FLAME SPEAKER
MANUAL

Produkt information:

• Indbyggede knapper , nem at anvende

Flame Lamp

• Hyggelig belysning (justerbar lys-niveau)
• TWS (anvend 2 højtalere samtidig)
• Trådløs højtaler
• Bluetooth version 5.0

Flame speaker er både integreret med en
indbygget højtaler og belysning, som aktiveres
uafhængigt af hinanden. Sådan fungerer
belysingen:

• 10 meter rækkevide
• 5W output
• Rustfri og vandafvisende
• Under opladning vil led-indikatoren lyse rød. Det
røde lys slukker når højtaleren er fuld opladet.

Tryk på

én gang og lyset vil tænde

Tryk igen på

for at ændre tilstand på lyset

Tryk og hold på
belysningen

for at ændre lysstyrken på

Tryk én gang på

for at slukke for belysningen.

Trådløse højtalere (afspilning af én
højtalere)

Trådløs

V5.0

Forvrængnings
rate

≥ 10%

Output Power

5W

SNR

> 80dB

Bluetooth
rækkevidde

≥ 10 m

Højtaler

ø52mm 4 Ω 5W

Indbygget Litium
Batteri

3,7V /
3600mAH

Strømtilslutning

5V 1 A

• Tryk én gang på
knappen for at afspille forrige
sang, tryk og hold for at nedjustere volumen

Opladnings indgang

Type-C

Frekvens

50Hz-20kHz

• Tryk én gang på
knappen for at afspille næste
sang, tryk og hold for at opjustere volumen. Når

• Tryk og hold på
ikonet for at tænde og det
blå led-lys vil indikere at højtaleren er klar til
parring. Find navnet “Flame Speaker” under dine
bluetooth indstillinger på din telefon, tablet eller
computer.

du rammer max-volumen vil højtaleren afspille en
bip-lyd.
• Tryk og hold
mobiltelefon

for at afbryde parringen til din

• Tryk én gang
afspilningen.

for at pause og fortsætte

Opladning af Flame Speaker

• Indsæt det medfølgende USB kabel i højtaleren
og tilslut USB porten.

Garantibevis
Gælder for

Siden købsdatoen nyder brugeren et års gratis reparationsservice
under normal brug. Efter et år vil blive opkrævet i henhold til hver
komponentpris.
I tilfælde af ændring vil komponentdelen blive opkrævet i henhold
til vores virksomheds komponentprisliste.
Følgende situationer uden gratis reparationsservice i
garantiperioden:
» Skader forårsaget af naturligt jordskælv, rottekatastrofe og
unormal brug.

Trådløse højtalere (afspilning af to

» Skader forårsaget under transport, fald og forkert
opbevaring.

højtalere)

• Tryk og hold
inde på samme tid på begge
højtalere. Tryk én gang eller dobbeltklik
på en
af højtalerne for at tilgå parringstilstanden. Efter
en vellykket parring vil lys indikatoren tænde og
der vil forekomme en bip-lyd
• Hvis en højtaler allerede er parret, kan du med
fordel tænde den anden og den anden vil tilkoble
parringen automatisk. Der vil igen forekomme
bip-lyd når parringen er vellykket.
• Ønsker du kun at benytte én højtaler, skal du
slukke for den ene højtaler eller tryk og hold
knappen for afslutte parringen.

» Forbrugskomponenter såsom reservedele, batterier, pærer
mv.

• Der vil forekomme et rødt led-lys som indikerer
opladningen, som derefter slukkes automatisk
når opladningen er vellykket
• Opladningen skal forekomme mellem 0°C - 40°C
• Vi anbefaler ikke du anvender højtaleren under
opladning
• Fjern USB kablet når opladningen af færdig og
højtaleren kan nu anvendes igen.

» Garantioplysningerne er ikke fuldstændige, ingen købsdato,
ingen kvittering osv.
» Udvalgt ved hjælp af miljø såsom fugtighed, svovlområde,
højt saltindhold og ombord, let korrosionsområde osv.
» Bruges ikke i henhold til instruktionerne.
» Special tilbud.
• Når du returnerer til fabrikken til reparation, skal brugeren sørge
for, at produktet er pakket korrekt for at undgå skader under
transporten.
• Fabrikken er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugerne
selv ukorrekt adskillelse.
Opmærksomhed
For at bruge højttaleren korrekt skal du sikre højttalerens gode
ydeevne, læs venligst omhyggeligt og observer nedenfor:
Vær venlig ikke at påvirke rammen alvorligt
Brug venligst ikke benzen, fortynder og andre kemikalier
Anbring venligst ikke tæt på et magnetisk og elektrisk felt
Undgå venligst direkte lyn- og varmeapparater
Undlad venligst at reparere eller skille produktet ad selv.

