
 

 

Trådlös högtalare 

X28 Bluetooth-högtalare – snabbguide 

 

 

Läs bruksanvisningen noga före användning 

 

Välkommen att använda din X28 Bluetooth-högtalare 

X28 har en trådlös Bluetooth-anslutning som är enkelt att ansluta och låter dig njuta 
av musik när som helst. Den stängs av automatiskt efter 10 minuter när högtalaren 
kopplats bort, vilket är smidigt och säkert. Den inbyggda mikrofonen har stöd för 
handsfreesamtal. 

Tillbehör 

USB-laddningskabel × 1 

 AUX-ljudkabel × 1  

 Krok × 1 

Instruktioner × 1 

 



 

 

Produktöversikt 

 

1. Ström PÅ/AV   2. Lägesbrytare               3. Vol+（Nästa spår） 

4. Spela/pausa        5. Vol-（Föregående spår） 6. TWS-parkoppling 

7. Mikrofon                  8. AUX IN                       9. Laddningsport 

10. Återställning             11. Indikatorlampa           12. TF-port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bluetooth-anslutning 

Håll ned strömbrytaren  i 3 sekunder tills den blå indikatorlampan blinkar 
snabbt och du hör en ton. Öppna sedan Bluetooth på telefonen, sök efter 
parkopplingsnamnet ”X28” och klicka för att parkoppla dem. När du är klar börjar 
den blå lampan blinka långsamt och du kan njuta av din musik. 

Så här kopplar du från Bluetooth-anslutningen 

Om du vill koppla från anslutningen när telefonen är ansluten till högtalaren håller du 

in . När den blå lampan blinkar snabbt kan du para ihop den med andra 
enheter. 

 

 

2. Tryck snabbt på  för att spela/pausa musik eller besvara/avsluta ett samtal. 
Håll in för att avvisa inkommande samtal och dubbelklicka om du vill slå det senaste 
numret på din telefon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tryck snabbt på  för att öka volymen, eller håll in den i 2 sekunder för att gå 
till nästa låt. 

Tryck snabbt på  för att sänka volymen, eller håll in den i 2 sekunder för att 
gå till föregående låt. 

 

Spela nästa 

Spela föregående 

 

 



 

 

Byta läge 

När du sätter in TF-kortet kan du byta läge till Bluetooth/TF-kort/Aux-in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWS-läge 

Starta två högtalare så att de blå lamporna blinkar snabbt. Dubbelklicka sedan på 

Bluetooth-knappen     på någon av högtalarna för att aktivera TWS-
parkopplingsläge. När du hör en ton släpper du upp knappen och väntar på att de 
båda högtalarna ska parkopplas med varandra (låt högtalarna parkopplas först). När 
du är klar blinkar de blå lamporna långsamt. Använd telefonen för att söka efter 
namnet ”X28” för att parkoppla dem. När du använder de två högtalarna igen 
behöver du bara stänga av högtalarna samtidigt, vänta på att de ska parkopplats 
med varandra och sedan återansluta automatiskt till telefonen. 

Så här kopplar du från TWS-läge 

När två högtalare är i TWS-läge betyder det att de båda högtalarna är parkopplade 

med varandra. Om du vill koppla bort dem håller du in  på någon av högtalarna 
för att koppla från anslutningen. När du är färdig blinkar de blå lamporna snabbt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TF-LÄGE 

 

AUX IN 

 

 

Felsökning 

A. Den smarta telefonen kan inte hitta ”X28” 

Orsak: Högtalaren är inte i parkopplingsläge. 

Lösning: Håll ned knappen ”Spela upp/pausa” i 3 sekunder för att söka igen. 

 

 



 

 

B. Laddningstiden är för lång. 

Orsak: Adapterns uteffekt är för låg och laddningskabelns förbrukning är för hög. 

Lösning: Välj en adapter med uteffekt som inte är mindre än DC 5 V/2 A och 
använd originalkabeln. 

 

Strömförsörjning 

Ladda högtalaren med den medföljande USB-kabeln. Den röda LED-lampan lyser 
med fast sken. Detta visar att laddning pågår. När den röda lampan slocknat är 
laddningen klar. Laddningstiden är ca 5 timmar och speltiden cirka 7 timmar när 
volymen är 100 %. Högtalaren laddas med nätadaptern (5 V/2 A). För att förlänga 
batteriets livslängd bör du inte använda apparaten under laddningen. 

 

 

 

 

 

Specifikationer 

Bluetooth-kretskort                              JL V5.0 

Ingångsspänning                                 DC 5 V/ 2A 

Uteffekt                                              5 Wx2 

Batterispecifikation                              3,7 V/2 200 mAh 

Produktstorlek                                     B76*D76*H155 mm 

Produktens nettovikt                            400 g 

Omgivande arbetstemperatur               -20~40 ℃ 

Obs! Batterier kan endast bytas ut mot samma typ eller motsvarande typ. 
Om de inte byts ut på rätt sätt finns det risk för explosion. 

 

 

Garantitjänster 

Vi tillhandahåller följande garantitjänster: 

1. 30-dagars pengarna tillbaka-garanti oavsett anledning: Om du inom 30 dagar 
efter inköpsdatumet returnerar din oskadade högtalare får du fullständig 
återbetalning oavsett anledning. 



 

 

2.  18 månaders garanti för kvalitetsrelaterade problem: Inom 18 månader efter 
inköpsdatumet tar vi hand om alla kvalitetsrelaterade problem genom att ersätta 
produkten eller ge full återbetalning. 

3. Inom garantins giltighet tillhandahåller vi gratis service efter försäljning, med 
undantag av följande fall: 

A. Originalgarantikort eller giltig faktura saknas. 

B. Högtalarens fel eller skada beror på force majeure, felaktig användning 
(underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen) eller andra 
mänskliga faktorer. 

C.  Högtalaren har inte köpts från en auktoriserad återförsäljare och det finns 
ingen auktoriserad stämpel på garantikortet. 

D.  Inköpsdatumet på garantikortet har ändrats. 

E. Högtalarens funktionsfel eller skada har uppstått under transporten. 

F. Högtalarens funktionsfel eller skada orsakas av demontering eller reparation 
utan tillstånd. 

 

 

 

Obs! 

1. Det är normalt att högtalaren blir varm när du spelar eller laddar.    

2. Stäng av högtalaren och koppla bort den från alla externa enheter innan den 
rengörs. Använd inte alkohol, bensen eller andra kemikalier för att rengöra 
högtalaren.  

3. Kasta eller trampa inte på högtalaren. Placera den på en stabil yta när den 
används. 

4. Placera inte högtalaren i närheten av extremt kalla eller varma föremål. 

5. Använd de originaltillbehör som tillhandahålls av oss. 

6. Demontera inte högtalaren utan tillstånd. 

 


