ENGLISH

QUICK GUIDE
B4/200 Speakers

BASIC BUTTONS OPERATION
Power on/off
Play/Pause/
Hands-free
Call

Aux input

Micro
USB Port

Volume down/
Last track

Volume up/
Next track

Power ON

Power OFF

Play/Pause

Previous

Next

Volum Up

Volum Down

Press
for
3 seconds
to turn on
the speaker.

Press
for
3 seconds
to turn off
the speaker.

Press
on
top of the
speaker to
play/pause.

Press –
quickly to
select last
track.

Press +
quickly to
skip to the
next track

Press and
hold + to
increase the
volume.

Press and
hold – to
decrease
the volume.

BLUETOOTH PAIRING
1.

POWER ON
Press for 3 seconds to turn on the speaker.

2.

WAIT FOR INDICATOR LIGHT - The indicator light will flash to detect Bluetooth enabled devices near you.
The indicator light will go off if no Bluetooth device is detected within 5
minutes.

3.

PAIR SPEAKER
Activate the Bluetooth function on your phone or device and search for
speakers. From the list of found devices on your mobile phone, select the
speakers “B4/200” and connect.

4.

PAIRING SUCCESSFUL
Speakers can now be used to play your phone music or for phone calls.

5.	TO CHANGE DEVICE
When you want to play music from another Bluetooth device, disconnect and
restart the speaker to establish a new connection.

NORSK

QUICK GUIDE
B4/200 Høytalere

GRUNNLEGGENDE KNAPPEFUNKSJONER
PÅ/AV-knapp
Spill av/Pause/
Håndfritt
anrop

Aux

MikroUSB-port

Volum ned/
Forrige spor

Strøm PÅ

Strøm AV

Trykk på
i 3 sekunder
for å slå på
høyttaleren.

Trykk på
i
3 sekunder
for å slå av
høyttaleren.

Spill av/
Pause
Trykk på
oppå
høyttaleren
for å spille av
/ pause.

Volum ned/
Neste spor

Neste

Forrige

Volum opp

Volum ned

Trykk raskt
på + for
hoppe til
neste spor.

Trykk raskt
på – for å
velge forrige
spor.

Trykk og
hold inne
+ for å øke
volumet.

Trykk og
hold
inne – for
å dempe
volumet.

BLUETOOTH KOBLING
1.

SKRU PÅ HØYTTALEREN
Trykk på i 3 sekunder for å slå på høyttaleren.

2.

VENT PÅ INDIKATOR LYS - Indikatorlyset blinker mens den finner Bluetooth-enheter i nærheten av deg.
Indikatorlyset vil slå seg av hvis ingen Bluetooth-enheter blir funnet innen 5 minutter.

3.

KOBLE TIL ENHET
Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen eller enheten og søk etter
høyttalere. Velg høyttaleren “B4/200” fra mobiltelefonens liste over enheter som er
funnet, og koble til.

4.

KOBLING GJENNOMFØRT
Høytaleren kan nå brukes til å spille av musikk fra telefonen eller telefonsamtaler.

5.

KOBLE TIL ANNEN ENHET
Når du vil spille musikk fra en annen Bluetooth-enhet, koble fra høyttaleren og start
den på nytt for å opprette en ny tilkobling.

