
 

 

Trådløs høyttaler 

X28 Bluetooth-høyttaler – hurtigveiledning 

 

 

Les bruksanvisningen grundig før bruk 

 

Velkommen til din X28 Bluetooth-høyttaler 

X28 har en trådløs Bluetooth-tilkobling, slik at du kan nyte musikk når som helst. 
Den slår seg av automatisk ti minutter etter at tilkoblingen brytes. Den innebygde 
mikrofonen kan brukes til handsfree-anrop. 

Tilbehør 

USB-ladekabel x 1 

AUX-lydkabel x 1  

Krok x 1 

Bruksanvisning x 1 

 

 



 

 

Produktoversikt 

 

1. På/av-bryter   2. Modusbryter               3. Vol +（neste spor) 

4. Spill av / pause        5. Vol –（forrige spor） 6. TWS-sammenkobling 

7. Mikrofon                  8. AUX INN                       9. Ladeport 

10. Tilbakestill             11. Indikatorlys           12. TF-port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bluetooth-tilkobling 

Hold inne på/av-knappen  i tre sekunder til den blå indikatoren blinker raskt og 
du hører en lyd. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen din, søk etter enheten 
«X28», og klikk for å koble sammen. Det blå lyset blinker sakte, og du kan spille 
musikk. 

Slik kobler du fra Bluetooth 

Når telefonen er koblet til høyttaleren, holder du inne . Når det blå lyset blinker 
raskt, kan du koble til en ny Bluetooth-enhet. 

 

 

2. Trykk kort på  for å spille av / sette på pause, svare / legge på 
telefonsamtaler, hold inne for å avvise innkommende anrop, og trykk to ganger for å 
ringe opp det siste nummeret. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Trykk kort på  for å øke volumet. Hold inne i to sekunder for å hoppe til 
neste sang. 

Trykk kort på  for å redusere volumet. Hold inne i to sekunder for å hoppe til 
forrige sang. 

 

Neste sang 

Forrige sang 

 

Modusbryter 

Hvis du setter inn et minnekort, kan du veksle mellom Bluetooth/minnekort/Aux-inn. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWS-modus 

Slå på to høyttalere og vent til det blå lyset blinker raskt. Trykk to ganger på 

Bluetooth-knappen  på en av høyttalerne for aktivere TWS-sammenkobling. Slipp 
når du hører en lyd. Vent til høyttalerne er koblet sammen. Det blå lyset blinker 
sakte. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen din, og koble deg til enheten som 
heter «X28». Når du skal bruke høyttalerne senere, trenger du bare å vente til de 
har koblet seg sammen etter at du har slått dem på. 

Slik kobler du fra TWS-modus 

Når du har to høyttalere i TWS-modus, er de koblet sammen. Hvis du vil koble dem 

fra hverandre, holder du inne knappen  på en av høyttalerne. Når frakoblingen 
er fullført, blinker de blå lysene raskt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TF-MODUS 

 

AUX INN 

 

 

Feilsøking 

A. Smarttelefonen finner ikke enheten «X28» 

Årsak: Høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus. 

Løsning: Hold inne «Play/Pause»-knappen i tre sekunder for å søke på nytt. 

 

 

B. Det tar for lang tid å lade. 

Årsak: Adapterens effekt er for lav, og ladekabelen har for høyt forbruk. 

Løsning: Bruk en adapter som leverer minimum 5 V DC / 2 A, og bruk den originale 
kabelen. 

 

Strømforsyning 

Lad høyttaleren med USB-kabelen som medfølger. LED-lyset lyser rødt under lading. 
Når det slukkes, er ladingen fullført. Ladetiden er rundt fem timer, og avspillingstiden 
er rundt syv timer med volumet på 100 %. Høyttaleren lades med strømadapteren (5 
V / 2 A). For å forlenge batteritiden må ikke enheten brukes mens den lades. 

 

 

 



 

 

 

 

Spesifikasjoner 

Bluetooth-versjon                     JL V5.0 

Inngangsspenning                    5 V DC / 2 A 

Effekt                                      5 W x 2 

Batteri                                     3,7 V / 2200 mAh 

Produktets størrelse                  B 76 x D 76 x H 155 mm 

Produktets nettovekt                 400 g 

Brukstemperatur                       –20~+40 ℃ 

Merk: Batterier skal bare byttes ut med batterier av samme eller 
tilsvarende type. Hvis de ikke byttes på riktig måte, kan det oppstå 
eksplosjonsfare. 

 

 

Garanti 

Vi tilbyr følgende garanti: 

1. 30 dagers åpent kjøp uansett grunn: Returner den uskadede høyttaleren innen 
30 dager, og få full refusjon. 

2.  18 måneders garanti mot produksjonsfeil: Vi tilbyr bytte eller refusjon ved 
produksjonsfeil i inntil 18 måneder etter kjøpsdatoen. 

3. I garantiperioden tilbyr vi gratis service, bortsett fra i følgende tilfeller: 

A. Garantibevis eller gyldig kvittering kan ikke fremvises. 

B. Problemet med høyttaleren skyldes force majeure, feil bruk 
(bruksanvisningen har ikke blitt fulgt) eller andre menneskelige faktorer. 

C.  Høyttaleren ble ikke kjøpt fra en godkjent forhandler, og godkjent forhandler 
har ikke stemplet garantibeviset. 

D.  Kjøpsdatoen på garantibeviset har blitt endret. 

E. Problemet med høyttaleren oppstod under frakt. 

F. Problemet med høyttaleren skyldes at den har blitt demontert eller reparert 
uten tillatelse. 

 

 



 

 

 

Forsiktig 

1. Høyttaleren blir varm under avspilling og lading.    

2. Slå av høyttaleren og koble den fra alle lydenheter før du rengjør den. Ikke bruk 
alkohol, benzen eller andre kjemikalier til å rengjøre høyttaleren.  

3. Ikke kast eller tråkk på høyttaleren. Plasser den på stabilt underlag når den er i 
bruk. 

4. Høyttaleren må ikke plasseres i nærheten av ekstremt varme eller kalde 
gjenstander. 

5. Bruk bare originalt tilbehør fra oss. 

6. Ikke demonter høyttaleren uten tillatelse. 

 


