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LED PARTY 
HØJTALER



Produktinfo:
① Volumen kontrol og tænd/sluk
② 35 mm jack AUX-indgang
③ Micro USB-indgang til opladning af højtaleren
④ Micro SD-kort indgang (Micro SD-kort ikke inkluderet)
⑤ USB-indgang til USB-pind (USB-pind ikke inkluderet)
⑥ Tryk for at skifte til næste sang
⑦ Tryk for play/pause

⑧ Tryk for at skifte til forrige sang
⑨ Skift tilstand/Tænd og sluk for LED-lyset
⑩ ECHO kontrol
⑪ Mikrofonvolumenkontrol
⑫ Mikrofonindgang (mikrofon ikke inkluderet)
⑬ Display

Opladning:
Sæt det medfølgende Micro USB-stik i højtaleren og USB-A-stikket i en USB-udgang i en computer eller en vægoplader 
(medfølger ikke). Orange LED-lys vil være tændt, når højtaleren lader op. 
Sørg for, at højtaleren er slukket under opladning. 
En fuld opladning kan tage op til 4 timer. Det orange LED-lys slukker, når højtaleren er fuldt opladet.
Opret forbindelse til højtaleren:
Tænd højtaleren (drej ①). Sørg for, at højtaleren står i Bluetooth-tilstand (skift tilstand med ⑨).
Åben Bluetooth-indstillingerne på din enhed og find ”Party Speaker” på listen over tilgængelige enheder og opret forbindelse til 
højtaleren. Du kan nu afspille musik fra din enhed gennem højtaleren. Er lyset tændt ⑬ vil det blinke i takt til musikken, når 
musikken spiller.
Tænd/sluk lyset:
Lyset i højtaleren blinker i takt til lyden der kommer ud af højtaleren, samt lyde omkring den. Du kan tænde eller slukke for lyset 
ved at trykke og holde ⑨ nede, til lyset går ud. 
Karaoke funktion:
Tænd højtaleren (drej ①). Isæt et 6,35 mm jack-stik fra en mikrofon i ⑫ og du kan nu synge med på dine yndlingssange. Juster 
mikrofonvolumen ved at dreje ⑪ op eller ned, og juster mængden af ekko ved at dreje ⑩ op eller ned.
Radio tilstand:
Tænd højtaleren (drej ①). Skift tilstand til FM-tilstand ved at trykke på ⑨. Tryk på ⑧ og ⑥ for manuelt at justere frekvensen. 
Tryk og hold ⑦ inde i 3 sekunder for at lave en automatisk kanalsøgning. Kanalerne gemmes automatisk. Tryk på ⑦ for at skifte 
imellem de gemte kanaler. Tryk og hold ⑦ inde, for at lave en ny automatisk søgning efter kanaler.
AUX-tilstand:
Tænd højtaleren (drej ①). Forbind højtaleren og din enhed med et AUX-kabel (ikke inkluderet). På den måde kan en enhed, der 
ikke understøtter Bluetooth, også afspille musik gennem højtaleren.
Afspilning fra Micro SD eller USB-pind:
Tænd højtaleren (drej ①). Du har også mulighed for at isætte en USB-pind eller et Micro SD-kort med musik på. Højtaleren 
skifter aftomatisk til afspilning fra Micro SD-kort eller USB-pind når det indsættes.

Specifikationer:
Bluetooth: ............................................................................version 5.0
Højtaler:.......................................................................................... 25 W
Batteri: ...................................................................................2400 mAh
Opladnings input: ...................................................................5 V / 1 A
Micro SD kort:...................................................................... max 64 gb
Opladetid: .........................................................................op til 4 timer

Spilletid: ......................................................................... op til 2,5 timer
Tilstande: Bluetooth - FM radio - AUX afspilning - Afspilning fra 
Micro SD - Afspilning fra USB-pind

OBS!
Tilslut ikke ekstern forstærker til højtaleren. Det kan beskadige højtaleren.
Forsøg ikke at åbne højtaleren. Det kan resultere i personskade.
Udsæt ikke højtaleren for direkte sollys, regn, vand eller åben ild. Det kan beskadige højtaleren.
Placér ikke noget oven på højtaleren.
Oplad højtaleren før brug, hvis den ikke har været brugt i over 1 måned. 

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121. 


