
Funktioner
FM-radio
Afspilning fra Micro-SD-kort (Medfølger ikke)
LED-lampe funtion
Micro-USB opladerkabel medfølger (50 cm)

Instruktioner
Tænd og sluk højtaleren:
Tryk og hold ⑧ nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke højtaleren. 

Opret trådløs forbindelse:
På din enhed, navigerer du til listen over tilgængelige enheder. Vælg “Outdoor 
speaker” på listen, og opret forbindelse. Det blå lys ⑩ vil blinke, indtil der er 
oprettet forbindelse mellem din enhed og højtaleren. 

Micro-SD-kort:
Indsæt et micro-SD-kort (Medfølger ikke) i ②. Tænd højtaleren og den vil 
automatisk begynde afspilningen fra kortet. Understøtter MP3-filer.

FM-radio:
Tryk og hold ⑥ nede i 3 sekunder for at skifte til FM-tilstand. Tryk på ⑦ for 
automatisk at scanne efter tilgængelige FM-stationer. Alle fundne 
FM-stationer vil automatisk blive gemt. Tryk på ⑤ og ⑦ for at skifte imellem 
de gemte FM-stationer. 

3,5 mm jack forbindelse:
I tilfælde af at din enhed ikke har trådløs funktion, kan du benytte et 3,5 mm 
jack stik (medfølger ikke) for at få højtaleren til at spille din musik.

TWS funktion:
Du kan forbinde op til to højtalere til din enhed. På den måde kan du skabe 
stereolyd. Først opret forbindelse mellem din enhed og den første højtaler. Tryk 
derefter to gange på ⑧, for at få højtaleren til at søge efter andre højtalere med 
samme Bluetooth-navn i nærheden. Når der er oprettet forbindelse imellem de 
to højtalere giver de begge en tone. Du kan nu afspille musik fra begge højtalere 
samtidigt, for stereolyd.

Tænd lyset:
Når højtaleren er tændt, kan du trykke på ⑧ for at tænde lyset i højtaleren. Der 
er 3 forskellige lysstyrker at vælge imellem. Tryk flere gange på ⑧ for at skifte 
imellem de forskellige lysstyrker.

Specifikationer 
Input:.......................................................................................................DC USB 5 V - 1 A
Batteri:.................................................................................................................1200 mAh
Højtaler: ......................................................................................................................... 5 W
Bluetooth navn: .....................................................................................Outdoor speaker
Bluetooth version:....................................................................................................... v 5.0

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

TRÅDLØS HØJTALER
MED LAMPE



Brugergrænse
① DC USB 5 V - 1 A input
② Micro SD
③ 3,5 mm jack stick
④ USB-port
⑤ Forrige nummer/Skru ned for lyden
⑥ Afspilning/Pause/Skift afspilningstilstand
⑦ Næste nummer/Skru op for lyden
⑧ Tænd/Sluk
⑨ Opladnings-LED 
⑩ Bluetooth-LED
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