Głośnik Bluetooth DENVER BTS-63
Podręcznik obsługi (Przeczytać przed użytkowaniem)

Zasilanie:




Praca z wewnętrznym akumulatorem litowym. Przed pierwszym użyciem proszę w go pełni naładować.
Ładowanie akumulatora:
W celu naładowania, załączony kabel Micro USB wetknąć do gniazda otworu ”Ładowanie” a wtyk USB do
portu USB komputera.
Zaświeci się czerwona lampka wskazująca trwanie ładowania. Po zakończeniu ładowania, czerwony
wskaźnik, zgaśnie.

Korzystanie z głośnik Bluetooth







Włączyć urządzenie ustawieniem wyłącznika w położenie ON. Zaświeci się niebieska lampka wskazująca
trwanie parowania i wyszukiwanie posiadanego urządzenia Bluetooth.
Włączyć w urządzeniu posiadanym funkcję Bluetooth i wyszukać głośnik o nazwie ”BTS-63”. Po wybraniu go
urządzenie będzie sparowane bez podawania hasła. (Jeśli jest wymagane, to wprowadzić hasło ”0000”, by
parowanie zakończyć). Niebieska lampka zacznie powoli migotać po zakończeniu parowania.
Uruchomić odtwarzanie muzyki w posiadanym urządzeniu. Zachować dystans urządzenia mniejszy niż 33
stopy (10 metrów).
Skorygować głośność w posiadanym urządzeniu do pożądanego poziomu.
Jeśli urządzenie nie jest używane, to wyłączyć zasilanie.

Obsługa uniwersalnego głośnika
 Aby korzystać z innych urządzeń odtwarzających muzykę bez pomocy Bluetooth, użyj gniazdka na kabel
pomocniczy. Podłącz kabel pomocniczy do gniazda pomocniczego głośnika, a drugi koniec podłącz do
gniazda pomocniczego swojego urządzenia.
 Urządzenie automatycznie przełączy się do trybu pomocniczego.
 Wszystkie funkcje i obsługa są dokonywane na urządzeniu mobilnym.
 Gdy urządzenie nie jest już używane, odłącz kabel pomocniczy.

Ostrzeżenie:






Nie jest to zabawka. Należy je chronić przed małymi dziećmi.
Trzymać urządzenie z dala od wody / gorąca.
Niskie napięcie zasilania może spowodować pogorszenie łączności lub nawet przerwanie pracy Bluetooth.
Nie przeładowuj akumulatora.
Akumulator nie powinien być narażony na nadmierne gorąco jak promienie słoneczne, ogień itp.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą
być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia
elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na
śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny
być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego
miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami
władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być
odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.
Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten BTS-63 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc
na adres:
Inter Sales A/S,
Omega 5A, Soeften
DK-8382
Dania
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