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Specifikationer: 
- Bluetooth: 5.0 
- Trådlös räckvidd: 10 m 
- Utgångseffekt: 5W 
- Laddningstid: 2-4 timmar 
- Speltid : 6-8 timmar 
- Batterikapacitet: 1400 mAh 
- Mått: 8,5 cm x 8,5 cm 
 
Instruktioner för Bluetooth-parning: 
1. Innan första användningen, vänligen ladda upp högtalaren 
2. Starta högtalaren 
3. Slå på Bluetooth på din enhet och hitta högtalaren 
4. Efter framgångsrik anslutning kan du njuta av musik 
 
Uppspelningsalternativ: 
1. Spela musik via Bluetooth-anslutning 
2. Spela musik via ditt TF minneskort 
3. Spela musik via en 3,5 mm AUX-anslutning 
 
Kontrollknappar: 
1. Volym+/Nästa låt – tryck snabbt för att spela nästa låt/station, håll in knappen för att 
höja volymen 
2. Volym-/Föregående låt – tryck snabbt för att spela föregående låt/station, håll in 
knappen för att sänka volymen 
3. Spela/Pausa – tryck och håll in för att starta/stänga av, tryck snabb för att 
spela/pausa musik och svara/avsluta samtal, tryck och håll in för att neka samtal, tryck 
för automatisk sökning av radiostation och spara 
4. M – tryck för att byta läge, tryck och håll in för att byta tidsformat (12 eller 24 timmar) 
5. SET – tryck för att byta klocka/alarmdisplay på/av, tryck och håll in för 
klocka/alarminställningar, dubbeltryck för att slå på/av de 7 skiftande färgerna 
 
Klockinställningar: 
Tryck på “SET”-knappen för att stänga av alla alarm. För att ställa in tiden tryck och håll 
in “SET”-knappen, displayen kommer att visa tiden blinkande, tryck sedan på 
Volym+/Nästa låt eller Volym-/Föregående låt för att justera önskad tid, och tryck sedan 
på SET-knappen för att justera minuterna. Efter justering, tryck och håll in SET-knappen 
och vänta 3 sekunder för att spara inställningar.  
 



Alarminställningar: 
Tryck och håll in SET-knappen så kommer displayen att visa tiden blinkande, tryck 
sedan på Volym+/Nästa låt eller Volym-/Föregående låt-knappen för att justera önskad 
tid, och tryck sedan på SET-knappen för att justera minuterna. Efter att ha ställt in, tryck 
och håll in SET-knappen och vänta i 3 sekunder för att spara inställningarna.  
 
Batteristatus: 
Displayen kommer skiftande att byta mellan att visa tid och batteriprocent. 
 

 
 

Skärmikoner: 
1. Alarm 1 indikator 
2. Alarm 2 indikator 
3. 24-timmarsläge 
4. AM - 12-timmarssystem, visar morgontid 
5. PM – 12- timmarssystem, visar eftermiddagstid 
6. Batterinivå 
 

 


