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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.

Lade den
• På høyre øreklokke kobles Type-C-kabelen forsiktig inn i Type-C-ladeporten. Koble den 
  andre enden av kabelen til enten USB-porten på en datamaskin eller til en 
  USB-kompatibel bil- eller vegglader. 
• Fast rødt LED-lys vil vises for å indikere når hodetelefonen lader. 
• Når den er ferdig ladet, vil LED-lyset bli blått. 
• Ladetid er på ca. 2 timer.

Skru På/Av
• Trykk og hold inne strømknappen på høyre side av hodetelefonene i ca. 3 sekunder, til 
  LED-indikatorlyset tennes. 
• Trykk og hold inne strømknappen igjen i 4 sekunder til LED-lyset slås av.



Feilsøking
• Ingen strøm.
  - Lad opp din trådløse Bluetooth-hodetelefonen med Type-C-kabelen. 
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Sammenkoble og koble til ny enhet
• Skru på den trådløse Blåtann-hodetelefonen (referer til “slå på”-avsnittet). 
• Ved sammenkobling av hodetelefonen med en ny enhet, blinker det røde og blå 
  LED-lyset for å indikere at det er klart for sammenkobling med enheten. 
• Fra din Bluetooth-aktiverte smarttelefon, nettbrett eller mediespiller, går du til 
  Bluetooth-innstillingsmenyen, slår på Bluetooth-funksjonen og søker etter nye enheter. 
  Etter noen sekunder ser du “DENVER BTH-270”. 
• Trykk på denne modellen for å velge den. Fast blått LED-lys indikerer at din enhet er 
  vellykket sammenkoblet. 
• Om Blåtann er påslått på tidligere sammenkoblede enheter og disse er innenfor 
  rekkevidde, vil hodetelefonen automatisk koble seg på den siste Blåtann-enheten den var 
  koblet til.

Spill av
• Koble til din enhet til hodetelefonen gjennom Blåtann (referer til “Sammenkoble og koble 
  til”-avsnittet).
• Åpne appen med din favorittmusikk og trykk “Spill av”. 
• Kontroller musikk, spor og volum fra enheten din, eller kontroller musikk og volum. Trykk 
  strøm-knappen en gang for å avspille/pause musikk og svare samtaler, trykk to ganger for 
  å ringe forrige nummer oppringt på din telefon; og trykk og hold inne for å avvise 
  innkomne samtaler. 
• All lyd, inkludert musikk, spill, videoer og beskjeder vil komme gjennom hodetelefonen.

MERK: Hvis hodetelefonene ikke brukes innen 5 minutter, slås de automatisk av for å 
spare batteri. 

Berøringsfunksjon
• Trykk på + området (se produktdiagram) for neste spor. 
• Trykk på - området (se produktdiagram) for forrige spor. 
• Trykk og hold inne + området (se produktdiagrammet) for å skru opp volumet. 
• Trykk og hold inne - området (se produktdiagrammet) for å skru ned volumet. 
• Trykk på      -knappen (se produktdiagram) for stemmeassistenten.
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Produktdiagram

    • Musikk spilles ikke over Blåtann.
  - Sørg for at Bluetooth-enheten din har A2DP-profil. Undersøk at begge enhetene er 
    sammenkoblet og koblet gjennom Blåtann. Start hodetelefonen på nytt for å koble seg 
    på din Blåtann-enhet.

• Blåtann-enhet vil ikke koble seg på nytt med din hodetelefon
  - Gå til Bluetooth-innstillingsmenyen på Bluetooth-enheten, trykk på “DENVER BTH-270” 
    og velg “glem”. 
  - Følg stegene for å sammenkoble enhetene dine på nytt. Eller trykk og hold 
    strømknappen på hodetelefonen (med strømmen på) for å koble fra hodetelefonene fra 
    andre sammenkoblede enheter. Følgende steg for å koble seg på din enhet. 

• Av sikkerhetsgrunner skal man ikke lade hodetelefonen mens man bruker den.

Advarsel!
• Inneholder et Litium-batteri!
• Produktet må ikke åpnes!
• Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
• Produktet må bare lades med den inkluderte kabel!

Trykk og hold (3 sek): Slå på

Trykk og hold (4 sek): Slå av

Spill av / pause, besvar / avslutt anrop

Trykk to ganger (dobbeltrykk): Ring opp siste ringte telefonnummer

Trykk og hold (1–2 sek): Avvis innkommende anrop

Neste spor / 
volum opp

Type-C-ladeport

Mikrofon

3,5 mm jack

LED-indikator

Forrige spor / 
volum ned

Taleassistent
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www.denver.eu

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar 
forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

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, 
se nedenfor. 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. 

Herved erklærer DENVER A/S at radioenhetstypen BTH-270 er i samsvar med direktivet 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende 
internettadresse: www.denver.eu, og klikk på søke-IKONET på toppen av nettsiden. Tast inn 
modellnummeret: BTH-270. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 
nedlastinger/andre nedlastinger 
Operativt frekvensområde: 2 402–2 480 MHz
Maks. utgangseffekt: 0,5 mW
Advarsel – inneholder litiumbatteri

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


