
 

Bluetooth-høyttaler 

 
 

BRUKSANVISNING 
 

Slå på/av 
Bruk bryteren på baksiden av høyttaleren: PÅ/AV. 
 
Bytte modus 
Hold inne knappen «>»: Bytt mellom Bluetooth/USB/minnekort/AUX. 
 
Trådløs avspilling 
Åpne Bluetooth-funksjonen på telefonen, og velg Nordic BT Speaker i listen over tilgjengelige 
enheter. Når du hører «Bluetooth paired succesfully» fra høyttaleren, er den koblet til. 
 
Avspilling fra USB 
Koble til USB-enheten. Du hører «Music play mode» fra høyttaleren, og kan nå spille av musikk. 
 
Avspilling fra minnekort (Micro SD) 
Koble til minnekortet. Du hører «Music play mode» fra høyttaleren, og kan nå spille av musikk. 
 
AUX-avspilling («Line in») 
Koble den ene enden av en lydkabel med 3,5 mm kontakt til høyttalerens AUX-inngang, og den 
andre enden til utgangen på telefonen eller datamaskinen. Du hører «Music play mode» fra 
høyttaleren, og nå kan du spille av musikk fra den eksterne enheten via høyttaleren. I AUX-modus 
kan du ikke bruke høyttaleren til å bytte sang. 
 
Telefonanrop/handsfree 
Når høyttaleren er koblet til telefonen via Bluetooth, vil du høre en ringetone i den hvis noen ringer 
til deg. Trykk på «>» for å besvare anropet, og trykk én gang til for å legge på. Trykk to ganger på 



«>» for å ringe det siste nummeret igjen. 
Lade batteriet 
Koble USB-kabelen til høyttaleren og til en 5 V lader eller datamaskin for å lade høyttaleren.  
 
Blått lys som blinker sakte: arbeidsstatus. 
Blinker blått: Venter på tilkobling. 
Lyser rødt: Lader. 
 

 
1. PÅ/AV 
2. Lydinngang 
3. Ladekontakt/ladelys 
4. USB-pinne/minnekort 
5. Mikrofon 
6. Trykk: Neste spor / Hold inne: Volum + 
7. Trykk: Spill av / pause / svar på anrop / legg på / Dobbelttrykk: Ring tilbake / Hold inne: Bytt 

modus 
8. Trykk: Forrige spor / Hold inne: Volum – 
9. Arbeidslys 

 
Navn for Bluetooth-
sammenkobling 

Nordic BT Speaker 

Bluetooth-versjon V5.0 

RF-rekkevidde >10 meter 

Avspillingstid Opptil 4 timer 

Ladetid Opptil 4 timer 

Standby-tid  Cirka 24 timer 

Strømforsyning Batteri / 5 V USB 

Batterikapasitet 1200 mAh 



Utvidet minne <32 GB USB 2.0 

Produktstørrelse 230 x 60 x 80 mm 

Advarsler  
1. Produktet må ikke utsettes for regn eller senkes ned i vann. Det må ikke komme i kontakt med 
åpen ild eller høy temperatur. Da kan produktet bli skadet eller eksplodere. 
2. Hvis Bluetooth-høyttaleren kobles fra eller slås av plutselig, ikke kan slås på eller slås av etter 
noen minutter under bruk, må batteriet lades. 
3. Når produktet spiller musikk via Bluetooth, kan musikken føre til støy på kilden (for eksempel 
mobiltelefonen) eller problemer med programvaren. Tilpass avstanden mellom musikkavspilleren 
og enheten, start enheten eller musikkavspilleren på nytt eller bytt til en annen musikkavspiller. 
4. Hvis produktet slås av å vært brukt i lengre tid, må du kontrollere at batteriet er ladet. 
5. Lad opp produktet helt før det brukes for første gang. 
 
Tilbehør 
1. Bruksanvisning  
2. USB-kabel 
3. AUX-kabel 
 
MILJØ 
Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever produktet til 
miljøstasjon eller annet mottak. 


