
Brugsanvisning til Sonitum Bluetooth-højttaler 

 

Dele 

 

Funktionsdiagram 

 

Tryk på  i 3 sekunder for at tænde for højttaleren 

Tryk kort på  for at afspille/pause musik eller besvare et opkald   

Dobbeltklik på  for at aktivere TWS-funktion 

Tryk tre gange på  for at skifte mellem Bluetooth-/TF-kortfunktion 

 



 

Parring af Bluetooth-højttaler 

1. Tænd for højttaleren, søg efter parringsnavnet på mobiltelefonen, og 
vælg ’Sonitum’ (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn) for at tilslutte.  

Hvis du allerede tidligere har parret højttalerne med en telefon, tablet eller anden 
Bluetooth-enhed, tilsluttes højttaleren automatisk, når du tænder for den (ikke første 
gang). 

2. Når højttaleren har været frakoblet i over 10 minutter, slukkes den automatisk for 
at spare strøm. 

 

 

TWS-tilslutning 

1. Tænd for de to højttalere, men lad være med at parre dem med din telefon nu. 

2. Vælg en af de to højttalere, dobbeltklik på , hvorefter du  

hører en tone, hvilket betyder, at den er i TWS-parringstilstand. 

3. Når tilslutning af to højttalere er gennemført, stopper tonen. PS: Hvis parringen 
ikke lykkes, skal du gentage trin 2.  

4. Søg efter ’Sonitum’ (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn), og klik på 
tilslut. 

 

 

Fejlfinding 

1. Hvis du ikke kan dobbeltklikke på tænd-/slukknappen i TF-tilstand for at aktivere 
TWS-funktionen: Dette skyldes, at TF-tilstand ikke understøtter TWS-funktion. 

2. Der kan ikke trykkes tre gange på tænd-/slukknappen for at skifte mellem 
Bluetooth-tilstand/TF-tilstand: For at trykke på kombinationsknappen skal de tre tryk 
være hurtige og efter hinanden. Hvis du har brug for at skifte hurtigt, skal du 
indsætte TF-kortet, hvorefter der automatisk skiftes til TF-tilstand. 

3. Hvis din telefon ikke kan parres automatisk med højttaleren, når der tændes for 
den: Slet dit tidligere parringsnavn på mobilen eller andre Bluetooth-enheder, og søg 
derefter efter navnet ’Sonitum’ (du kan ændre dette navn til dit eget parringsnavn) 
igen for at tilslutte. 

4. Hvis din telefon ikke kan finde parringsnavnet: Placer højttaleren inden for 
Bluetooth-søgeafstand, hvilket er 5-10 meter (det kan variere efter, hvilken 
smartphone du har), og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem dem, hvorefter 
du kan forsøge igen. 



5. Hvis højttaleren ikke går igennem: Når telefonen er tilsluttet, og når du besvarer 
et opkald, skal du vælge Bluetooth-enhed ved besvarelse af opkaldet. 

6. Hvis TWS ikke virker: Afstand for TWS-funktion er 5-7 meter, så de to højttalere 
skal holdes inden for denne afstand, hvorefter du kan forsøge igen. 

7. Højttaleren bliver varm: Hvis højttaleren kører i lang tid for fuld lydstyrke, er det 
normalt, at den bliver lidt varm. 

8. Højttaleren kan ikke tændes: Oplad først højttaleren helt, og forsøg derefter igen, 
da højttaleren automatisk bruger batteri, selvom den ikke har været i brug i længere 
tid. 

 

Specifikation 

Bluetooth-version : Bluetooth V4.2   

Indgang                   : 5 V jævnstrøm/0,5 A 

Udgangseffekt       : 3 W 

Batterikapacitet   : 3,7 V/400 mAh 

Størrelse                    : L45 x B45 x H45 mm 

Produktvægt     : 89 g 

Arbejdstemperatur : -20-40 ℃ 

 

Forholdsregler og advarsler       

1. Det er normalt, at højttaleren bliver lettere varm, når den er tændt eller oplades. 

2. Højttaleren må ikke skilles ad, demonteres, repareres, ændres, åbnes, destrueres 
eller males, og der må ikke indsættes genstande i højttaleren uden tilladelse. Dette 
kan forårsage beskadigelse. 

3. Højttaleren må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer. 

4. Højttaleren må ikke placeres i nærheden af åben ild, såsom kogeblus, stearinlys 
eller ildsteder. 

5. Højttaleren må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, da det kan give 
ridser og skader. 

6. Hvis du ønsker at rengøre højttaleren, skal du slukke for højttaleren og frakoble 
den fra alle eksterne enheder inden rengøring. 

7. Brug ikke alkohol, benzen eller andre kemikalier til rengøring af højttaleren. 

8. Hvis højttaleren ikke virker, skal du henvende dig til en professionel tekniker for at 
få hjælp, da funktionsfejl kan beskadige højttaleren. 

 



 

 

 

 

Garantikort 

 

Navn                                              Køn 

Telefonnr.                                            Alder 

Købssted 

Købsdato                               Produktkode 

Postnr.                                           Salgsnummer 

Postadresse 

Forhandlerstempel                                     Brugerunderskrift 


