
 

 

Trådløs højttaler 

Bluetooth-højttaler X28 – Lynvejledning 

 

 

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. 

 

Brug af Bluetooth-højttaler X28 

X28 har trådløs Bluetooth, så du let kan forbinde højttaleren med en enhed og høre 
musik, når du har lyst. Højttaleren slukkes automatisk efter ti minutter, hvis den ikke 
er forbundet med en enhed. Den indbyggede mikrofon kan understøtte håndfri 
opkald. 

Tilbehør 

USB-opladningskabel × 1 

 AUX-lydkabel × 1  

 Karabinhage × 1 

Brugsanvisning × 1 

 



 

 

Produktoversigt 

 

1.Tænd/sluk   2. Tilstandsomskifter               3. Lydstyrke op (Næste nummer) 

4. Afspil/pause        5. Lydstyrke ned (Forrige nummer） 6. TWS-parring 

7. Mikrofon                  8. AUX IN                       9. Opladningsstik 

10. Nulstilling             11. Lysdiode           12. Indgang til TF-kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oprettelse af Bluetooth-forbindelse 

Tryk på tænd/sluk-knappen  i tre sekunder, indtil lysdioden blinker hurtigt blåt, 
og der høres en lyd. Derefter kan du slå Bluetooth til på telefonen, søge efter navnet 
"X28" og trykke for at parre. Når det er gjort, begynder lysdioden langsomt at blinke 
blåt, og du kan nu afspille musik. 

Ophævelse af Bluetooth-forbindelse 

Du kan ophæve Bluetooth-forbindelsen mellem telefonen og højttaleren ved at holde 

knappen  inde. Når lysdioden begynder at blinke hurtigt blåt, kan du parre 
højttaleren med en anden Bluetooth-enhed. 

 

 

2. Tryk kortvarigt på      for at afspille/holde pause i musikken og 
besvare/afbryde opkald. Afvis indgående opkald ved at holde knappen inde, og tryk 
to gange for at ringe til det sidst opkaldte nummer på telefonen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tryk kortvarigt på    for at skrue op for lyden, og tryk på knappen i to 
sekunder for at gå til næste nummer. 

Tryk kortvarigt på    for at skrue ned for lyden, og tryk på knappen i to 
sekunder for at gå til forrige nummer. 

 

Næste nummer 

Forrige nummer 

 

 



 

 

Tilstandsomskifter 

Når du indsætter TF-kortet, kan du skifte mellem tilstandene Bluetooth/TF-
kort/Aux-in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWS-tilstand 

Tænd for to højttalere. Begge lysdioder begynder at blinke hurtigt blåt. Tryk to 

gange på Bluetooth-knappen      på en af højttalerne for at aktivere TWS-
parringstilstanden. Slip knappen, når du hører en lyd. Vent derefter, indtil de to 
højttalere er parret med hinanden. Når det er gjort, blinker lysdioden på begge 
højttalere langsomt blåt. Herefter kan du søge efter navnet " X28 " på din telefon for 
at parre. Bemærk, at når du bruger disse to højttalere igen, skal du blot tænde for 
højttalerne samtidig og derefter vente på, at de parres med hinanden og automatisk 
genopretter forbindelse til telefonen. 

Ophævelse af TWS-tilstand 

Når to højttalere er i TWS-tilstand, betyder det, at to højttalere er parret med 

hinanden. Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem dem, skal du holde knappen  



 

 

på en af højttalerne inde for at afbryde forbindelsen. Når forbindelsen er afbrudt, 
blinker begge lysdioder hurtigt blåt. 

 

 

 

 

 

 

TF-TILSTAND 

 

AUX IN 

 

 

Fejlfinding 

A. Smartphone kan ikke finde efter "X28" 

Årsag: Højttaleren er ikke i parringstilstand. 

Løsning: Tryk på knappen "Afspil/pause" i tre sekunder for at søge igen. 

 



 

 

 

B. Opladningen tager meget lang tid. 

Årsag: Adapterens effekt er for lav, og opladningskablets strømforbrug er for højt. 

Løsning: Vælg en adapter med en effekt på mindst 5 V DC/2 A, og brug det 
originale kabel. 

 

Strømforsyning 

Oplad højttaleren med det medfølgende USB-kabel. Under opladning lyser lysdioden 
konstant rødt. Når det røde lys slukkes, er opladningen færdig. Opladningstiden er ca. 
fem timer, og afspilningstiden er ca. syv timer ved en lydstyrke på 100 % . 
Højttaleren oplades ved hjælp af strømadapter (5 V/2 A). Brug ikke enheden under 
opladningen, da det kan forringe batterilevetiden. 

 

 

 

 

 

Specifikationer 

Bluetooth-chipsæt                                         JL V5.0 

Indgangsspænding                                        5 V DC/2 A 

Udgangseffekt                                               5 W x 2 

Batterispecifikation                                        3,7 V/2200 mAh 

Produktstørrelse                                            76*76*155 mm (B*D*H) 

Produktets nettovægt                                    400 g 

Omgivende temperatur                                  -20-40 ℃ 

Bemærk: Batterier må kun udskiftes med samme type eller tilsvarende 
type batterier. Hvis de ikke udskiftes korrekt, medfører det risiko for 
eksplosion. 

 

 

Garantiservice 

Vores garantiservice er som følger: 



 

 

1. 30 dages ubetinget returret: Returner højttaleren ubeskadiget senest 30 dage 
efter købsdatoen og få fuld refusion. 

2.  18 måneders garanti for kvalitetsrelaterede problemer: Inden for 18 måneder 
efter købsdatoen løser vi kvalitetsrelaterede problemer ved at tilbyde en ny 
højttaler eller fuld refusion. 

3. I garantiens gyldighedsperiode yder vi gratis eftersalgsservice med følgende 
undtagelser: 

A. Der kan ikke fremvises originalt garantikort eller gyldig faktura. 

B. Skaden på højttaleren eller dens funktionsfejl skyldes force majeure, forkert 
betjening (i modstrid med anvisningerne i denne brugsanvisning) eller andre 
selvforskyldte fejl. 

C.  Højttaleren er ikke købt hos en autoriseret forhandler, og garantikortet er 
ikke stemplet af en autoriseret forhandler. 

D.  Købsdatoen på garantikortet er blevet ændret. 

E. Højttalerens funktionsfejl eller skade viser sig under fragt. 

F. Højttalerens funktionsfejl eller skader skyldes uautoriseret adskillelse eller 
reparation. 

 

 

 

Forsigtig 

1. Det er normalt, at højttaleren bliver varm under afspilning eller opladning.    

2. Sluk for højttaleren, og kobl den fra alle andre enheder før rengøring. Brug ikke 
alkohol, benzen eller andre kemikalier til rengøring af højttaleren.  

3. Undgå at tabe eller træde på højttaleren. Placer den på en stabil overflade under 
brug. 

4. Placer ikke højttaleren tæt på meget kolde eller varme genstande. 

5. Brug kun det originale tilbehør, der medfølger. 

6. Undlad at skille højttaleren ad uden tilladelse. 

 


