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Sikkerhedsoplysninger
Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og 
gem vejledningen til senere brug. 

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde. 
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier. 
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller 
   slugt. 
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor 
   dette område kan funktionaliteten blive påvirket. 
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk 
   stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand. 
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven varme, så du 
   undgår forbrændinger eller udslæt. 
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre 
   risiko for tab af hørelse. 
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den 
   maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området 
   (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold. 
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske 
   medicinske enheder. 
11. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, 
   kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger 
   ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
 

Oplade
• Slut forsigtigt Type-C-kablet til ladeterminalen på højre ørekop, og sæt kablets andet stik 
  enten i USB-porten på en computer eller i en USB-kompatibel bil- eller vægoplader. 
• LED-indikatoren lyser konstant rødt som tegn på, at hovedtelefonerne oplades. 
• Når opladningen er færdig, skifter LED-indikatoren til blåt. 
• Ladetiden er ca. 2 timer. 

Tænde og slukke
• Hold Tænd/slukknappen på højre side af hovedtelefonerne inde i ca. 3 sekunder, indtil
  LED-kontrollampen tænder. 
• Hold Tænd/slukknappen inde igen i 4 sekunder, indtil LED-kontrollampen slukker.
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Parre og oprette forbindelse med 
en ny enhed
• Tænd de trådløse Bluetooth-hovedtelefoner (se afsnittet “Tænde”). 
• Når du vil parre hovedtelefonerne med en ny enhed, blinker den røde og blå LED som 
  tegn på, at produktet er klar til parring med din enhed. 
• Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på din smartphone, tabIet eller medieafspiller, slå 
  Bluetooth-funktionen til, og søg efter nye enheder. Efter et par sekunder vil du se 
  “DENVER BTN-210” på listen. 
• Tryk på denne model for at vælge den. LED-indikatoren lyser konstant blåt som tegn på, 
  at parringen er gennemført. 
• Når Bluetooth er slået til i en allerede parret enhed, vil hovedtelefonerne automatisk 
  genoprette forbindelsen til samme enhed, de sidst var parret med.

Afspille
• Forbind din enhed til hovedtelefonerne via Bluetooth (se afsnittet “Parre og oprette 
  forbindelse”)
• Åbn din foretrukne musikapp, og tryk på afspil. 
• Styr musik, skæring og lydstyrke fra din enhed, eller styr musik og lydstyrke. Tryk på 
  Tænd/slukknappen én gang for at afspille/pause musikken og besvare opkald. Tryk to 
  gange for at ringe op til sidst kaldte nummer fra din telefon, og tryk og hold for at afvise et 
  indgående opkald. 
• Al lyd, inkl. musik, spil, video og notifikationer sendes gennem hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke benytter hovedtelefonerne i 5 minutter, slukker de automatisk 
for at spare på batteriet.

Berøringsfunktion
• Tryk på feltet + (se produktdiagrammet) for at gå til næste musikfil. 
• Tryk på feltet - (se produktdiagrammet) for at gå til forrige musikfil. 
• Hold inde på feltet + (se produktdiagrammet) for at skrue op for lyden. 
• Hold inde på feltet - (se produktdiagrammet) for at skrue ned for lyden. 
• Tryk én gang på knappen         ANC, hvorefter den hvide LED lyser op som tegn på, at 
  funktionen ANC er aktiveret.

Fejlfinding
• Ingen strøm
  - Oplad dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner via et Type-C-kabel. 
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Produktoversigt

• Ingen musikafspilning via Bluetooth
  - Kontrollér, at din Bluetooth-enhed har en A2DP-profil. Kontrollér, at begge enheder er 
    parret og forbundet via Bluetooth. Genstart hovedtelefonerne for at genoprette 
    forbindelsen til din Bluetooth-enhed. 

• Bluetooth-enheden vil ikke genoprette forbindelsen til hovedtelefonerne
  - Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på din Bluetooth-enhed, tryk på “DENVER BTN-210”, 
    og vælg "Glem". 
  - Følg nu vejledningen i parring af din enhed igen. Eller tryk og hold Tænd/slukknappen 
    på hovedtelefonerne (mens de er tændt) for at ophæve en eksisterende parring mellem 
    hovedtelefonerne og en anden enhed. Følg nu vejledningen for at genoprette 
    forbindelsen til din enhed. 

• Af sikkerhedshensyn bør du aldrig oplade hovedtelefonerne, mens du har dem på.

Advarsel!
• Indeholder lithiumbatteri!
• Produktet må ikke åbnes!
• Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
• Må kun oplades med den originale kabel, der blev leveret med produktet!

Hold inde (3 sekunder): Tænd
Hold inde (4 sekunder): Sluk
Afslut/Pause, Besvar/Afslut opkald
Dobbeltklik: Ring op til sidst kaldte nummer
Hold inde (1-2 sekunder): Afvis indgående opkald

Næste musiknummer / Lydstyrke op Forrige musiknummer /
Lydstyrke ned

Type-C ladeterminal

Mikrofon

3,5 mm jack-stik

LED-indikator

Knappen ANC
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www.denver.eu

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 
for fejl og udeladelser i denne manual. 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis 
affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede 
skraldespand. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt. 

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede 
indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk 
udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 
eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning. 

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTN-210 er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse: www.denver.eu. Klik på søgeikonet øverst på websiden. Skriv 
modelnummeret: BTN-210. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan 
findes under downloads/andre downloads. 
Driftsfrekvensområde: 2402-2480 MHz
Maksimal udgangseffekt: 0,5 mW
Advarsel, indeholder lithiumbatteri

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


