
      
Bruksanvisning 

  
Hovedfunksjoner og tekniske egenskaper  
1. Nominell spenning: 5 V DC 
2. Nominell strøm: 1500 mA 
3. Nominell høyttalereffekt: 2,5 W 
4. Nominell lyseffekt: 1 W 
5. Bluetooth lydavspilling 
6. Effektiv Bluetooth-rekkevidde: ≥8 m 
7. Trinnløs dimming 
8. Innebygd oppladbart litiumbatteri  
Produktillustrasjon                                      
 
 

    Lampeskjerm 

 
Ladeindikator 

Mikro-USB 5 V INN 
Statusindikator 
«Volum opp» / «Neste sang» 
«Volum ned» / «Forrige sang» 
«Spill av» / «Pause» 
Lys PÅ/AV 

 

Knapper  
Nr. Aktuell 

modus Funksjon Knapp Betjening Indikator 

1 Slå av Strøm på 
 Hold inne i to 

sekunder  
Bluetooth
-indikator 

er PÅ 

2 Strøm på Slå av 
 Hold inne i to 

sekunder 
Bluetooth
-indikator 

er AV 

3 Strøm på 
Bluetooth-s
ammenkob

ling 
 

Manuelt 
sammenkoble

t 

Statusindi
kator for 
Bluetooth 
blinker 
raskt 

4 Strøm på 
Bluetooth-s
ammenkob

ling 
fullført 

 
Automatisk 

sammenkoble
t 

Statusindi
kator for 
Bluetooth 
blinker 
sakte 

5 Avspillings
modus Volum opp  Hold inne  

6 Avspillings
modus Volum ned  Hold inne  

7 Avspillings
modus 

Forrige 
sang 

 Ett kort trykk  

8 Avspillings
modus Neste sang  Ett kort trykk  

9 Avspillings
modus 

Pause / spill 
av / demp 

 Kort trykk  

10 Alle 
moduser Lading   

Ladeindik
ator  
lyser 

11 Alle 
moduser 

Batteriet er 
fullt   

Ladeindik
ator  

lyser ikke 
12 Alle 

moduser 
Lyse 

PÅ/AV 
 Kort trykk  

13 Lys på Juster 
lysstyrke 

 
Hold inne 

Lysere 
eller 

mørkere  
Lade produktet  
1. Koble 5 V DC til Mikro-USB 5 V for å lade det innebygde 
oppladbare litiumbatteriet –> Ladeindikatoren lyser. Når batteriet er 
fullt – > Ladeindikatoren lyser ikke. Koble fra laderen – > 
Ladeindikatoren lyser ikke.  
Bluetooth-avspilling  

1. Hold inne «   » i to sekunder –> Bluetooth-indikatoren lyser. Det 
kommer en lyd fra høyttaleren, og Bluetooth-indikatoren blinker raskt.  
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen eller 
Bluetooth-enheten, og søk etter enheter i Bluetooth-menyen. 
3. Når du ser «Nordic Speaker» i oversikten over Bluetooth-enheter, 
velger du «Nordic Speaker» for å starte sammenkoblingen (hvis du blir 
bedt om å angi en kode, skriver du inn 0000). Når sammenkoblingen er 
fullført, høres en lyd –> Bluetooth-indikatoren begynner å blinke sakte 
–> Trykk kort på «   » for å spille musikk. 
4. Hvis sammenkoblingen tar for lang tid eller statusindikatoren ikke 
blinker, må du slå av strømmen og gjenta trinn 1 til 3 for å koble til på 
nytt.  
Lysfunksjon     
1. Produktet har lys. Trykk kort på «   » for å slå lyset på/av, eller hold 
inne «   » for å justere lysstyrken.  
Feilsøking  

Feil Løsninger 
Musikken avbrytes, og 
lyden avbrytes  

Lavt batterinivå. Lad batteriet. 
Kan ikke slås på 
Avbrudd ved avspilling av 
musikk via Bluetooth 

Flytt Bluetooth-enheten nærmere produktet, eller bytt 
plassering. 

Utstyret kan ikke kobles til 
med Bluetooth 

Lavt batterinivå. Lad batteriet. 

Flytt Bluetooth-enheten nærmere høyttaleren. 

Slå av og start på nytt. 
Kontroller at enheten har Bluetooth. 
Gjenta fremgangsmåten for sammenkobling og 
avspilling via Bluetooth. 
Hvis høyttaleren er koblet til en datamaskin, må du 
kontrollere at «Nordic Speaker» er valgt som 
høyttaler. 

Knappene fungerer ikke 
Lavt batterinivå. Lad batteriet. 
Slå av og start på nytt. 

Høyttalerens volum er for 
lavt eller for høyt 

Hold inne knappen «+» eller «–» for å velge ønsket 
volum. 

Det kommer ikke strøm fra 
strømforsyningen 

Lavt batterinivå. Lad batteriet. 
Høyttaleren lades. 

 
Advarsler  
1. Produktet er ikke vanntett og må ikke utsettes for regn eller senkes 
ned i vann. Produktet må ikke utsettes for åpen ild eller høye 
temperaturer. Det kan føre til skader og eksplosjon.  
2. Lad høyttaleren hvis du opplever noen av disse problemene: 
Bluetooth-høyttaleren kobler seg fra og slår seg av. 
Bluetooth-høyttaleren kan ikke slås på. 
Lyset slås av automatisk etter noen minutter.  
Alt dette er tegn på at batteriet er tomt.  
3. Lad batteriet helt opp før produktet brukes for første gang.  
Tilbehør                                 
1. Micro USB-kabel x 1. 
2. Bruksanvisning x1. 
MILJØ 
Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i 
restavfallet. Lever produktet til  
miljøstasjon, eller kontakt kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


