
Flammelampe LED med 
Bluetooth høyttaler

BRUKSANVISNING
Vennligst les denne bruksanvisningen 

nøye før produktet tas i bruk

Takk for at du valgte vårt produkt

Bruk av lampen Bruk av lampen

Modus for lys

Knapp for å slå flammende LED lampe PÅ / AV.
Trykk et kort trykk for å slå lampen på, og hold 

Modus for Bluetooth høyttaler

Knapp for å slå PÅ / AV bluetooth høyttaleren.
Trykk på denne knappen og hold den inne i 2 sekunder
for å åpne eller lukke bluetooth høyttaleren. Et kort

 trykk vil sette i gang søkefunksjonen og den blå indikatoren

vil begynne å blinke for å indikere at søk pågår.

Når høyttaleren har foretatt en vellykket tilkobling,
vil indikatoren lyse fast så lenge tilkoblingen er aktiv.

(Trykkes + og – sammen, vil tilkoblingen via bluetooth bli kansellert.)

Et kort trykk på denne knappen vil flytte avspillingen til neste spor.

 er nådd vil det komme et lydsignal for å indikere dette. 

Et kjapt trykk på denne knappen vil flytte avspillingen tilbake til

 minimum volum er nådd vil det komme et lydsignal for å indikere dette.
(Trykkes + og – sammen, vil tilkoblingen via bluetooth bli kansellert.)

Knapp for avspilling / pause i avspilling. Et kjapt trykk vil starte 

Montering på stativ

Merk! Stativet er ikke standard utstyr, 
men må kjøpes separat.

Stativ

Standard stativ tilkobling 

M6 1/4 skru innfestning

Instruksjon for lading

Merk!

Vennligst lad lampen kun i temperaturer mellom 0℃ til 40℃.

Det anbefales ikke å lade under når produktet er i bruk. 

Vennligst koble fra USB kabelen når produktet er fulladet.

Vennligst ikke lad produktet i omgivelser med høy luftfuktighet.

Strømtilkobling

Dersom indikatoren for lading lyser rødt, plugg til USB kabelen. 
Når batteriet er fulladet vil indikatoren for lading, slukke og 

USB kabelen bør kobles fra.

Tekniske spesifikasjoner

Bluetooth versjon Forvrenging

Bluetooth navn Signal - støy - forhold

Bluetooth
rekkevidde <10M Strømforsyning 5V, 1A

Ut effekt
Innebygd litium
batteri med 
høy effekt 7.4V, 1800mA

Høyttaler 
spesifikasjoner  φ52MM, 4Ω, 5W

MERK! 

Kun medfølgende kabel skal benyttes.
Ta godt vare på kvittering og bruksanvisning
 i tilfelle reparasjoner skulle bli nødvendig.

Garanti: (Gjelder Norge)

knappen inne litt for å slå den av.

 Et lengre trykk vil øke volum på  avspillingen. Når maks volum

Et lengre trykk vil minske volum på avspillingen. forrige spor. Når

mens et lengre trykk vil sette avspillingen på pause.avspilling
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