
3

5

1 2 4

6 7 8

                   MANUAL
       Bluetooth Højtalerbord
       MODEL NO.: SXBT2500

Advarsel Samleguide Samleguide Specifikationer

Funktion

Beskrivelse af dele

Trådløs opladning

Automatisk slukning

Lavt Batteri and Opladning

Bluetooth-tilslutning og Afspilning

Opkald via Bluetooth

Volumekontrol

USB-opladning

Hvad er inkluderet

Hoveddel Stk 1

Strømkabel Stk 1

          Skruer 7

Spænder Stk 1 Plastik kapsel Stk 7

            EVA Pude
Spare Parts (hvis nødvendigt)
               Stk 4

‘D’ Bolte Stk 7 Bolte Stk7

AC Strømadapter Stk 1 3.5mm Aux Kabel Stk 1

Bordtop Stk1 Ben Stk 3

Legs Qty 1

Stemmeinformation

Tænd / Sluk

AUX Auto Switch

Tak fordi du har købt SXBT2500 Bluetooth Højtalerbord, for at gøre bedst 
brug af dette produkt og for at bruge det sikkert, venligst læs manualen 
gennemgående før brug og behold den for fremtidig reference.

1. Den maksimale bærevægt for dette produkt er 5 KG, brugeren må ikke 
placere genstande, som vejer mere end 5 KG på dette produkt, ellers vil brugeren 
selv være skyld i nogen form for skade på dette produkt.
2. Dette produkt skal ikke bruges som sæde, lige meget om man er voksen eller barn 
 skal man ikke sidde på dette produkt, ellers vil brugeren selv være skyld i
skade på produktet og skade på en selv.
3. Venligst brug den originale A/C adapter til opladning, hvis ikke, kan det gøre 
at højtaleren oplader langsomt eller slet ikke lader overhovedet. I ekstreme tilfælde, 
A/C adapteren vil brænde ud eller der kan ske andre ulykker!

2.0CH Bluetooth Bordhøjtaler 
Bluetooth version: 4.2 
Bluetooth transmitteringsdistance: Op til 10m 
Bluetooth frekvens: 2.402-2.480GHz
Driverenheder: 2.75” 3Ω 12W x 4pcs, Φ31mm 8Ω 20W x 2pcs
RMS: 30W (15W*2)
Frkvens rækkevidde: 90 Hz-18K Hz
S/N: > 75dB
Separation ratio: > 35dB
Volt: DC 16V     3A
USB Opladning: 5V     2.1A og 5V     1A
Trådløs Opladning: 5W (5V     1A)
Strømforsyning: AC adapter
Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 2A      

Bluetooth 
Håndfri
Aux In
USB opladefunktion
Trådløs ladefunktion

3. Når højtalerne er parret med i TWS-tilstand korrekt, kan de to højtalere stadig
arbejde sammen som parrede højtalere med AUX kabel, når du indsætter
AUX-kabel i Masterhøjtaleren vil Masterhøjtalerens LED lyse grøn og blå 
og sub-højtalerens LED vil lyse grøn. TWS tilstand vil fejle, hvis AUX kablet er
indsat i den anden (linkede) sub-højtaler.
 

4. Når du er i TWS-tilstand, vil masterhøjtaleren være den som der kan udføre
kommandoer og tage telefonen. 

Hvis højtaleren er uden Bluetooth tilslutning eller LINE IN signal, vil højtaleren
efter 10 minutter slukke automatiskog højtaleren vil lyde “POWER OFF”. 

1. POWER ON: Højtaleren tænder.
2. Bluetooth: Bluetooth-tilstand.
3. POWER OFF: Højtaleren slukker.
4. Bluetooth, waiting for connection: Parrer (skift mellem Bluetooth-tilstand og AUX-
tilstand). 
5. Bluetooth is connected: Parring vellykket, tilbage til Bluetooth-tilstand
vellyket. 
6. Bluetooth Disconnected, waiting for connection: Forbindelsen til Bluetooth-
enheden er afbrudt, tryk og hold【Play/Pause/Phone】for at afbryde Bluetooth.
7. Maximum volume: Det maksimale volumen-niveau er nået
8. Low Battery: Det indbyggede batteri skal oplades.

1. Tryk på【POWER/TWS】knappen, og du vil høre “Power On” lyden
fra højtaleren, højtaleren vil gå i Bluetooth mode som standard, og give
lyden:  “Bluetooth, waiting for connection”, efterfølgende vil smartphones og
andre enheder kunne parres med højtaleren. 
2. Tryk og hold【POWER/TWS】knappen for at slukke højtaleren. Du vil nu 
høre “Power Off” lyden fra højtaleren.

Indsæt AUX-kablet AUX-indgangen på bagsiden af højtaleren, og højtaleren
vil skifte til AUX mode automatisk, det blå og grønne LED-lys
vil tænde. Bluetooth mode vil blive slukket.
Efter AUX-kablet er frakoblet, vil højtaleren skifte til Bluetooth mode 
automatisk, og du vil høre lyden: “Bluetooth, waiting for connection”
eller “Bluetooth”. 

1. Når højtaleren er i Bluetooth mode, vil den automatisk skifte til
parringstatus, det blå LED-lys vil blinke langsomt, Bluetoothnavnet
er “SXBT2500”. 
2. Højtaleren vil parre with smart phone via Bluetooth, højtaleren vil lyde:
“Bluetooth is connected” efter parring, det blå LED-lys vil altid være tændt.
Hvis mislykket, vil det blå LED-lys blinke langsomt. 

1. Når der er et indkommende opkald, vil højtaleren afspille lyden fra opkaldet
og der vil komme en lyd, som betyder at telefonen ringer 
Hvis højtaleren er tilsluttet en iPhone, vil den sige 
Tryk på【Play/Pause/Phone】knappen for at svare opkaldet 
Tryk igen for at lægge på, og tryk og hold for at ignorere opkaldet. 
2. Tryk to gange på【Play/Pause/Phone】knappen for at ringe til det sidste nummer 

1. Tryk på【+】knappen for højere volume
2. Tryk på【-】knappen for lavere volume

Når højtaleren er tændt, eller tilsluttet med en A/C adapter, kan USB-portene
(2.1A / 1A) oplade 2 telefoner på samme tid, når højtaleren er slukket, kan 
USB-portene ikke oplade eksterne enheder. 
Hvis højtaleren er tilsluttet A/C adapteren, selv hvis højtaleren er slukket
kan USB portene (2.1A / 1A) oplader iPhone og andre Android telefoner
på samme tid. 

Når du lægger din telefon som understøtter trådløs Qi standard ladning direkte
på trådløs ladning mærket i midten af højtaleren. Når højtaleren er tændt eller 
tilsluttet med A/C adapter, vil din telefon oplade. 

1. Når batterieniveauet er lavt, vil højtaleren informere om dette, ved at sige:
“Low Battery” for at minde brugeren om at højtaleren har brug for at blive opladt
Hvis brugeren ikke påbegynder opladning, vil højtaleren automatisk slukke. 
2. Efter tilslutning af A/C adapter til DC port på bagsiden af højtaleren, vil det røde
LED lys tænde. Det røde LED lys vil slukke når højtaleren er fuldt opladt.     

TWS Funktion

TWS funktion tillader dig at linke to højtalere sammenr. Den første højtaler
vil være den som er tilsluttet Bluetoothenheden og vil styre alle funktioner. 
Den andenhøjtaler er tilsluttet den anden og giver True Wireless Lyd. 

1. Tænd begge højtalere, dobbeltklik【POWER/TWS】på en af højtalerne
begge højtalere vil gå i parringtilstand og du vil høre et signal når de er tilsluttet
begge de blå LED indikatorer vil blinke samtidigt. Efter parring, vil LED indikatoren
af den første højtaler (Master) blinke langsomt, og LED’en på den anden højtaler
(Sub-speaker) (linked TWS) vil lyse grøn. Efter tilslutning af telenefon eller andre 
Bluetooth enheder, vil Masterhøjtalerens LED lyse blåt, sub-højtalerens LED vil lyse
grøn.  

2. Når højtalerne er parret korrekt; tryk på【POWER/TWS】
på masterhøjtaleren eller sub-højtaleren for at slukke multi-parring TWS-tilstand.  
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Step 1: Tag ben ③ og
ben ④ for at samle med 
skruerne A ind i hullet.
  

Step 6: Sammensæt 
hoveddelen/ben med
borddtoppen ②.

Step 7: Skru B ogC 
sammen som vist.

Step 8: Brug spænderen 
D til at stramme alle 
boltene.

Step 9: Brug plastik-
kapslerne E for at skjule
hullerne i benene og 
toppene.   

Step 2: Læg hovedelen
① med bunden opad
på en ren og flad 
overflade. Tag et ben ③ 
og indsæt skruerne A 
i hoveddelen ①.

Step 3: Sæt B og C til 
hovedelen ① som vist 

Step 4: Fastgør de tre 
resterende ben④ til
hoveddelen ① med
samme procedure som
ved step 2 og step 3.
 

Step 5: Placer bordtop②
med bunden opad på en 
ren og flad overflad. 
Skru skruerne A ind i
hullerne på bordtoppen
②.
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1. TÆND / SLUK
2. AFSPIL/ PAUSE / PHONE
3. VOLUME-
4. VOLUME+
5. MIKROFON
6. LED
7. USB PORTE: 5V     2.1A / USB 5V     1A
8. OPLADNING LED-LYS
9. DC IN
10. AUX
11. RESET
12. TRÅDLØS LADESTATION


