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Betjeningsvejledning til Soundboks 3  
 

1 – Power knap  5 – DC input.               9. Find andre enheder 

2 – TeamUp knap (Solo/Host/Join) 6 – LED battery levetids indikator 

3 – Bluetooth LED indikator.  7 – Batteri 

4 – Volume knap   8 – Batteri status knap  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FØR 

Sikre en stabil flade at stille Soundboksen på, så den ikke vælter eller vælter ned over gæsterne.  
 
Sikre der er en strømkilde for det tilfælde, at batteriet løber tør for strøm. Vær dog opmærksom 
på, at Soundboksen på strømkilde ikke kan spille meget højt. 
 
Sikre, at man ikke kan falde over evt. ledninger. 
 
Tænd for Soundboksen og lad den søge. Et blåt eller violet lys vil indikere, når den er tilsluttet. 
 
Find Soundboksen på din telefon. 
 
Indstiller man flere Soundbokse til en telefon – bliver den ene højtaler til “Host”, den anden til 
“Join” etc.  
 
Hav eventuelt forberedt en playliste du kan afspille under festen. 
 
UNDER 

Lad playlisten gøre sit eller lad dine gæster lege DJ’s og vælge deres ynglings musik. 
 
EFTER 

Tørres over med en fugtig klud.  
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INFO 

På højre side finder de forskellige grundindstillinger og her kan justere volumen-knappen. Den går 
naturligvis op til 11 i styrke. 
 
På venstre side finder du batteriet og opladningsmuligheder. 
 
Begge sider er udstyret med håndtag, så du let kan tage den med dig overalt. 
 
VED PROBLEMER: 

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52. 
 

SPØRGSMÅL/ FEJLFINDING 

Min Soundboks lukker hele tiden ned? 
Det lyder dumt at sige du skal prøve at skrue lidt ned et stykke tid, men det er rigtigt nok. Spiller 
Soundboksen på max. volumen i lang tid, kan forstærkeren i sjældne tilfælde automatisk lukke ned for at 
beskytte Soundboksen.  
 
Soundboksen vil ikke tænde. 
Soundboksens batteri er nok løbet tør for strøm. Tilslut til oplader. 

 
Soundboksen vil ikke joine med andre soundbokse? 
På Soundboksens bagside sidder en knap ovenover AUX-stikne. Sæt én Soundboks på ”Host”, de 
øvrige på ”Join” og tryk på denne knap 2 gange, og den vil lyse grønt – Host-Soundboksen vil nu 
søge efter andre Soundbokse, og herefter burde de joine festen sammen.  
 
OBS! 

Husk de sunde lyttevaner / Lyt ikke for længe / Skru ikke for højt op / Vigtigt med passende lyttepauser. 
 

--00O00-- 
 
Hold Soundboksen væk fra papirklips, mønter, nøgler, skruer eller andre metalgenstande. 
 
Åben aldrig Soundboksen - Dette må kun udføres af autoriserede. 
 
Børn må ikke alene stå for brugen af Soundboksen. 
 
Soundboksen må ikke placeres i nærheden af varmekilder eller ild – eks. stearinlys.  
 
Soundboksen er ikke et bord og skal ikke benyttes som sådant. 
 

MÅ IKKE KØRES PÅ TRAILER & IKKE MEDBRINGES PÅ FESTIVALLER ETC ELLER 

MEDBRINGES PÅ VANDET. 
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