Bluetooth-högtalare

BRUKSANVISNING
Slå PÅ/AV
Använd strömbrytaren på baksidan av högtalaren: ON/OFF (PÅ/AV).
Växla läge
Tryck och håll in knappen ”>”: Växla mellan Bluetooth/USB-minne/Micro SD-kort/AUX.
Trådlöst läge (Bluetooth-läge)
Öppna telefonens Bluetooth-funktion, välj produktens parkopplingskod Nordic BT Speaker,
högtalaren är ansluten om ljud hörs.
Spela från USB-minne
Sätt i USB-minne, ljud kommer från högtalaren, du kan nu spela musik.
Spela från Micro SD-kort
Sätt i Micro SD-kort, ljud kommer från högtalaren, du kan nu spela musik.
Spela från AUX-ingång
Anslut en 3,5 mm ljudkabel mellan högtalarens AUX-ingång och hörlurskontakten på din telefon
eller dator. Ljud ska nu höras ur högtalaren. I AUX-läge kan man inte byta spår via högtalaren.

Telefonsamtal/Hands free
När högtalaren är i Bluetooth-läge och om mobiltelefonen får ett inkommande samtal, hörs en
ringsignal från högtalaren. Tryck på knappen ” > “ för att besvara ett samtal, och tryck igen för att
avsluta samtalet. Dubbelklicka på knappen ”>” för återuppringning av senaste utgående samtal.
Ladda batteri
Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och 5 V-laddaren eller datorn för att ladda högtalaren.
Långsamt blinkande blått: driftstatus.
Blinkande blått: väntar på anslutning.
Fast rött: laddar.
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ON/OFF (PÅ/AV)
AUX ljudingång
Laddningsport/Laddningslampor
USB-minne/Micro SD-kort
Mikrofon
Tryck: nästa spår / Tryck och håll nere: + Höj volymen
Tryck: Spela/Paus/Svara/Lägg på / Dubbeltryck: Ring tillbaka / Tryck och håll nere: Växla
läge
8. Tryck: Föregående spår / Tryck och håll nere: – Sänk volymen
9. Aktivitetslampa
Bluetooth
parkopplingsnamn

Nordic BT Speaker

Bluetooth-version

V5.0

Radiosignalens räckvidd

>10 meter

Speltid

Upp till 4 timmar

Laddningstid

Upp till 4 timmar

Batteritid i viloläge

Cirka 24 timmar

Strömförsörjning

Batteri/USB 5 V

Batterikapacitet

1 200 mAh

Utökat minne

<32 GB USB2.0

Produktstorlek

230x60x80 mm

VARNING!
1. Produkten får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten. Produkten ska hållas borta från eld
och höga temperaturer för att undvika att den inte fungerar normalt eller exploderar.
2. Om parkopplingen med högtalaren avbryts, om den inte går att slå på eller stängs av efter några
minuter, är batterinivån låg och batteriet bör laddas.
3. När högtalaren spelar musik via Bluetooth kan uppspelningen störas eller brus kan uppstå.
Detta kan bero på omgivningen, musikkällan (t.ex. mobiltelefon), andra störningar eller ej
kompatibel programvara etc. Pröva att minska avståndet mellan högtalaren och musikkällan,
starta om högtalaren och/eller musikkällan, eller byt till en annan musikkälla för ett bättre ljud.
4. Om högtalaren slås av efter en längre tids användning, se till att den är fulladdad.
5. Se till att högtalaren är fulladdad innan du använder den första gången.
Medföljande tillbehör
1. Bruksanvisning
2. USB-kabel
3. AUX-kabel
MILJÖ
Apparater märkta med denna symbol får inte sorteras som hushållsavfall. Lämna in produkten på
din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen.

