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Indhold i boksen:

Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES!
Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer.

Hurtig start

Det er let at komme i gang – du skal blot følge disse trin
Step 1) Tænd for Bluetooth på din enhed(eks. din smartphone) med musik på
Step 2) Tænd for VIBE 5XS ved at sætte den på ON
Step 3) Find ‘GIZMO’ VIBE på listen over Bluetooth signaler og forbind de to
Hvis der bedes om en kode, så tast venligst 0000

Step 4) Afspil musikken på din Bluetooth enhed; musikken kan nu høres på GIZMO
VIBE
Step 5) God Fornøjelse!

A.
B.
C.
D.
E.

VIBE 5XSTM
USB ladekabel (USB to Micro USB)
3.5mm lydkabel
Rejsetaske
Product Manual UK

Produktdetaljer details:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Volume knap (-/+) og imellem dem en ”standby” knap
USB ladning 5V/DC
LED, lade- & Bluetooth indikator
On/off knap
Line-in 3.5mm
Integreret højttaler

Brug af højttaleren:
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• Tænd/sluk
Skub tænd/sluk knappen på ON og GIZMO VIBE tændes. Efter 1-2 sekunder vil den
lille blå indikator lyse blåt og højttaleren afgiver en lyd
• Sleep mode/standby
For at optimere batteritiden vil GIZMO VIBE automatisk gå i sleep mode/standby,
hvis der ikke registreres en Bluetooth forbindelse i 5 minutter. For at ”vække”
højttaleren igen skal der trykkes på ”standby” knappen.
• Volume kontrol:
Lydstyrken kan justeres op eller ned fra din Bluetooth enhed eller direkte på
højttaleren via knapperne(+/-) på fronten.
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Forbindelse via Bluetooth

• Tjek at GIZMO VIBE er fuldt opladet og tændt samt at der er strøm på din Bluetooth
enhed(smartphone, tablet, laptop etc.)
• Tænd for Bluetooth på din enhed (smartphone, tablet, laptop eller lignende) og søg
efter nye Bluetooth enheder.
• Under denne søgning vil GIZMO VIBE automatisk dukke op
• Vælg GIZMO VIBE fra listen over Bluetooth enheder og forbindelsen vil skabes.
GIZMO VIBE enheden vil afgive et kort ”bip” for at bekræfte enhederne er
forbundet.
IHvis der kræves et password, tast venligst 0000

• GIZMO VIBE er nu klar til at afspille din favoritmusik.
• Du kan justere volumen med knapperne på siden af højttaleren eller via din
Bluetooth enhed.

Forbind via kabel

• Det er muligt at forbinde din musikenhed med GIZMO VIBE via det medfølgende
3,5mm jack kabel. Dette optimerer lydkvaliteten og batteritiden øges.
• Tænd for VIBE 5XS ved at sætte den på ON
• Forbind højttaleren med din lydenhed via det medfølgende 3,5mm jack kabel
• GIZMO VIBE er nu klar til at afspille din musik.

Opladning af GIZMO VIBE

Brug det medfølgende usb kabel til opladning af din GIZMO VIBE. Hvis et andet usb
kabel benyttes, så er det vigtigt at selve mikroUSB stikket for enden af kablet er ligeså
langt som på det originale stik, da man ellers ikke kan lade højttaleren.
LED lampen vil lyse rødt indtil GIZMO VIBE er fuldt ladet op. Dette vil typisk tage 2-3 timer.
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Lavt batteriniveau
Når GIZMO VIBE er ved at løbe tør for batteri, vil LED lampen blinke rødt hver 3 sekund.
GIZMO VIBE vil herefter slukke automatisk 5-10 minutter efter den første advarsel
afhængigt af lydstyrken

Specifikationer

• Bluetooth V3.0 og bagud kompatibel med tidligere versioner. Understøtter A2DP
profil.
• Bluetooth rækkevidden er ca. 10m (max)
• Frekvens 2.4GHz
• Batteri Lithium-ion Polymer, 500mAH
• Batteri levetid, Bluetooth 8-12timer / Line-in 20-24timer(afhænger af lydstyrken)

Bemærk:

• Når du tænder GIZMO VIBE vil den automatisk forsøge at forbinde til den enhed,
der sidst blev brugt. For at forbinde til en anden enhed, skal du sikre dig at Bluetooth
forbindelsen er slukket på den førnævnte enhed, som højttaleren ellers vil være
koblet sammen med.
• Hvis din Bluetooth enhed kommer uden for rækkevidden for højttaleren, så vil
forbindelsen automatisk blive genoprettet, hvis Bluetooth enheden kommer tilbage
inden for rækkevidden indenfor en periode på 10 meter.
• Hvis du bruger 3,5mm jack kablet og forbinder det til højttaleren, så vil dette
overtrumfe en evt. Bluetooth forbindelse.
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Batteri

GIZMO VIBE kører på et genopladeligt batteri. For at opnå den optimale ydeevne
anbefales det at man altid bruger det medfølgende usb kabel og kobler det fra, så
snart batteriet er fuldt ladet op.
Et fuldt opladet batteri, som ikke bruges over en periode vil aflade sig selv løbende.  
Af miljøhensyn er det vigtigt, at man ikke smider højttaleren ud sammen med
hverdagsaffaldet, men i stedet bruger dedikerede affaldsspande for batterier. Forhør
dig evt. på din nærmeste genbrugsplads for nærmere info.
Batteriets ydeevne vil langsomt miste effekt. Det kan dog optimeres ved at følge
anvisningerne i denne manual

Support

E-mail support@e-support.dk
Online FAQ: www.gizmowannahaves.com
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design registrations, patent and the name GIZMO WANNA HAVES are all
protected worldwide by GIZMOWANNAHAVES Ltd, Hong Kong

