
      
Bruksanvisning 

  
Huvudfunktioner och tekniska specifikationer                                   
1. Märkspänning: DC 5 V 
2. Märkström: 1 500 mA 
3. Märkeffekt högtalare: 2,5 W 
4. Märkeffekt lampa: 1 W 
5. Bluetooth-högtalare 
6. Bluetooth-räckvidd: ≥ 8 m 
7. Steglös dimning 
8. Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri  
Produktbild                                                          
 
 

    Lampskärm 

 
                            Laddningsindikator 

                            Micro-USB 5 V IN 
                             Statusindikator 
                             Höja volymen/Nästa låt 
                           Sänka volymen/Föregående låt 
                              Spela upp/Pausa 
                              Belysning PÅ/AV 
 

Huvudfunktioner  
Nr Strömläge Funktion Knapp Åtgärd Indikator 

1 Stänga av 
enheten 

Starta 
enheten 

 Håll intryckt i 
2 sekunder  

Bluetooth
-indikator
n är PÅ 

2 Starta 
enheten 

Stänga av 
enheten 

 Håll intryckt i 
2 sekunder 

Bluetooth
-indikator
n är AV 

3 Starta 
enheten 

Bluetooth-p
arkoppling  Manuell 

parkoppling 

Bluetooth
-statusindi

katorn 
blinkar 
snabbt 

4 Starta 
enheten 

Bluetooth-p
arkoppling 
genomförd 

 Automatisk 
parkoppling 

Bluetooth
-statusindi

katorn 
blinkar 

långsamt 
5 Uppspelni

ngsläge 
Höja 

volymen 
 Lång 

tryckning  

6 Uppspelni
ngsläge 

Sänka 
volymen 

 Lång 
tryckning  

7 Uppspelni
ngsläge 

Föregående 
låt 

 Kort 
tryckning  

8 Uppspelni
ngsläge Nästa låt  Kort 

tryckning  

9 Uppspelni
ngsläge 

Pausa/spela 
upp/ljud av 

 Kort 
tryckning  

10 Valfritt läge Laddar   
Laddning
sindikator  

tänd 

11 Valfritt läge Batteriet är 
fulladdat   

Laddning
sindikator  

släckt 
12 Valfritt läge Belysning 

PÅ/AV 
 Kort 

tryckning  

13 Belysning 
på 

Justera 
ljusstyrkan 

 Lång 
tryckning 

Starkare 
eller 

svagare 
lj   

Ladda enheten  
1. Anslut 5 V DC till micro-USB-uttaget för 5 V för att ladda det 
inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet –> laddningsindikatorn 
tänds. När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn. Dra ur 
laddningskontakten –> laddningsindikatorn är släckt.  
Uppspelning via bluetooth  

1. Håll knappen ”    ”  intryckt i 2 sekunder – > 
Bluetooth-statusindikatorn är PÅ. Högtalaren gör ett ljud och 
bluetoothindikatorn blinkar snabbt.  
2. Aktivera bluetooth på din mobiltelefon eller enhet med bluetooth och 
sök efter enheter i bluetooth-menyn. 
3. När ”Nordic Speaker” dyker upp i listan över bluetooth-enheter 
väljer du ”Nordic Speaker” för att parkoppla och upprätta en 
anslutning (om ett lösenord krävs anger du 0000). Om parkopplingen 
och anslutningen lyckas hörs en anslutningston – > 
bluetooth-indikatorn går från snabbt till långsamt blinkande –> tryck 
kort på “   “ för att spela musik. 
4. Om parkopplingen tar för lång tid eller bluetooth-statusindikatorn 
inte blinkar bör du stänga av enheten och sedan upprepa steg 1–3 för att 
försöka ansluta på nytt.  
Belysningsfunktion     
1. Produkten har en belysningsfunktion. Tryck kort på “   “ för 
belysning PÅ/AV eller håll “   “ intryckt för att justera 
dimmerfunktionen.  
Felsökning  

Felbeskrivning Lösningar 

Musiken eller ljudet avbryts.  
Låg batterinivå. Ladda enheten. Det går inte att starta 

enheten Musiken avbryts vid 
uppspelning via bluetooth. 

Flytta bluetooth-enheten närmare högtalaren eller placera 
utrustningen på en annan plats. 

Det går inte att parkoppla 
produkten via bluetooth. 

Låg batterinivå. Ladda enheten. 

Flytta bluetooth-enheten närmare högtalaren. 

Stäng av enheten och starta den igen. 
Kontrollera att din enhet har en bluetooth-funktion. 
Upprepa stegen för konfigurering och uppspelning via 
bluetooth. 
Om produkten är parkopplad med en dator måste 
multimediahögtalaren “Nordic Speaker” anges som 
datorns ljuduppspelningsenhet. 

Knapparna fungerar inte 
Låg batterinivå. Ladda enheten. 
Stäng av enheten och starta den igen. 

Högtalarvolymen är för låg 
eller för hög. 

Håll knappen “+” eller “-” intryckt för att justera 
volymen. 

Ingen 
reservströmförsörjning. 

Låg batterinivå. Ladda enheten. 
Högtalaren laddas. 

 
Varning!  
1. Produkten är inte vattentät. Utsätt den inte för regn och sänk inte ner 
den i vatten. Produkten ska hållas borta från eld och höga temperaturer 
för att undvika skador eller explosioner.  
2. Ladda högtalaren om du upplever ett av följande problem: 
Bluetooth-högtalaren kopplas från och stängs av. 
Det går inte att starta bluetooth-högtalaren. 
Belysningen slocknar automatiskt efter att ha varit tänd några minuter.  
Alla ovanstående situationer tyder på att batteriet inte är tillräckligt 
laddat.  
3. Se till att batteriet är ordentligt laddat innan du använder produkten 
första gången.  
Medföljande tillbehör                                 
1. Micro-USB-kabel x 1. 
2. Bruksanvisning x 1. 
MILJÖ 
Apparater märkta med denna symbol får inte sorteras som 
hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala  
återvinningsstation eller kontakta kommunen. 
 
 
 
 
 

 


