Bluetooth Luidspreker
GEBRUIKSHANDLEIDING
BTL-60
Gebruiksaanwijzingen
Wanneer u de luidspreker inschakelt, schakelt deze automatisch op Bluetooth-modus. U
kunt de luidspreker vervolgens eenvoudig met uw smartphone of PC paren via de
Bluetooth-functie. Als u binnen 10 minuten geen paring uitvoert, schakelt de luidspreker
op slaapmodus en dient u deze uit/in te schakelen om weer te kunnen paren.
Druk op toets “M” om van functie te wisselen,

Toetsbeschrijving:
(1) AAN/UIT: Aan/uit-toets
(2) LIJN-poort: 3,5 mm audio-ingangspoort
(3) Microfoon
(4)
Start/Pauze/Beantwoorden: Pauzeren en afspelen in afspeelmodus. In
Bluetooth-modus, een oproep beantwoorden en gesprekken beëindigen,
dubbelklikken om het laatste telefoonnummer opnieuw te bellen.
(5)
Volume omlaag/Volgende: Lang indrukken om het volume te verlagen. In
FM-modus, kort indrukken de frequentie te verhogen. In muziekmodus, kort
indrukken om de vorige track te selecteren.

(6)

Volume omhoog/Vorige: Lang indrukken om het volume te verhogen. In
FM-modus, kort indrukken om de frequentie te verhogen. In muziekmodus, kort
indrukken om de volgende track te selecteren.
(7) M - modusschakelaar: op FM-radiomodus schakelen. In FM-modus, druk voor 3
seconden op
om af te stemmen.
(Opmerking: kort indrukken = toets korter dan 1 seconde indrukken. Lang indrukken =
toets ongeveer 3 seconden indrukken )
Lichtbedieningstoets:

1.

lichtmodustoets:

Licht knippert in ingeschakelde modus (volle kleur beweegt omhoog en
omlaag)
druk eenmaal, modus 1(volledige kleurconversie met dubbele lijn).
druk tweemaal, modus 2 (meerkleurige draaicombinatie van beeld)
druk driemaal, modus 3

(conversie in twee kleuren met dubbele lijn)

druk viermaal, modus 4: (meerkleurige rollende pijltjes)
druk vijfmaal, modus 5 (licht uit)
druk zes keer in, modus 6 (volle kleuren bewegen omhoog met lichtbalk)
druk nogmaals in en het licht schakelt op de standaard modus.

In/uitschakelen
AAN: draai de knop naar de stand ON; UIT: draai de knop naar de stand OFF.
Verbinding met Bluetooth-apparatuur (mobiele telefoon/laptop/iPhone/iPad, enz.)
1. Schakel de luidspreker in en controleer of deze in Bluetooth-modus is. De blauwe
indicator knippert en er klinkt een pieptoon.
2. Open de Bluetooth-instellingen op uw smartphone of PC, zoek naar BTL-60 in de
lijst met Bluetooth-apparatuur en selecteer deze optie om te paren.
3. De luidspreker zal na een geslaagde paring een pieptoon laten horen en uw
telefoon zal laten zien dat de luidspreker is verbonden. Als u tijdens de paring om
een wachtwoord wordt gevraagd, kunt u “0000” invoeren.
4. Het Bluetooth-apparaat kan na een geslaagde verbinding muziek afspelen via de
luidspreker. Het blauwe lampje zal snel knipperen wanneer in
Bluetooth-afspeelmodus.
De AUX-ingangmodus gebruiken.
Steek in willekeurige modus de 3,5mm stekker in de Bluetooth-luidspreker en in de
audiobron waar u naar wilt luisteren. De Bluetooth-luidspreker zal automatisch
omschakelen naar de AUX-ingang.
De FM-radio gebruiken
Druk op M om de FM-modus te openen. Druk vervolgens lang op M om automatisch
naar kanalen te zoeken. De blauwe indicator zal knipperen. Wanneer het zoeken is
voltooid, zal het systeem automatisch het eerst gevonden station afspelen. Druk kort
op
of
om van stations te wisselen.
Opmerking: Sluit een USB-kabel aan voor betere FM-ontvangst. Deze kabel werkt als
een antenne.
De luidspreker opladen
Laad de luidspreker vóór het eerste gebruik a.u.b. op. Steek het ene uiteinde van de
USB-laadkabel in de MicroUSB-poort van de luidspreker en het andere uiteinde in de
USB-poort van een computer of in een externe USB-adapter (niet inbegrepen). Het
duurt tot op 6 uur om de batterij volledig op te laden (de eerste keer a.u.b. langer
opladen). De rode indicator zal uitschakelen zodra het opladen is voltooid.
Veelgestelde vragen
Verbinden en afspelen is onmogelijk
1) Controleer de Bluetooth-instellingen op uw telefoon of PC. (sommige PC’s
ondersteunen geen Bluetooth-audio)
2) Controleer of de luidspreker goed is opgeladen. Als de rode indicator knippert
wanneer u de luidspreker inschakelt, dient u deze op te laden.

3) Schakel a.u.b. uit, paar opnieuw met het Bluetooth-apparaat en probeer nog een
keer.
*Als het bovengenoemde uw probleem niet verhelpt, neem dan a.u.b. contact op met
de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft.
Slechte radio-ontvangst
★ Zoek opnieuw naar stations in een open ruimte
★ Sluit een USB-kabel aan als een extra antenne om de ontvangst te verbeteren
Specificaties:
Luidsprekerspecificaties: 40 MM×3 W
Uitvoer: 3 W*2
Frequentierespons: 200 Hz-20 KHz
Gevoeligheid: 100 db±5 db
Signaal/Ruisverhouding: ≥90 DB
Vervorming: ≤5%
Bluetooth-specificaties: Bluetooth 3.0
Bluetooth-communicatieprotocol:
Ondersteunt geavanceerde audio-overdrachtmodus (A2DP) Ver 1.2
Ondersteunt afstandsbedieningmodus (AVRCP) support Ver 1.0
Bluetooth-communicatiebereik: Meer dan 10 M
Voeding: Ingebouwde Lithium
Oplaadtijd: 8 uur (eerste keer a.u.b. langer opladen)
Bluetooth-afspeeltijd: 8 uur
Adapter: MicroUSB-poort, 3,5 AV ingangspoort
Afmetingen: 157 mm * 70 mm

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien
de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet
correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te
wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal
huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden
ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en
speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen
worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur
en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag
om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product in overeenstemming is met de essentiële
eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring
van Conformiteit is verkrijgbaar bij:
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denemarken.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

