
 

      
Brugsanvisning 

  
Hovedfunktioner og tekniske parametre  
1. Nominel spænding: 5 V jævnstrøm 
2. Nominel strøm: 1500 mA 
3. Nominel effekt for højttaler: 2,5 W 
4. Nominel effekt for lys: 1 W 
5. Bluetooth-lydafspiller 
6. Effektiv afstand for Bluetooth: ≥8 m 
7. Trinløs dæmpning 
8. Indbygget, genopladeligt litiumbatteri  
Produktillustration                                      
 
 

    Lampeskærm 

 
Opladningsindikator 

Mikro-USB 5 V ind 
Statusindikator 
"Lydstyrke op"/"Næste sang" 
"Lydstyrke ned"/"Forrige sang" 
“Afspil”/“Pause” 
Lys tændt/slukket 

 

Vigtigste funktioner  
Nr. Aktuel 

tilstand Funktion Knap Betjening Indikator 

1 Slukket Tændt 
 Tryk i 2 

sekunder  
Bluetooth-i
ndikator er 

slået til 

2 Tændt Slukket 
 Tryk i 2 

sekunder 
Bluetooth-i
ndikator er 

slået fra 

3 Tændt Bluetooth-p
arring  Manuelt 

parret 

Indikator 
for 

Bluetooth-
status 
blinker 
hurtigt 

4 Tændt 
Bluetooth-p

arring 
afsluttet 

 Automatisk 
parret 

Indikator 
for 

Bluetooth-
status 
blinker 

langsomt 
5 Afspilning

stilstand 
Volumen 

op 
 Hold nede  

6 Afspilning
stilstand 

Volumen 
ned 

 Hold nede  

7 Afspilning
stilstand 

Foregående 
sang 

 Tryk kort én 
gang  

8 Afspilning
stilstand Næste sang  Tryk kort én 

gang  

9 Afspilning
stilstand 

Pause/afspil
/slå lyden 

fra 

 
Tryk kort   

10 Enhver 
tilstand Opladning   

Opladning
sindikator  
er tændt 

11 Enhver 
tilstand 

Batteriet er 
fuldt   

Opladning
sindikator  
er slukket 

12 Enhver 
tilstand 

Lys 
tændt/slukk

et 

 
Tryk kort   

13 Lys tændt Tilpas 
lysstyrke 

 
Hold nede 

Stærkere 
eller 

svagere  
Opladning af produktet  
1. Tilslut 5 V jævnstrøm med mikro-USB 5 V til opladning af det 
indbyggede genopladelige litiumbatteri –> opladningsindikatoren er 
tændt. Når det er fuldt opladet –> opladningsindikatoren slukkes. 

Frakobl fra opladningsstikket –> opladningsindikatoren slukkes.  
Bluetooth-afspilning  
1. Tryk på "   " i 2 sekunder –> Bluetooth-statusindikatoren står på 
ON. Højttaleren laver en lyd, og Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt.  
2. Sæt din mobiltelefon eller Bluetooth-enhed i Bluetooth-funktion, og 
søg efter enheder i Bluetooth-menuen. 
3. Når "Nordic Speaker" vises på listen over Bluetooth-enheder, skal du 
vælge "Nordic Speaker" for at parre og forbinde den (hvis du bliver 
bedt om en adgangskode, skal du indtaste 0000). Når parringen er 
afsluttet og forbindelsen oprettet, lyder der en tilslutningslyd –> 
Bluetooth-indikatoren blinker fra hurtigt til langsomt –>  tryk kort på 
"   " for at afspille musik. 
4. Hvis parringen tager for lang tid, eller Bluetooth-statusindikatoren 
ikke blinker, skal du slukke for strømmen og gentage trin 1 til 3 for at 
oprette forbindelse igen.  
Lysfunktion     
1. Produktet har en lysfunktion. Tryk kort på "   " for lys tændt/slukket 
eller længe på "   " for at justere lysdæmperfunktionen.  
Fejlfinding  

Beskrivelse af fejl Løsninger 
Musikken afbrydes, og 
lyden afbrydes  

Lavt batteri, oplad enheden. 
Kan ikke tænde 
Musik afspilles 
uregelmæssigt i 
Bluetooth-afspilning 

Prøv at flytte Bluetooth-enheden tættere på produktet, elle  
skift placering for lyd eller udstyr. 

Udstyret kan ikke parres 
med 
Bluetooth-lydforbindelse 

Lavt batteri, oplad enheden. 

Prøv at flytte Bluetooth-enheden tættere på højttaleren. 

Sluk og genstart enheden. 
Kontroller, at din enhed har Bluetooth-funktion. 

Prøv at gentage Bluetooth-afspilning og opsætning. 

Hvis den parres med en computer, skal du angive 
multimediehøjttaleren "Nordic Speaker" som 
computerens lydudgangsenhed. 

Vigtig fejl 
Lavt batteri, oplad enheden. 
Sluk og genstart enheden. 

Højttalerens lydstyrke er lav 
eller høj 

Tryk længe på tasten "+" eller "-" for at opnå den 
ønskede lydstyrke. 

Ingen udgang af 
nødstrømforsyning 

Lavt batteri, oplad enheden. 
Højttaleren oplader. 

 
Forholdsregler  
1. Produktet er ikke vandtæt, og det må ikke udsætte direkte for regn 
eller nedsænkes i vand. Produktet skal holdes væk fra åben ild og steder 
med høj temperatur, da det kan medføre beskadigelse og 
eksplosionsfare.  
2. Oplad højttaleren, hvis du oplever følgende problemer: 
Bluetooth-højttaleren afbrydes og slukkes. 
Bluetooth-højttaleren kan ikke tændes. 
Lyset slukkes automatisk efter et par minutter.  
Alt dette indikerer, at der ikke er tilstrækkelig strøm på batteriet.  
3. Sørg for, at batteriet er helt opladet, inden du bruger apparatet første 
gang.  
Æskens indhold                                 
1. 1 mikro-USB-kabel 
2. 1 brugsanvisning 
MILJØ OG BORTSKAFFELSE 
Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffald. Aflever produktet til den lokale  
genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 
 
 
 
 
 

 


