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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: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja. 
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja 
   nielemisen. 
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. 
   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, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Poista kuulokkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai 
   ihottumat. 
8. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa 
   korviasi ja vaarana on kuulonmenetys. 
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin 
   tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai 
   sähkömagneettisen ympäristön vuoksi. 
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten 
   laitteiden toimintaan. 
11. 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.

 Lataaminen
• Kytke oikeassa kuulokekupissa varovasti Type-C-johto Type-C-latausporttiin ja kytke 
  johdon toinen pää joko tietokoneen USB-porttiin tai USB-yhteensopivaan autoon tai 
  seinälaturiin. 
• Tasainen punainen LED-valo syttyy osoittamaan, että kuuloke lataa akkua. 
• Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu siniseksi. 
• Latausaika on noin 2 tuntia.

Virran kytkeminen päälle/pois päältä
• Paina ja pidä painettuna virtapainiketta kuulokkeiden oikealla puolella noin 3 sekuntia, 
  kunnes LED-merkkivalo syttyy. 
• Paina ja pidä painettuna virtapainiketta uudelleen 4 sekunnin ajan, kunnes LED-valo 
  sammuu.
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Laiteparin ja yhteyden muodostus 
uuden laitteen kanssa
• Kytke langattomien Bluetooth-kuulokkeiden virta päälle (katso kohta ”Virran kytkeminen 
  päälle”). 
• Kuulokkeiden ja uuden laitteen välisen laiteparin muodostamiseksi punainen ja sininen 
  LED-valo vilkkuvat osoittamaan, että kuulokkeet ovat valmiita laiteparin muodostukseen 
  laitteen kanssa. 
• Siirry Bluetooth-yhteensopivassa älypuhelimessasi, taulutietokoneessasi tai 
  mediasoittimessa Bluetooth-asetuksiin, kytke Bluetooth-toiminto päälle ja hae uusia 
  laitteita. Muutaman sekunnin kuluttua näet laiteluettelossa tekstin ”DENVER BTN-210”. 
• Valitse tämä malli napauttamalla sitä. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että laitteesi on 
  muodostanut laiteparin onnistuneesti. 
• Kun aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth on päällä ja kantaman sisällä, 
  kuulokkeet automaattisesti luovat yhteyden viimeisimpään yhdistettynä olleeseen 
  Bluetooth-laitteeseen.

Toisto
• Laitteen yhdistäminen kuulokkeisiin Bluetoothin kautta (katso osa ”Laiteparin ja yhteyden 
  muodostus”)
• Avaa suosikkimusiikkisovelluksesi ja paina toistoa. 
• Ohjaa musiikkia, kappaleita ja äänenvoimakkkuutta laitteltasi tai ohjaa musiikkia ja 
  äänenvoimakkuutta. Toista/aseta musiikki tauolle ja vastaa puheluihin painamalla 
  virtapainiketta kerran, valitse uudelleen viimeisin soitettu numero puhelimestasi 
  painamalla sitä kahdesti ja pidä sitä painettuna hylätäksesi tulevan puhelun. 
• Kaikki ääni, mukaan lukien musiikki, pelit, videot ja ilmoitukset ohjataan kuulokkeiden 
  kautta.

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeita ei käytetä 5 minuuttiin, ne kytkevät virtansa 
automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.

Kosketustoiminto
• Paina + alue (katso tuotekaavio) valitaksesi seuraavan kappaleen. 
• Paina - alue (katso tuotekaavio) valitaksesi edellisen kappaleen. 
• Paina ja pidä painettuna + alue (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden lisäämiseksi. 
• Paina ja pidä painettuna - alue (katso tuotekaavio) äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. 
• Paina        ANC-painiketta kerran, jolloin valkoinen LED-valo syttyy ja kertoo 
  ANC-toiminnon olevan käytössä.

Vianetsintä
• Ei virtaa
  - Lataa langattomia Bluetooth-kuulokkeitasi Type-C-johdon avulla.
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Tuotekuva

• Musiikki ei kuulu Bluetoothin kautta
  - Varmista, että Bluetooth-laitteellasi on A2DP-profiili. Tarkista, ovatko laitteet laiteparina 
    ja yhteydessä Bluetoothin kautta. Käynnistä kuulokkeet uudelleen yhteyden luomiseksi 
    uudestaan Bluetooth-laitteeseen. 

• Bluetooth-laite ei luo uudelleen yhteyttä kuulokkeisiin
  - Siirry Bluetooth-asetusten valikkoon Bluetooth-laitteellasi, napauta ”DENVER BTN-210” ja 
    valitse ”Unohda”. 
  - Noudata sitten laiteparin muodostuksen vaiheita uudelleen. Tai pidä virtapainiketta 
    painettuna kuulokkeissa (virran ollessa päällä) katkaisemaan kuulokkeiden yhteys kaikkiin 
    yhdistettyihin laitteisiin. Noudata sitten vaiheita laiteyhteyden luomiseksi uudelleen. 

• Älä turvallisuussyistä.lataa kuulokkeita niiden käytön aikana.

Varoitus!
• Sisältää litiumakun!
• Tuotetta ei saa yrittää avata!
• Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
• Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä kaapeli!

Paina ja pidä painettuna (3 sek.): virta päälle
Paina ja pidä painettuna (4 sek.): virta pois päältä
Toista/tauko, vastaa/lopeta puhelut
Kaksoisnapsautus: Valitse uudelleen viimeksi valittu puhelinnumero
Paina ja pidä painettuna (1–2 sek.): hylkää tuleva puhelu

Seuraava kappale / lisää äänenvoimakkuutta Edellinen kappale / 
vähennä äänenvoimakkuutta

Type-C-latausportti

Mikrofoni

3,5 mm jakkiliitäntä

LED-merkkivalo

ANC-Button
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www.denver.eu

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa 
tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 

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.
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian 
symbolilla. 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. 

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTN-210 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
osoitteessa: www.denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita 
mallinumero: BTN-210. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden 
latausten alla. 
Käyttötaajuusalue: 2402–2480 MHz
Maks. lähtöteho: 0,5 mW
Varoitus litiumakku sisällä

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


