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TRÅDLØS HØJTALER
MED SPRINGVAND OG LED-LYS

Forbind med din enhed:
Tænd for højtaleren ved at skubbe ⑧ til højre til ”On” (eller til ”Audio” for kun lyd og 
ingen lys og springvand). Højtaleren starter automatisk i Bluetooth tilstand. Find listen 
over tilgængelige trådløse enheder på din enhed. Opret forbindelse mellem din enhed 
og ”Water Speaker”. Du er nu klar til at spille musik trådløst fra din enhed. 

Afspilning fra Micro SD-kort eller AUX:
Isæt et Micro SD-kort med musik (medfølger ikke) eller et 3,5 mm AUX-kabel (medfølger 
ikke) mellem højtaleren og din enhed. Højtaleren registrerer automatisk hvad der er 
tilsluttet og starter selv afspilningen. Skulle afspilningen ikke starte automatisk, tryk på 
① for at få højtaleren til at skifte imellem de tre forskellige tilstande (Bluetooth, Micro 
SD-kort og AUX).

Afspilning:
Når højtaleren er tændt og du har tilsluttet din enhed trådløst, gennem AUX eller tilsluttet 
et Micro SD-kort, kan du benytte dig af knapperne ②, ③ og ④ på fronten af højtaleren. 
Tryk én gang på ② for at skifte til forrige sang. Tryk og hold ② inde for at skrue ned for 
lyden i højtaleren. Tryk på ③ for at afspille musikken eller for at sætte musikken på pause. 
Tryk én gang på ④ for at skifte til næste sang. Tryk og hold ④ inde for at skrue op for 
lyden i højtaleren.

Opladning:
Isæt det medfølgende Micro USB-kabel og tilslut højtaleren via USB til en vægoplader 
eller en computer. Den røde LED-diode tændes for at indikere, at højtaleren oplades. Når 
højtaleren er fuldt opladt slukker det røde LED-lys igen. 

OBS!: Forsøg ikke at åbne højtaleren eller på anden måde at komme ind til vandet, der er 
inde i højtaleren. Af sikkerhedsmæssige årsager bør højtaleren ikke oplades om natten. 
Lad ikke højtaleren sidde tilsluttet en vægoplader eller lignende i længere tid efter 
højtaleren er fuldt opladt. 

Specifikationer:
Spilletid: Op til 3 timer
Opladetid: Op til 2 timer
Standby-tid: Op til 3 måneder
Effekt: 3 W
Input: USB 5 V - 1 A
Batteri: 800 mAh
Frekvens: 120 Hz - 20k Hz
Ladekabel: USB-A til Micro USB, 50 cm (inkluderet)
Afspilning via Micro SD-kort (medfølger ikke), trådløst via Bluetooth fra din smartphone 
eller lignende eller gennem 3,5 mm AUX-stik (medfølger ikke)
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Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortska�es særskilt fra husholdningsa�ald. 
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted. 

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


