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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. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.

8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä.
Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet,
seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.

9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten
lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

10. 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 C-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska
muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
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PORTIT JA PAINIKKEET

1 Hihnan aukko

2 Äänenvoimakkuus ylös / seuraava kappale

3 Äänenvoimakkuus alas / edellinen kappale

4 Valojen ohjauspainike
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5 Virta päälle ja pois päältä / toisto / tauko / vastaa

6 Mikrofoni handsfree-toimintoa varten

7 Tila

8 Aux-tulo

9 USB-liitäntä

10 TF-kortti (microSD-muistikortti)

11 Latauspistoke

KAIUTTIMEN KÄYTTÖ

BLUETOOTH-TILA

Paina kytkeäksesi laitteen päälle ja siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.

Noudata käyttöohjeita Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi laitteellasi ja

salli Bluetooth-kaiuttimen haku.

Yleensä tämä tehdään siirtymällä Asetukset-valikkoon laitteella ja kytkemällä

sitten Bluetooth-toiminto päälle Bluetetooth-laitteen ”Denver BTV-222NRB”

hakua varten.

Laitteesi (matkapuhelin, PC, taulutietokone jne.) tunnistaa

Bluetooth-kaiuttimen ja muodostaa yhteyden. Jos puhelimesi edellyttää
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salasanan tai PIN-numeron, anna 0000 ja napauta Vahvista.

Yhteyden muodostamisen jälkeen voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita

seuraavan/edellisen kappaleen painamalla ja . Jos haluat vastata

saapuvaan puheluun kaiuttimen kautta, paina . Puhelu lopetetaan

painamalla sitä uudestaan.

MUSIIKIN TOISTAMINEN MICROSD-KORTILTA

Kytke kaiuttimen virta päälle ja kytke microSD-kortti kaiuttimeen. Aseta

muistikortti huolellisesti ja oikein päin. Musiikin toistaminen alkaa

automaattisesti.

Toisto voidaan tauottaa/jatkaa painamalla painiketta.

Paina tai siirtymään seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai

säädä äänenvoimakkuutta.

MUSIIKIN TOISTAMINEN USB-TIKULTA

Kytke kaiuttimen virta päälle ja kytke USB-tikku musiikin toistamista varten.

Musiikin toistaminen alkaa automaattisesti.

Toisto voidaan tauottaa/jatkaa painamalla painiketta.

Paina tai 、 siirtymään seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai
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säädä äänenvoimakkuutta.

AUX-IN-TILA

Paina laitteen kytkemiseksi päälle, yhdistä sitten kaiutin PC:hen,

mobiililaitteeseen tai muuhun äänilähteeseen AUX-johdon avulla. Ääni

signaali voidaan toistaa kaiuttimen kautta. Paina Aux-in-tilassa painiketta

/ säätämään musiikin äänenvoimakkuutta.

LATAUS

Lataa kaiutin latausjohdon avulla tietokoneen tai DC-adapterin (ei kuulu

mukaan) kautta.

Tilan LED-merkkivalo on punainen latauksen aikana, ja kun kaiuttimen akku

on ladattu täyteen, valo sammuu.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH -YHTEYS (TWS-TOIMINTO

KAHDELLE KAIUTTIMELLE)

1. Kytke kahden kaiuttimen virrat päälle ja oletustilana on Bluetooth,

LED-valo välähtää (kuulet äänimerkin vahvistamaan, että kaiuttimet

siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan).
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2. Kytke pois päältä Bluetooth-toiminto puhelimestasi tai muusta

Bluetooth-laitteesta, paina ja pidä painettuna kummasta tahansa

kaiuttimesta (kuuluu äänimerkki vahvistuksena TWS-toiminnon

aktivoinnista).

3. Avaa matkapuhelin, siirry kohtaan Bluetooth > hae laitetta ”Denver

BTV-222NRB”.

4. Löydä nimi ”Denver BTV-222NRB” ja luo yhteys napauttamalla sitä.

5. Bluetooth-kaiutin antaa äänikehotteen, sitten voit kuunnella musiikkia

kahdesta kaiuttimesta.

6. Paina ja pidä painettuna uudelleen, jos haluat lopettaa

TWS-toiminnon ja kuunnella musiikkia yhdestä kaiuttimesta.

Huomautus: Jos laite pyytää salasanaa, anna 0000.

VALAISTUSTILA

Huomautus: Paina painiketta muuttamaan valaisutilaa tai kytkemään
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valaistus päälle/pois päältä.

ÄÄNIAVUSTUSTOIMINTO

Paina TILA-painiketta (7) kahdesti kytkemään matkapuhelimen

ääniavustustoiminto päälle.

TUOTETIEDOT

Akku: 3,7 V 1500 mAh

Lähtöteho: 10 W x 2

Mitat (L x S x K): 86 x 86 x 196 mm

Lataus: 5 V/1 A

Lisävarusteet: Latausjohto, lahjapakkaus, käyttöopas
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

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.
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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 BTV-222NRB on direktiivin
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu,
napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero:
BTV-222NRB. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden
latausten alla.

Bluetooth taajuus: 2402MHz-2480MHz
Käyttötaajuusalue: 20Hz-20KHz
Maks. lähtöteho: 40dBm

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