DK Betjeningsvejledning
SIKKERHED
• Det genopladelige batteri må kun oplades under
tilsyn af en voksen.
• Brug udelukkende det medfølgende USB-kabel til
opladning af batteriet. Forkert opladning kan
beskadige batteriet og enheden.
• Forsøg ikke at åbne det genopladelige
batteri eller batteripakken. Der findes ingen
dele deri, som bruger selv kan servicere.
• Hvis et batteri lækker, kan det beskadige enheden.
Rengør omgående batterirummet, og undgå at få
batterivæske på huden.
• Hold batterier udenfor børns rækkevidde. Hvis et
batteri sluges, søg omgående læge.
• Undgå at opbevare batterier i ekstremt varme eller
kolde omgivelser. En enhed med et varmt eller koldt
batteri kan muligvis ikke fungere korrekt, selv hvis
batteriet er fuldt opladet.
• Kast ikke batterier på ilden, da de kan eksplodere.
Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges.
Bortskaf brugte batterier iht. de lokale retningslinjer.
Bortskaf ikke batterier med det almindelige
• husholdningsaffald.
INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING
• Oplad batteriet i mindst 8 timer, inden du tager
enheden i brug første gang.
• Hvis enheden ikke anvendes i længere tid, kan
batteriet være blevet tappet for strøm. I så fald skal
du oplade batteriet igen.
• Forbind det medfølgende USB-kabel til højttaleren og til
en ekstern strømkilde. Under opladningen lyser
indikatoren rødt.
OVERSIGT OVER ENHEDEN
1. Disco lyskugle
2. LED-M-knap
3. Aux-terminal
4. DC strømindtag
5. ON/OFF-kontakt
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BRUG
Bluetooth-afspilning
• Tænd enheden på ON/OFF-kontakten.
• Tænd din Bluetooth-enhed, søg efter højttaleren, og
opret forbindelse mellem de to enheder. (Hvis din
Bluetooth-enhed beder om en adgangskode, skal du
indtaste “0000”).
• Når parringen er gennemført, husker både højttaleren
og din Bluetooth-enhed oplysninger om parringen.
Aux-afspilning
• Forbind din eksterne enhed til højttaleren vha. et
standard lydkabel med 3,5 mm jackstik.
• Når forbindelsen er oprettet, kan du starte
afspilningen på din eksterne enhed.
•

kassebon eller kvittering) medsendes, hvoraf købsdato,
navn på forhandler samt produktets varenummer skal
fremgå.
• De samlede garantibetingelser kan ses på
vores hjemmeside: www.denverelectronics.com
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan
være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet,
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og
batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med
nedenstående overkrydsede skraldespand. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier
ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

OPLADNING
• Oplad batteriet med det medfølgende USB-kabel. Du
kan forbinde kablet til USB-porten på en computer eller
til en USB-strømforsyning. LED-ladeindikatoren lyser
konstant, mens batteriet oplades.
• Enheden er fuldt opladet efter ca. fire timer.
• Når batteriet er ved at være tømt, bipper enheden.
LED-funktion
• Tryk og hold LED-M-knappen for at slå lyset i
Diskokuglen til eller fra.
• Tryk på LED-M-knappen for at skifte mellem de
forskellige disco lyseffekter.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
• Rengør enheden med en let fugtet klud. Brug aldrig
kradse rengøringsmidler eller midler med slibeeffekt,
skuresvampe eller ståluld, da sådanne kan beskadige
enheden.
• Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden
væske. Enheden kan ikke tåle rengøring i
opvaskemaskine.
GARANTI
• På dette produkt ydes 24 måneders garanti. Din garanti
er gyldig, hvis produktet er anvendt i overensstemmelse
med anvisningerne og til det formål, det er beregnet.
Desuden kræves, at den originale købsnota (faktura,
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