
 

Bluetooth-højttaler 

 
 

BRUGSANVISNING 
 

TÆND/SLUK 
Tænd på knappen på bagsiden af højttaleren: ON/OFF (tænd/sluk). 
 
Skift mellem afspilningstilstande 
Tryk på knappen ">", og hold den nede: Skift mellem BT/USB-enhed/TF-kort/AUX. 
 
Afspilning i trådløs tilstand 
Åbn telefonens BT-funktion, og vælg Nordic BT Speaker. Når "Bluetooth paired succesfully" 
(Bluetooth-parring gennemført) høres, er højttaleren tilsluttet. 
 
Afspilning fra USB-enhed 
Tilslut USB-enheden. Når "music play mode" (musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der 
afspilles musik fra USB-enheden. 
 
Afspilning fra TF-kort (Micro SD) 
Indsæt TF-kortet. Når "music play mode" (musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der 
afspilles musik fra TF-kortet. 
 
Afspilning vha. AUX (Line in) 
Brug en ledning med 3.5 mm jackstik. Sæt den ene ende i højttalerens AUX-stik og den anden 
ende i telefonens eller computerens hovedtelefonstik. Når "music play mode" 
(musikafspilningstilstand) høres i højttaleren, kan der afspilles musik fra en ekstern lydkilde. I AUX-
tilstand er det ikke muligt at gå til den forrige sang/den næste sang. 
 
Håndfri telefonopkald 



Når højttaleren er indstillet til Bluetooth, lyder der en ringetone i højttaleren, hvis der kommer et 
opkald. Tryk på knappen ">" for at besvare opkaldet, og tryk igen på knappen for at lægge på. Tryk 
to gange på knappen ">" for at ringe til det sidst opkaldte nummer. 
Opladning 
Slut den ene ende af USB-kablet til højttaleren og den anden ende 5 V-opladeren eller en computer 
for at oplade højttaleren.  
 
Indikator blinker langsomt blåt: Højtaleren fungerer. 
Indikator blinker blåt: Venter på tilslutning. 
Indikator lyser konstant rødt: oplader. 
 

 
1. TÆND/SLUK 
2. Lydindgang 
3. Opladningsport/opladningsindikator 
4. USB-enhed/TF-kort 
5. Mikrofon 
6. Tryk: Gå til næste sang/Tryk og hold nede: Øg lydstyrke 
7. Tryk: Afspil/Stands midlertidigt/Besvar opkald/Læg på/Tryk to gange: Ring tilbage/Tryk og 

hold nede: Skift tilstand 
8. Tryk: Gå til forrige sang/Tryk og hold nede: Sænk lydstyrke 
9. Indikator 

 
Navn til Bluetooth-parring Nordic BT Speaker 

Bluetooth-version V 5.0 

RF-rækkevidde >10 meter 

Afspilningstid Op til 4 timer 

Opladningstid Op til 4 timer 

Standbytid  Ca. 24 timer 

Strømforsyning Batteri/USB 5 V 



Batterikapacitet 1200 mAh 

Hukommelsesudvidelse <32 G USB 2.0 

Produktstørrelse 230*60*80 mm 

Forholdsregler  
1. Undlad at nedsænke produktet i vand, og sørg for, at det ikke udsættes for regn. Hold produktet 
væk fra åben ild og steder med høj temperatur, da det kan medføre, at produktet ikke fungerer 
normalt, samt eksplosionsfare. 
2. Hvis Bluetooth-højttaleren afbrydes under afspilning af musik eller lukker pludseligt ned, ikke 
kan tændes eller slukker efter et par minutter, kan det være tegn på lavt batteriniveau. Oplad 
enheden. 
3. Hvis der afspilles musik via Bluetooth-teknologi, kan der forekomme afbrydelse eller støj på 
grund af omgivelserne, interferens fra kilden (f.eks. mobiltelefoner), problemer med 
softwarekompatibilitet osv. Prøv at justere afstanden mellem musikkilden og produktet, genstarte 
produktets strømforsyning, genstarte kilden eller skifte til en anden musikkilde for at opnå bedre 
lyd. 
4. Kontroller, at produktet er opladet, hvis det stopper efter længere tids brug. 
5. Produktet skal oplades helt, før det bruges første gang. 
 
Æskens indhold 
1. Brugsanvisning  
2. USB-kabel 
3. AUX-kabel 
 
MILJØ OG BORTSKAFFELSE 
Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Aflever i stedet produktet på en genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 


