MN1 MINI BT SPEAKER
BRUKSANVISNING
PRODUKTÖVERSIKT

1.
2.
3.
4.
5.

Mikrofon
LED-indikator
Multifunktionsknapp
Aux-ingång
USB-laddningsport

LADDNING AV BATTERI
För bästa resultat bör batterierna bli fulladdade före första användningen. Anslut USB-kabeln

(inkluderad) till DC 5V-laddningsporten på högtalaren och anslut andra änden till din dator eller
liknande strömkälla. Röd LED-indikator visar att batteriet håller på att laddas. När det är fulladdat
blir LED-indikatorn blå. Det tar ungefär 3–4 timmar att ladda batteriet fullt.
Obs: För bästa livslängd på batteriet bör det inte laddas i mer än 4 timmar. Försök inte att plocka
ur batteriet.
När batteriet är fulladdat blir LED-indikatorn blå. Dra ur laddaren från högtalaren och
strömkällan. Högtalaren är redo för användning.
Det fulladdade batteriet har en batteritid på upp till 10 timmar taltid och 10 timmar speltid för
musik, och upp till 350 timmar standby. Taltid och standby kan dock variera beroende på vilken
typ av mobiltelefon eller andra kompatibla Bluetooth-enheter den används med,
användningsinställningar, användningssätt och omgivning. När batteriet är lågt laddat påminner
högtalaren dig genom att pipa var 20:e sekund och den röda LED-indikatorn börjar blinka. Vid
användning med alla Apple iOS-enheter aktiveras ytterligare en batteriindikator (
kvarvarande batteritiden visas på dina enheter.

) och den

PARKOPPLA DIN ENHET
1. Placera högtalaren inom en meters avstånd från Bluetooth-enheten. Se till att högtalaren är
påslagen.
2. Tryck på och håll ned multifunktionsknappen i ca 5 sekunder tills högtalaren piper. Släpp inte
knappen. Håll knappen intryckt tills enheterna är parkopplade (släpp sedan knappen).
3. När Bluetooth-anslutningsläget aktiveras väljer du ”AMPLIFY BSP30” från listan med tillgängliga
Bluetooth-enheter på din mobil eller surfplatta. Högtalaren parkopplar nu till din enhet. Den visar
sedan meddelandet ”ansluten”.
4. När parkopplingen slutförts ansluts högtalaren till din mobila enhet automatiskt. Om
parkopplingen inte slutförs inom 10 minuter stängs högtalaren av. Upprepa stegen i
parkopplingen om detta sker.

3,5 mm KABEL
1. Använd en 3,5 mm kabel och anslut den ena änden av kabeln till högtalarens 3,5 mm
Aux-ingång.
2. Anslut den andra änden till Aux-ingången på den enhet du vill spela musik från.
3. Se till att högtalaren är påslagen. Starta musikuppspelningen på din anslutna enhet.

SÄTT PÅ/STÄNG AV
Sätt på högtalaren:
Tryck ned multifunktionsknappen i ca 5 sekunder för att sätta på din högtalare.
Om din högtalare tidigare slutförde parkopplingen ansluter den automatiskt till den senast
anslutna telefonen när du sätter på högtalaren. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad i din
telefon.

Stäng av högtalaren:
Tryck ned multifunktionsknappen i 3 sekunder för att stänga av högtalarna. Den röda
LED-indikatorn blinkar blå.

MUSIK
Se till att din enhet (iPhone, surfplatta eller annan smartphone) är parkopplad med
Bluetooth-högtalaren för att strömma musik trådlöst. Spela musik från din enhet när den är
parkopplad.
Tryck snabbt på multifunktionsknappen för att pausa och tryck snabbt igen för att fortsätta
uppspelningen.

TELEFONSAMTAL
Ta emot ett samtal:
Tryck snabbt på multifunktionsknappen för att svara
Avsluta ett samtal:
Tryck snabbt på multifunktionsknappen för att avsluta

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
1. Läs bruksanvisningen noggrant och följ alla instruktioner.
2. Släpp inte enheten från hög höjd eftersom det kan medföra att enheten skadas.
3. Undvik att utsätta enheten för fukt, vatten eller andra vätskor. Använd inte enheten om den
har utsatts för vatten, fukt eller andra vätskor för att undvika elektriska stötar, explosioner och
skador på dig själv eller enheten.4. Placera inte enheten i närheten av en värmekälla, t.ex. direkt
solljus, element, spisar eller andra apparater som avger värme. Detta kan orsaka explosion,
försämra funktionen och/eller förkorta batteriets livslängd.
5. Försök inte att ändra, reparera eller ta isär enheten (särskilt batteriet). Detta medför att
garantin blir ogiltig.
6. Placera inte tunga objekt på enheten.
7. Använd endast medföljande och godkända laddare.
8. Koppla bort enheten från eluttaget vid åska eller om den inte ska användas under en längre
period.
9. Batteriet som finns i denna enhet kan orsaka brand eller brännskada om det behandlas på
felaktigt sätt.

SPECIFIKATIONER
Bluetooth: V4.1
Stödda profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Räckvidd: Upp till 10 meter
Taltid: Upp till 10 timmar
Speltid: Upp till 10 timmar

Standby: Upp till 350 timmar
Laddningstid: 3 timmar

IC- och FCC-överensstämmelse
Användning lyder under följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens.
(2) Enheten måste acceptera all mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka
driftsstörningar.
Obs: Tillverkaren är inte ansvarig för NÅGON interferens, i t.ex. mottagningen i RADIO- eller
TV-apparater, som orsakas av otillåten ändring av denna enhet. Otillåten ändring kan medföra
att användarens rätt att använda produkten upphävs.

