Bärbart trådlöst musiksystem
För att lyssna på ljud via Bluetooth måste du först
se till att Minx Go är ansluten till elnätet eller att
batteriet är laddat.

Konfigurationsguide
Aux-ingång

Para sedan ihop Minx Go med en
Bluetooth-kompatibel apparat.
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Anslut laddningsadaptern till Minx Go och ladda den i 4
timmar innan du använder den första gången.
LED-indikatorn kommer att lysa orange
när enheten
laddas och grönt
när den är fulladdad.
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Det finns en Aux-ingång på baksidan av enheten som du
kan använda för att ansluta en analog apparat. För att
lyssna på apparaten som anslutits till Aux-ingången ska
du först pausa uppspelningen från de
Bluetooth-apparater som parats ihop med enheten.
När inget Bluetooth-ljud spelas kommer Minx Go
automatiskt att spela upp signalen från Aux-ingången.

Tips
Automatisk avstängning
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För att starta enheten trycker du på och håller inne
strömbrytaren
på enhetens ovansida under en sekund.

Bluetooth-konfiguration
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Tryck på strömbrytaren två gånger för att gå över i
kopplingsläget och para ihop Bluetooth-enheter.

För att spara ström kommer Minx Go att stängas av automatiskt om ingen musik har spelats under 30 minuter. Tryck på
strömbrytaren för att starta Minx Go igen.

Varning för svagt batteri
Om du ser en LED-indikator blinka röd betyder detta att batteriet
är för svagt. Minx Go kommer att gå över i standby-läge och ingen
musik kan spelas upp. Denna LED-indikator kommer att fortsätta
blinka i 30 minuter, sedan kommer Minx Go att stängas av.

Ladda USB-enheter
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När laddningsadaptern är ansluten kan du använda USBporten på baksidan av Minx Go till att ladda kompatibla
bärbara enheter.

Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-apparat (t.ex. en
telefon, surfplatta osv.) och para ihop den med Minx Go.
(Du kan behöva läsa manualen till din telefon eller
surfplatta.) När sammankopplingen av enheterna lyckas
kommer du att höra ett pip från enheten och
LED-strömindikatorn kommer att lysa blå.
När de parats ihop kommer musiken från din apparat att
spelas upp via enheten.

Para ihop enheten med ytterligare en apparat
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För att para ihop enheten med en annan apparat
trycker du på strömbrytaren två gånger för att gå
över i kopplingsläget. Sedan parar du ihop din
Bluetooth-apparat med enheten enligt beskrivningen i
Bluetooth-instruktionerna.

Batterisäkerhet
I Minx Go sitter ett batteri- och laddningssystem med höga
prestanda som har utformats för att arbeta i temperaturer
som inte överskrider 50 °C. Om du lämnar den här produkten i
bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen
så kan detta resultera i att batteriet skadas permanent,
exploderar eller börjar brinna. Lämna inte produkten
någonstans där temperaturen kan överskrida den här
gränsen. Om det går lång tid utan att du använder Minx Go
måste du ladda batteriet varannan månad för att det ska
fortsätta fungera optimalt.

