
Indledning

Bluetooth Højttaleren bruges til afspilning fra diverse apparater såsom mobiltelefoner, tablets og 
computere.  Forbindelsen til højtaleren kan gøres ved hjælp af et stereo kabel med mini stereo stik i 
begge ender.  Forbindelsen kan også være trådløs, ved hjælp af BLUETOOTH eller NFC, hvis dit 
apparat understøtter dem.  Højttaleren kan også afspille musik  fra et MicroSD kort.  Højttaleren er 
forsynet fra et indvendigt, genopladeligt batteri.  

Betjeningsvejledning

At oplade   højttaleren.

Sæt medfølgende strømadapter ind i oplader stikket. Opladning begynder automatisk, selvom 
højttaleren er slukket.

Bluetooth forbindelse.

1. Tænd for højttaleren og placer din telefon eller tablet  på 1 meter  afstand fra højttaleren.  Tryk 
og hold ned PLAY/PAUSE knappen i 3 sekunder.  Højttaleren vil gå i par dannelse mode 
(pairing mode) og BLUETOOTH lys vil blinke.

2. Par dannelse mode kan automatisk blive annuleret (kort lyd vil lyde) efter 3 minuter.  For at 
prøve igen, følg instruktioner i punkt 1.

3. Kontroller at Bluetooth er sat til på din telefon eller tablet.
4. Når det lykkes at danne par med højttaleren, vil højttaleren fremstå som ”812” på din telefon.
5. Vælg ”812” på telefonen og hvis du bliver spurgt efter kodeord, skriv ”000”.
6. Højttaleren vil nu huske din telefon som det sidste apparat som den dannede par med.
7. Sæt Bluetooth forbindelse fra din telefon til (visse apparater gør det automatisk).         #
8. Når man er i Bluetooth mode kan man skifte til ”AUX Mode” eller til ”MicroSD” mode ved at 

trykke på MODE knappen.
9. Indkommende telefonopkald kan afbryde musikken, hvis man trykker på PHONE knappen for 

at besvare opkald.  Tryk på PHONE knappen for afslutte opkald.  For at afvise opkald, tryk og 
hold PHONE knappen ned.

10. Tryk på PHONE knappen i 3 sekunder for at aktivere Siri eller S-Voice function på telefonen.

AUX
Stik medfølgende AUX kablet til AUX indgang for at skifte højttaleren til AUX mode. AUX  vil 
lyse.  Forbind dit audioapparat til den anden ende af AUX kablet.

NFC
Sæt NFC function på dit apparat som du ønsker at forbinde til Højttaleren.  Berør dit apparat til  
NFC område, som befinder sig på toppen af højttaleren, tæt ved MIC indgang.  Forbindelsen 
oprettes automatisk.



Betjenningspanel

1. Tænd / Sluk knap.  Tryk for at tænde højttaleren.  Tryk igen for at slukke.
2. Mode knap.  Tryk for at skifte mellem BLUETOOTH, AUX eller MicroSD mode.  Hvis AUX 

kabel ikke er forbundet, eller hvis et MicroSD kort ikke er sat ind, er BLUETOOTH mode sat 
på.

3. Forrige / Næste knap.  Bruges til at navigere mellem sporene i BLUETOOTH og MicroSD 
mode.

4. Afspil / Pause knap.  I BLUETOOTH mode, tryk og hold for at starte BLUETOOTH 
pardannelse.

5. Lyd styrke Op / Ned.
6. Telefon knap.  I BLUETOOTH mode, tryk og hold for at aktivere Siri eller S-Voice.  Tryk igen 

for at deaktivere.  For at svare på et opkald, tryk en gang og tryk igen for at afslutte samtalen.  
Tryk og hold for at afvise opkaldet.

7. Batteri opladningsindikator.
8. Batteri spændingsindikator.  Lysene viser resterende batteri spænding.  Blinkende lys betyder at 

batteri er under opladning.  Konstant lys betyder at batteri er fuld opladt.
9. AUX indikator.  Lyser når højttaleren er i AUX mode.
10. MicroSD indikator.  Lyser når højtaleren er i MicroSD mode.
11. BLUETOOTH indikaror.  Lyser når BLUETOOTH mode er til.  Vil blinke under 

BLUETOOTH pardannelse.  Når par er dannet, vil indikator lyse konstant.
12. Varmesensor. Detektere varme af  menneskelig hånd eller finger og vil aktivere bagbelysning af

knapper.
13. NFC  område.  Hold dit NFC apparat tæt ved dette område på højttaleren, for at opnå NFC 

forbindelse.
14. Mikrofor: Tal på afstand af ca. 1 meter når mikrofonen bruges.



Bagpanel

15. Oplader kontakt.  Brug medfølgende ladeadaptor til opladning af batteri.
16. USB forsynningskilde.  Leverer forsynningsspænding (5V / 1A) til mobiltelefon.
17. AUX indgang.
18. MicroSD fatning.  Stik et MicroSD kort her for afspiling.

Funktioner

1. Udgangsefekt 25 Watt.
2. Vand og støvtæt IP67 kabinet.
3. MaxxBass teknologi.     
4. Indgang for USB opladning til mobiltelefoner.                                                              
5. 15 timer afspilningstid (med 50% af lydstyrken).
6. Indbygget telefon funktionalitet muliggør svar og afvisning af indkommende telefonopkald.
7. Håndfri opkald ved hjælp af indbygget mikrofon.
8. Understøtter Siri og S-Voice.
9. LED lys for tænd/sluk og opladning status.
10. Temperatur sensor som automatisk aktiverer LED belysning på knapper.
11. Afspillning af Bluetooth, AUX og Micro SD.  

Tekniske specifikationer

1. Bluetooth version 4.0.
2. Batteri spænding 7.4 V.
3. 5 V forsyning udgang.
4. Højtaler effekt  2 *12.5 W
5. Højtaler modstand 4 Ohm, 47 mm diameter.
6. Frekvens område: 60 Hz til 20 kHz.
7. Litium batteri kapacitet: 7.4 V /  2200 mAh.
8. THD < = 1 %.
9. SNR >= 90 dB.
10. Opladning af batteri: 5 Volt/1000 mA. ( Brug medfølgende strømadapter)
11. Dimensioner: 65mm * 87mm * 200mm.



Korrekt brug

1.  For at undgå skader eller elektrisk stød, udsæt ikke højtaleren for støv, vibrationer, regn, eller
vand, mens multiformåls port ikke er dækket.     
2.  Placer ikke højtaleren i nærheden af åben flamme eller meget varme.  Placer højttaleren på 
vandret, flad og stabil overflade.
2.  Undgå at placere genstande på toppen af højtaleren.
3.  Tryk ikke for hård på knapperne. For rengøring, brug blød klud med vand uden 
rengøringsmidler. 

Sikkerhed

For at forhindre skade, brand eller elektrisk stød, skil ikke højttaleren.  Eventuelle reparationer skal 
foretages af kvalificeret personale. Vi er ikke ansvarlige for skader som resultat af uhensigtsmæssig 
brug af højttaleren.  Lad ikke små børn bruge højttaleren uden voksnes overvågning.
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