DENVER BTS-63 Bluetooth-högtalare
Instruktionsmanual (Läs innan du fortsätter)

Ström:




Fungerar på inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda din högtalare fullt ut innan första användningen.
För att ladda batteriet:
Med hjälp av en Micro USB-kabel (medföljer), sätt i uttaget i hålet för ”Laddning" och anslut sedan
USB-kontakten i USB-porten på en dator för laddning.
En röd lampa indikerar status för laddningen. När batteriet är fullt laddat, kommer den röda lampan slockna
automatiskt.

Drift av Bluetooth-högtalare







Slå på enheten genom att vrida kontakten till ON läget. Ett blått ljus på sidan börjar blinka för att indikera att
högtalaren är i ihopparningsläge och söker efter din Bluetooth mobila enhet.
Öppna Bluetooth-funktionen på enheten och sök efter högtalaren med beteckningen ”BTS-63”. När du har
valt denna högtalare, kommer enheten ihoppara sig utan lösenord. (Om så krävs, ange lösenordet ”0000” för
att slutföra ihopparningen). Den blå lampan börjar blinka långsamt efter att ihopparningen är klar.
Börja spela musik på din enhet. Håll din enhet inom 33 fot (10 meter) till din högtalare.
Justera volymen till en behaglig nivå på din enhet.
Stäng av enheten när den inte används.

Användning av universal högtalare
 För andra musikspelare utan Bluetooth-funktionen, ska en AUX-kabel användas. Anslut den medföljande
AUX-kabeln till högtalaren AUX-port och koppla den andra kontaktänden till AUX-porten på enheten.
 Enheten växlar till AUX-läge automatiskt.
 Alla reglage och funktioner styrs via mobiltelefonen.
 Koppla bort AUX-kabeln när den inte används.

Var försiktig:






Detta är inte en leksak. Hålla den borta från små barn.
Håll den borta från vatten/värme.
Låg effekt kan orsaka dålig anslutning, där även Bluetooth inte fungerar.
Undvik att överbelasta batteriet.
Batteripack får inte exponeras för alltför stark värme, som solsken, öppen eld eller liknande.
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Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som
kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier)
inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna
(visas nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det
viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerade uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen
kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå
hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna produkt BTS-63 är i överensstämmelse med de grundläggande kraven
och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia på deklarationen om överensstämmelse kan
fås av:
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DK-8382 Hinnerup
Danmark
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