
Bluetooth Højttaler Manual 

Tak for at vælge vores Bluetooth højttaler produkt. For at gøre fuld brug af funktionerne på denne 
Bluetooth højttaler, så læs venligst denne manual igennem inden brug. 

Dette produkt bruger Bluetooth 2.0+EDR, som tillader trådløs afspilning af musik fra en Bluetooth enhed 
som smartphone, tablet osv. 

1. Betjenings instruktioner 

Kan bruges med smartphone eller tablet der har bluetooth  

1). Tænd for højttaleren (Skub power knappen på siden af Bluetooth højttaleren til ON 
positionen) 
2). Tænd for Bluetooth på din telefon eller tablet (tjek din enheds manual hvis du ikke ved 
hvordan dette skal gøres) og begynd at søge efter Bluetooth enheder. 
3). Find Bluetooth Højttaleren (BT-03) på listen over Bluetooth enheder, og forbind til den. Du 
kan nu afspille din musik fra din telefon eller tablet trådløst på Bluetooth højttaleren. Note: 
Søgetiden efter bluetooth enheder, kan variere fra telefon til telefon, og kan tage op til et 
minut. 

4). For at justere lydstyrken, så tryk og hold   eller   knappen nede for at skrue op 
eller ned. 

5). For at skifte sang, så tryk på eller knappen for at skifte til næste eller forrige 
sang. 
 
 

2. Micro SD kort  
1). Tænd for Bluetooth højttaleren, når det blå lys blinker, så er højttaleren tændt. 
2). Indsæt Micro SD kortet i siden af Bluetooth højttaleren, og den vil automatisk skifte til 
afspilning af musik fra SD kortet. 

3). For at justere lydstyrken, så tryk og hold  eller  knappen nede for at skrue op 
eller ned. 

4). For at skifte sang, så tryk på  eller knappen for at skifte til næste eller forrige 
sang. 
 

3. Håndfri telefon   

Når du modtager et opkald, så tryk på    knappen for at tage opkaldet. Tryk på  knappen 
igen for at afslutte et opkald. 
 

4. Opladning  



Indsæt USB kablet i USB porten på Bluetooth højttaleren og forbind den anden ende af USB 
kablet til en USB port, fx på en computer for at oplade Bluetooth højttaleren. 
 

5. Sikkerhed 
1). Læs vejledningen nøje for at sikre sikkerhed for dig og højttaleren. 
2). Brug ikke højttaleren i et meget varmt, støvet eller fugtigt miljø. 
3). Undgå at tabe højttaleren, eller tabe hårde genstande på den, da det kan skade hardwaren.  
4). Hvis du ikke skal bruge højttaleren i længere tid, så sluk for den ved at skubbe Power 
knappen til Off positionen.  
 

6. Features og Funktioner  
1). Lille og handy, som er nem at tage med på farten 
2). Nem at betjene 
3). Understøtter Bluetooth, Micro SD kort, og USB opladning. 
4). Understøtter iPhones, iPads, computere, og smartphones med Bluetooth.  
5). Kan forbindes til computer for afspilning 
6). Indbygget genopladeligt Li-on batteri. 
 

7. Specifikationer 
Output Power:  2.5W*2 
Frekvens: 160-20KHZ 
Overførsel distance:  ＜10 meter, afhænger af Bluetooth enhed og miljø 
 


