DENVER BTS-22 Bluetooth-højttaler
Brugervejledning (Læs før du fortsætter)

Strøm:




Fungerer på internt genopladeligt litiumbatteri. Oplad venligst din højttaler helt før
første ibrugtagning. Sådan oplader du batteriet:
Ved hjælp af et Mikro USB-kabel (medfølger), skal du indsætte et kabel i
”Opladnings”-hullet, og derefter sætte USB-stikket i USB-porten på en computer for
at lade op.
Et rødt lys vil indikere opladningstilstanden. Når batteriet er fuldt, slukkes det røde lys
automatisk.

Bluetooth højttaler-betjening








Tænd enheden ved at skubbe kontakten til
positionen. Et blåt lys på siden vil
begynde at blinke for at indikere, at højttaleren er i parringstilstand og søger efter din
Bluetooth mobiltelefon.
Åbn Bluetooth-funktionen på din enhed, og søg højttaleren ved navn ”BTS-22”. Når
du har valgt denne højttaler, parres enheden uden en adgangskode. Om nødvendigt
indtastes adgangskoden "0000" for at færdiggøre parringen). Det blå lys begynder at
blinke langsomt efter parring er fuldført.
Begynd at spille musik på din enhed. Hold din enhed inden foren afstand af 10 meter
(33 fod) fra din højttaler.
Juster lydstyrken på enheden til et behageligt niveau.
Sluk for enheden, når den ikke bruges.

Forsigtigt:




Dette er ikke legetøj. Holdes uden for små børns rækkevidde.
Holdes væk fra vand / varme.
Lav effekt kan medføre dårlig forbindelse, eller at Bluetooth slet ikke virker.
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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.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne tablet computer DENVER BTS-22 er i
overenstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i
Direktiv 1999/5/EC
En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
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