
Sonitum Bruksanvisning for Bluetooth-høyttalere 

 

Tilbehør 

 

Funksjonsbeskrivelse 

 

Trykk og hold inne  i tre sekunder for å starte høyttaleren. 

Trykk raskt på   for å spille/pause musikken, eller for å ta imot en samtale.   

Dobbeltklikk på  for å aktivere TWS-funksjonen. 

Trippelklikk på   for å veksle mellom Bluetooth- og TF-kortmodus. 

 



 

Slik parer du Bluetooth-høyttaleren 

1. Slå på høyttaleren. Søk etter paringsnavnet på mobilen, og velg «Sonitum» (dette 
navnet kan endres til et eget paringsnavn) for å koble til.  

Hvis du allerede har paret med en telefon, et nettbrett eller en annen Bluetooth-
enhet tidligere, kobles høyttaleren automatisk til (ikke første gangen) når den slås på. 

2. Når høyttaleren har vært frakoblet i over 10 minutter, slås den automatisk av for å 
spare strøm. 

 

 

TWS-tilkobling 

1. Slå på de to høyttalerne, men ikke par dem med telefonen ennå. 

2. Velg en av de to høyttalerne. Når du dobbeltklikker på ,  

høres en tone som betyr at de er paringsmodus for TWS. 

3. Når de to høyttalerne er koblet til, høres en tone. Merk: Hvis det ikke lykkes, 
gjentar du trinn 2.  

4. Velg «Sonitum» (dette navnet kan endres til et eget paringsnavn). Klikk for å 
koble til. 

 

 

Feilsøking 

1. Du får ikke aktivert TWS-funksjonen når du dobbeltklikker på av-/på-knappen i 
TF-modus. Årsak: TF-modus støtter ikke TWS-funksjonen. 

2. Du kan ikke trippelklikke på av-/på-knappen for å veksle mellom Bluetooth- og TF-
modus. Årsak: Du trippelklikker for langsomt på funksjonsknappen. Hvis du behøver 
å veksle raskt, setter du inn TF-kortet, så starter TF-modus automatisk. 

3. Telefonen pares ikke automatisk når du slår den på. Slett det tidligere 
paringsnavnet på mobilen eller Bluetooth-enheten, og velg navnet «Sonitum» på nytt 
(dette navnet kan endres til et eget paringsnavn) for å koble til. 

4. Telefonen finner ikke paringsnavnet: Plasser høyttaleren innenfor søkeavstanden 
for Bluetooth. Avstanden bør være 5–10 meter (dette varierer mellom ulike 
smarttelefoner). Pass på at ingen objekter er plassert mellom enhetene. Prøv på nytt. 

5. Det er ikke mulig å snakke gjennom hvis høyttaleren: Når telefonen er koblet til, 
velger du Bluetooth-enheten når du besvarer en samtale. 



6. TWS fungerer ikke: Passende avstand for TWS-funksjonen er 5–7 meter. Plasser 
de to høyttalerne innenfor denne avstanden, og prøv på nytt. 

7. Høyttaleren blir varm: Når høyttaleren brukes med høyt volum i lengre tid, er det 
normalt at den blir varm. 

8. Det er ikke mulig å slå på høyttaleren: Sørg først for at høyttaleren er fulladet, og 
prøv deretter på nytt. Når høyttaleren ikke brukes i lengre tid, lader batteriet ut 
automatisk. 

 

Spesifikasjon 

Bluetooth-versjon: Bluetooth V4.2   

Inngang: DC5V / 0,5 A 

Utgang: 3 W 

Batterikapasitet: 3,7 V / 400 mAh 

Mål: L 45 * B 45 * H 45 mm 

Produktets vekt: 89 g 

Driftstemperatur: –20~40 ℃ 

 

Advarsler       

1. Det er normalt at høyttaleren blir litt varm når den brukes eller lades. 

2. Forsøk ikke å demontere, reparere, endre, åpne, brenne, male eller stikke inn 
objekter i høyttaleren uten godkjenning. Dette kan forårsake skade. 

3. Utsett ikke høyttaleren for ekstremt høye eller lave temperaturer. 

4. Etterlat ikke høyttaleren nær åpne flammer, som gasskomfyr, levende lys eller 
peis. 

5. La ikke høyttaleren komme i kontakt med skarpe gjenstander. Disse kan ripe og 
skade enheten. 

6. Hvis du trenger å rengjøre høyttaleren, må du først slå den av og koble den fra 
alle eksterne enheter. 

7. Bruk ikke alkohol, benzen eller andre kjemikalier til å rengjøre høyttaleren. 

8. Hvis høyttaleren ikke fungerer, må du henvende deg til en spesialbutikk for å få 
hjelp. Feilaktig bruk kan skade høyttaleren. 

 

 

 



 

 

Garantikort 

 

Navn                                              Kjønn 

Tlf.nr.                                            Alder 

Kjøpssted 

Kjøpsdato                               Produktkode 

Postnummer                                           Salgsnummer 

Postadresse 

Forhandlers stempel                                     Signatur 


