Hej

1

2

3

4

5

2 sek

VIGTIG!
Sådan får du mest muligt ud af din højttaler For at
forlænge din MR7-højttalers levetid skal batteriet være helt
afladet og genoplades hvert par måneder. Efterladelse af
batteriet i lange perioder uden brug kan reducere batteriets
effektivitet, indtil det ikke længere holder opladningen.
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‘Veho MR7’

Oplad altid højttaleren med det medfølgende kabel og
en kompatibel strømkilde, kan manglen på dette gøre
garantien ugyldig.

Indhold MR-7 Bluetooth®-højttaler, USB-strømkabel og
line-in-kabel.

Oplader højttaleren LED-indikatoren lyser rødt under
opladning og slukker helt, når den er fuldt opladet.

Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er lavt,
blinker den røde LED to gange hvert fjerde sekund, og
højttaleren bipper.

Parring med en enhed Tryk og hold tænd/sluk-knappen
nede i 2 sekunder for at tænde, højttaleren skifter
automatisk til parringstilstand. På din enhed skal du
vælge ‘Veho MR7’ i Bluetooth®-menuen. Næste gang
du tænder for højttaleren, oprettes der automatisk
forbindelse til din enhed..

Line-in kabel Tænd for højttaleren. Tilslut line-in-kablet
til højttaleren og en lydkilde. Kun lydstyrkekontrollerne
fungerer, når de er tilsluttet via line-in, du kan ikke springe
over eller sætte spor på pause.

Tænd/sluk Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for
at tænde, og tryk derefter igen i 2 sekunder for at slukke.
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Support

Specifikationer

I tilfælde af at du er nødt til at kontakte Veho for support
eller fejlfinding til din MR7 trådløse højttaler, besøg
vores websted på veho-world.com og brug vores pop-up
chatboks.

Total watt

2 x 8W

Impedans

4KΩ

Frekvens
SNR
Batterikapacitet
Netindgang
Lege tid
Opladningstid
Driftsområde
Forbindelser

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Lydstyrke ned / Forrige nummer Tryk på knappen (
) en
gang for at springe til det forrige spor. Tryk og hold nede
for at reducere lydstyrken.

Lydstyrke op / Næste spor Tryk på (
) -knappen en
gang for at springe til næste spor. Tryk og hold nede for
at øge lydstyrken.

Afspil / pause / luk Bluetooth Tryk en gang på knappen
( ) for at afspille og en gang til for at sætte en pause.
Tryk og hold nede for at lukke Bluetooth®-forbindelsen.

Besvare et opkald Tryk én gang på knappen ( ) for at
besvare et opkald, musikken stopper automatisk. Tryk
på knappen ( ) igen for at afslutte opkaldet. For at
genstarte musikken skal du trykke på knappen ( ).

Parring af to højttalere sammen Tænd for begge
højttalere, og tryk derefter på begge (
)(
)knapperne samtidigt på en af højttalerne for at starte
parring. Når parret med succes “bipper”. Tidligere parrede
højttalere parres automatisk igen, når begge er tændt.

Herved erklærer Veho UK LTD, at radioudstyrstypen (VSS-401-MR7) er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53 / EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er
tilgængelig på https://veho-world.com/compliance/
Frekvensbånd (er) - 2,4-2,48 GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt - + 4dB

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This
product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct
disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the
recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

65Hz-20KHz
≥75 dB
3,7V/1800mAh
DC5V/2A
30 timer
4 timer
Op til 25 mio
Bluetooth®/Line-in

Bluetooth®-version

v5.0

Indbygget mikrofon

Ja

TWS

Understøttet

Filkompatibilitet

IOS/Android/WinXP/Win10

Dimensioner

186 mm x 54 mm x 76 mm

