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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot.
bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla

dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec

pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40

stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą
wpływać na działanie urządzenia.

5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może
spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe
powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni
słonecznych.

7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić
uszy i grożą utratą słuchu.

8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp).
Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności
przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń
elektromagnetycznych.

9. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na
działanie elektronicznych urządzeń medycznych.

10. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść
do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu
urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać
korzystania z urządzenia.

11. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB
C.

12. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to
spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
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GNIAZDAORAZ PRZYCISKI

1 Otwór do zamocowania smyczy

2 Głośniej / Następny utwór

3 Ciszej / Poprzedni utwór

4 Przycisk podświetlenia
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5 Przełącznik zasilania / Odtwarzanie/Wstrzymanie/Rozmowa

6 Mikrofon zestawu głośnomówiącego

7 Tryb

8 Wejście AUX

9 Gniazdo pamięci USB

10 Gniazdo karty TF (microSD)

11 Gniazdo ładowania

OBSŁUGA GŁOŚNIKA

TRYB BLUETOOTH

Naciśnięcie włącza urządzenie i uruchamia tryb Bluetooth.

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia Bluetooth

– należy zezwolić na wyszukanie głośnika Bluetooth.

Podłączane urządzenie: najczęściej należy przejść do menu „Ustawienia”, a

następnie włączyć funkcję „Bluetooth”, aby wyszukać urządzenie Bluetooth

„Denver BTV-222NRB”.

Podłączane urządzenie (smartfon, komputer, tablet itp.) powinno wykryć
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głośnik Bluetooth i połączyć się z nim. Jeśli podłączane urządzenie wymaga

podania hasła lub numeru PIN, wprowadzić 0000 i zatwierdzić.

Po przeprowadzeniu połączenia możliwa jest regulacja głośności i wybór

poprzedniego/następnego utworu, naciskając oraz . Aby odebrać

połączenie telefoniczne za pomocą głośnika, nacisnąć . Aby zakończyć

rozmowę telefoniczną, nacisnąć ponownie.

ODTWARZANIE MUZYKI Z KARTY MICROSD

Włączyć głośnik i włożyć kartę microSD. Kartę należy umieścić ostrożnie i we

właściwej orientacji. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, nacisnąć przycisk .

Nacisnąć lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego

utworu lub zmienić głośność.

ODTWARZANIE MUZYKI Z PAMIĘCI USB

Aby rozpocząć odtwarzanie – włączyć głośnik i podłączyć pamięć USB.

Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, nacisnąć przycisk .

Nacisnąć lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego
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utworu lub zmienić głośność.

TRYB AUX-IN

Nacisnąć , aby włączyć urządzenie, następnie za pomocą przewodu

AUX podłączyć głośnik do komputera, smartfonu lub innego źródła dźwięku.

Umożliwi to odtwarzanie dźwięków za pomocą głośnika. W trybie wejścia

AUX, nacisnąć / , aby zmieniać głośność dźwięku.

ŁADOWANIE

Za pomocą przewodu naładować głośnik z komputera lub zasilacza prądu

stałego (nie znajduje się w zestawie).

Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna LED będzie świecić kolorem

czerwonym, po całkowitym naładowaniu przestanie świecić.

POŁĄCZENIE TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH (TWS – DLA

DWÓCH GŁOŚNIKÓW)

1. Włączyć dwa głośniki – ustawieniem domyślnym jest tryb Bluetooth –

dioda LED miga (głośnik wyda dźwięk potwierdzający wejście w tryb

parowania Bluetooth);
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2. Wyłączyć Bluetooth smartfonu lub innego urządzenia Bluetooth,

przytrzymać na jednym z głośników (głośnik wyda dźwięk

potwierdzający uruchomienie funkcji TWS);

3. W smartfonie przejść do Bluetooth > wyszukiwanie „Denver

BTV-222NRB”;

4. Odszukać „Denver BTV-222NRB” i dotknąć, aby połączyć;

5. Głośnik Bluetooth wyemituje komunikat głosowy, co oznacza, że możliwe

jest odtwarzanie muzyki przez oba głośniki;

6. Aby wyłączyć funkcję TWS i powrócić do odtwarzania z pojedynczego

głośnika, ponownie przytrzymać .

Uwaga: Jeśli podłączane urządzenie wymaga hasła, wprowadzić 0000.

TRYB PODŚWIETLENIA

Uwaga: Nacisnąć przycisk , aby zmienić tryb podświetlenia albo je

włączyć/wyłączyć.
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FUNKCJAASYSTENTAGŁOSOWEGO

Nacisnąć przycisk TRYBU (7) dwa razy, aby włączyć funkcję asystenta

głosowego.

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 3,7 V, 1500 mAh

Moc wyjściowa: 10 W x 2

Wymiary (S x G x W): 86 x 86 x 196 mm

Ładowanie: 5V/1A

Akcesoria: Przewód ładowania, pudełko na prezent, instrukcja użytkownika
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Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWAZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały,
elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi
i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego
obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone
przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza,
że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno
utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.
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Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu
selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane
recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny
dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki
odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą
też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje
dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTV-222NRB jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu and then click
the search ICON on topline of website. Należy wprowadzić numer modelu:
BTV-222NRB. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa
dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików
do pobrania.

Częstotliwość Bluetooth: 2402MHz-2480MHz
Zakres częstotliwości pracy: 20Hz-20KHz
Maks. moc wyjściowa: 40dBm

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