PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Snabbstartsguide
Viktigt!
Anslut laddningsadaptern till G2 och ladda den 4 timmar innan
du använder den första gången.

Para ihop med ytterligare en enhet

Om du vill parkoppla ytterligare en enhet håller du inne knappen
ännu en gång för att gå över i parkopplingsläge och para ihop din
Bluetooth-enhet enligt Bluetooth-instruktionerna.

Aux-ingång
Starta enheten genom att hålla inne strömbrytaren
ovansida under två sekunder.

på enhetens

Tryck på knappen
för att välja Aux-ingången.
Det finns en Aux-ingång på baksidan av enheten som du kan använda
för att ansluta en analog apparat.

Högtalartelefon

Av/påknapp

Volym
upp/ner

NFC

Auxknapp

Bluetoothknapp Telefonknapp

G2 har en inbyggd mikrofon och kan användas för att svara eller ringa
upp samtal via den enhet som är ansluten. Om någon ringer upp
enheten kommer telefonknappen
att blinka och du kan välja att svara
med G2 genom att trycka på knappen. Om du ringer från en ansluten
enhet kommer G2 automatiskt att växla över till högtalartelefon.

G2-högtalare kan synkroniseras

Två G2-högtalare kan synkroniseras så att båda spelar upp musiken
samtidigt. Använd lägesomkopplaren på baksidan av varje G2 för att
välja ”A” på den ena och ”B” på den andra högtalaren. Tryck därefter på
BT-knappen
två gånger på varje G2-högtalare.
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USB-port
för att
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Bluetooth-konfiguration
Tryck på BT-knappen

för att välja Bluetooth som källa.

Parkoppla din enhet manuellt
Tryck på BT-knappen
för att gå över i kopplingsläget och para ihop
Bluetooth-enheter. LED-indikatorn som blinkar blå
visar att
enheten är i parkopplingsläge.
Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-apparat (t.ex. en telefon, surfplatta
osv.) och para ihop den med G2. (Titta i handboken till din telefon eller
surfplatta för att ta reda på hur du går till väga.)

Om din Bluetooth-enhet är NFC-kompatibel
Eventuellt måste du kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.
Låt din NFC-enhet nudda logotypen
. G2 kommer då automatiskt
att gå över i parkopplingsläge och ”G2” bör dyka upp på din enhet.

För att spara ström kommer G2 att stängas av automatiskt om
ingen musik har spelats under 30 minuter. Tryck på strömbrytaren
för att starta G2 igen.

Varning för svagt batteri

Om en LED-indikator blinkar rött
betyder detta att batteriet
är för svagt. G2 kommer då att gå över i standby-läge och ingen
musik kan spelas upp. Den här LED-indikatorn kommer att
fortsätta blinka i 10 minuter, sedan kommer G2 att stängas av.

Ladda USB-enheter

Med hjälp av G2-högtalaren kan du ladda kompatibla mobila
enheter. Men om laddningsadaptern inte är ansluten kommer
batteriet att laddas ur.

! Batterisäkerhet
I G2 sitter ett batteri- och laddningssystem med höga prestanda som har
utformats för att arbeta i temperaturer under 50 °C. Om du lämnar den här
produkten i bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen, kan
detta resultera i att batteriet skadas permanent, exploderar eller börjar brinna.
Lämna inte produkten någonstans där temperaturen kan överskrida den här
gränsen. Ladda batteriet varannan månad för att underhålla det på bästa sätt.

