wtyk na drugim końcu 
  do�ładowarki.
2.Umie�ci� urz�dzenie w�miejscu 
   nasłonecznionym i�upewni� si�, �e�ogniwa 
   słoneczne s��skierowane w�gór�. Ogniwa 
   słonecznego mo�esz u�ywa� do�ładowania 
   akumulatora.

INFORMACJE O AKUMULATORZE
AKUMULATOR GŁOŚNIKA
OSTRZEŻENIE: Urz�dzenie jest wyposa�one 
we�wbudowany akumulator litowo-jonowy. 
Akumulator gło�nika jest niewymienny.
Nie podejmowa� prób samodzielnego 
wyjmowania akumulatora z�urz�dzenia.
Uwaga: wszystkie produkty mog� zosta� 
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zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy 
sobie prawo do�bł�dów i�pomyłek w�tym 
podr�czniku.

· WSZELKIE PRAWA ZASTRZE�ONE. 
  COPYRIGHT DENVER A/S
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Sprz�t elektryczny i�elektroniczny oraz 
doł�czone baterie zawieraj� materiały, 
elementy i�substancje, które�mog� by� 
szkodliwe dla zdrowia ludzi i�niebezpieczne 
dla �rodowiska naturalnego w�przypadku 
nieprawidłowego obchodzenia�si� z�takim 
zu�ytym sprz�tem elektrycznym i�
elektronicznym oraz bateriami.



Urz�dzenia elektryczne i elektroniczne oraz 
baterie s� oznaczone przekre�lonym symbolem 
kosza na �mieci, patrz wy�ej. Ten�symbol 
oznacza, �e�zu�ytego sprz�tu elektrycznego i�
elektronicznego oraz baterii nie�wolno 
utylizowa� razem z�odpadami komunalnymi, 
ale�nale�y je utylizowa� osobno.

U�ytkownik jest zobowi�zany do�przekazania 
zu�ytych baterii do�punktu selektywnej zbiórki 
odpadów. Dzi�ki temu baterie b�d� poddawane 
recyklingowi zgodnie z�obowi�zuj�cymi 
przepisami i�w�sposób bezpieczny dla 
�rodowiska.

We�wszystkich miejscowo�ciach wyznaczono 
punkty selektywnej zbiórki odpadów, a�tak�e 
inne miejsca, w�których mo�na bezpłatnie 
zostawi� zu�yty sprz�t elektryczny i�
elektroniczny oraz baterie. Odpady tego
rodzaju mog� te� by� odbierane z�gospodarstw 
domowych. Dodatkowe informacje dost�pne 
s� w urz�dzie odpowiedzialnym za usuwanie 
odpadów. 

POL8



Producent DENVER A/S o�wiadcza niniejszym, 
�e urz�dzenie radiowe BTG-158 jest zgodne z 
dyrektyw� 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodno�ci UE jest dost�pny pod nast�puj�cym 
adresem internetowym: denver.eu Klikn�� 
IKON� wyszukiwania na górze strony. Nale�y 
wprowadzi� numer modelu: BTG-158. Nast�pnie 
nale�y wy�wietli� stron� produktu. Dyrektywa 
dotycz�ca sprz�tu radiowego powinna 
znajdowa� si� w�sekcji plików do�pobrania.
Zakres cz�stotliwo�ci pracy: 85–15�KHz
Maks. moc wyj�ciowa: 8 W
Cz�stotliwo�� Bluetooth: 2402–2480 MHz
Ostrze�enie: Wewn�trz jest akumulator litowy

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


