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PRODUKTBESKRIVELSE

1. OVERSIGT OVER KNAPPER
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2. KNAPPER OG INDIKATIONER

2.1 Rejseoversætteren er ikke koblet til telefonen: 
LED lyset ved ”Oversættelse A”-knappen blinker 
hurtigt (blåt lys).

2.2 Rejseoversætteren er koblet til telefonen: LED 
lyset ved ”Oversættelse A”-knappen blinker lang-
somt (blåt lys).

2.3 Opladning: LED lyset ved “Oversættelse-knap 
A” lyser.

2.4 Langt tryk på ”Oversættelse A”-knappen: LED 
lyset ved ”Oversættelse A”-knappen lyser rødt. 

2.5 Langt tryk på ”Oversættelse B”-knappen: LED 
lyset ved ”Oversættelse B”-knappen lyser blåt.

2.6 Langt tryk på ”Volume+”-knappen: LED lyset ved 
oversættelse-knap A blinker hurtigt (rødt lys).

2.7 Langt tryk på ”Volume-”-knappen: LED lyset ved 
“Oversættelse-B”-knappen blinker hurtigt (blåt lys).

2.8 Kort tryk på ”Indspilning”-knappen: LED lyset 
ved ”Oversættelse A”-knappen lyser rødt + LED lyset 
ved ”Oversættelse B”-knappen lyser blåt.
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QR KODE TIL DOWNLOADING APP’EN XUNYI
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DOWNLOAD APP’EN OG OPRET FORBIND-
ELSE TIL ENHEDEN

1. ANDROID VERSION

1.1 Scan QR koden på side 5 og klik på ikonet i 
øverste, højre hjørne. Vælg ”Open in browser” og klik 
på ”Download” for at downloade App’en.

1.2 Husk at tænd for bluetooth på din telefon

1.3 Hold ”tænd/sluk”-knappen på højre side af 
rejseoversætteren inde. Enheden er tændt når det 
blå LED lys ved ”Oversættelse A”-knappen blinker 
hurtigt.
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 1.4 Åben ”Xunyi” App’en og godkend at App’en har 
adgang til nødvendig data, heriblandt bluetooth, bill-
eder, optagelse af lyd, enhedens placering, medier 
og dokumenter.

1.5 Vælg Bluetooth enheden ”Translator_” på siden 
”Connect Device” ved at trykke på ”Connect” på højre 
side. Rejseoversætteren har oprettet forbindelse 
til telefonen, når det blå LED lys ved ”Oversættelse 
A”-knappen blinker langsomt og app’en automatisk 
åbner startsiden.
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2. iOS VERSION

2.1 Scan QR koden på side 5 og klik på ikonet i 
øverste, højre hjørne. Vælg ”Åben i safari” og klik på 
”Download” for at downloade App’en i App Store.

2.2 Holde ”tænd/sluk”-knappen på højre side af 
rejseoversætteren inde. Enheden er tændt når det 
blå LED lys ved ”Oversættelse A”-knappen blinker 
hurtigt. 

2.3 Åben ”Indstillinger” på din iPhone, gå ind i ”Blue-
tooth” og vælg enheden ”Translator_” for at oprette 
forbindelse til rejseoversætteren. 
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2.4 Åben ”Xunyi” App’en og godkend at App’en har 
adgang til nødvendig data, heriblandt bluetooth og 
mikrofon. 

2.5 Vælg Bluetooth enheden ”Translator_” på siden 
”Connect Device” ved at trykke på ”Connect” på højre 
side. Rejseoversætteren har oprettet forbindelse 
til telefonen, når det blå LED lys ved ”Oversættelse 
A”-knappen blinker langsomt og app’en automatisk 
åbner startsiden. 
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NOTE

Godkendelse før brug af App

Tak for at downloade oversættelses App’en, Xunyi.

Dine personlige oplysninger og privatliv er sikre 
ved brug af denne App, da Xunyi beskytter din data i 
overensstemmelse med GDPR lovgivningen.

Ved at trykke på den grønne tekst, godkender du at 
App’en kan bruge dine oplysninger og kan hermed 
gå i gang med at bruge App’en og din rejseoversæt-
ter. 
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DOWNLOAD APP’EN OG OPRET FORBIND-
ELSE TIL ENHEDEN
1. ANDROID VERSION

1.1 Scan QR koden og klik på ikonet i øverste, højre 
hjørne. Vælg ”Open in browser” og klik på ”Down-
load” for at downloade App’en.

1.2 Husk at tænd for bluetooth på din telefon

1.3 Hold ”tænd/sluk”-knappen på højre side af 
rejseoversætteren inde. Enheden er tændt når det 
blå LED lys ved ”Oversættelse A”-knappen blinker 
hurtigt.
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ÆNDRE ENHEDENS NAVN

Enheden er fra fabrikkens side indstillet til at hedde 
”Translator_”, men dette kan du ændre ved at følge 
disse steps:

1. Åben App’en og tryk på ”Setting” i det øverste, 
venstre hjørne.

2. Vælg Bluetooth enheden og ændre herefter 
enhedens navn. 

3. Genstart enheden, hvorefter navnet vil blive 
ændret.
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INDSPILNING

1. Tryk på ”Indspilning”-knappen på rejseoversæt-
teren for at starte indspilning. App’en vil herefter gå 
i optagelsestilstand og vise optagelsestiden. 

2. Tryk kort på ”Indspilning”-knappen for at stoppe 
optagelsen, hvorefter App’en vil vise oversættelsen. 
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3. Den indspillede lyd kan konverteres til tekst og 
eksporteret. Det kan også oversættes til et specifikt 
sprog og eksporteret som tekst.
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STEMME OVERSÆTTELSE

1. VÆLG SPROG

Tryk på det grønne eller blå ikon nederst i App’en, 
for at skifte til det ønskede sprog til oversættelse. 
- Grønt ikon: Sproget rejseoversætteren skal 
oversætte fra.
- Blåt ikon: Sproget rejseoversætteren skal 
oversætte til.
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2. OVERSÆTTELSE TIL LYD

2.1 Hold ”Oversættelse”-knappen inde på rejse-
oversætteren eller hold fingeren på ”Recording” 
ikonet i App’en. Herefter går App’en i optagelses-
tilstand og du kan begynde at snakke efter cirka 1 
sekund. 

2.2 Slip fingeren fra ”Oversættelse”-knappen på 
rejseoversætteren eller ”Recording” ikonet i App’en. 
Herefter vil App’en registrere og oversætte den 
indspillede lyd. Tryk på oversættelses resultatet.

3. OVERSÆTTELSE TIL TEKST

3.1 Tryk på tastatur ikonet på venstre side af App’en 
og ændre det til ”Text Translation”. 

3.2 Tryk på mikrofon ikonet for at skifte tilbage til 
stemmeoversættelse. 
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OVERSÆTTELSE MED KAMERA

1. Oversættelse med kamera kræver at App’en har 
adgang til kameraet og billeder. Tryk ”tillad” når 
App’en spørger om tilladelse. 

2. Tryk på ”Sprog” ikonet i toppen af app’en for at 
skifte til det sprog du ønsker genkendt og oversat. 
     - Sproget i venstre hjørne er sproget der er på 
billedet og du ønsker                                   
oversat fra. 
     - Sproget i højre hjørne er sproget du ønsker 
oversat til. 

3. Juster redigeringsfeltet for at vælge det felt du 
ønsker oversat. 
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FAQ

1. APP’EN VIRKER IKKE NÅR TELEFONEN RETUR-
NERER TIL STARTSIDEN ELLER SKÆRMEN ER 
SLUKKET. 

Sørg for at din telefon ikke har sat ”Energibesparen-
de funktion” til. 

2. APP’EN VISER AT REJSEOVERSÆTTEREN ER 
TILKOBLET KORREKT, MEN APP’EN REGISTRE-
RER IKKE NÅR MAN TRYKKER PÅ ”OVERSÆT-
TELSE”-KNAPPEN. 

2.1 Tryk på Indstillingsikonet (Bluetooth) i øverste, 
venstre hjørne af App’en for at koble enheden fra og 
tilkoble enheden igen. 
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2.2 Iphone brugere: Åben Bluetooth under ”Indstill-
inger” på din iphone for at sikre dig at Bluetooth 
forbindelsen mellem telefonen og rejseoversæt-
teren er korrekt. 

2.3 Check at App’en har adgang til nødvendig data, 
heriblandt bluetooth, billeder, optagelse af lyd, 
enhedens placering, medier og dokumenter.

3. GENKENDELSE RESULTATET ER IKKE KOMPLET

Det tager tid for telefonen at starte indspilningen 
og præcis hvor lang tid, afhænger af telefonen. Vent 
derfor med at snakke til du har holdt knappen nede 
i 1-2 sekunder. 

4. KAN REJSEOVERSÆTTEREN BRUGES NÅR BAT-
TERIET ER VED AT LØBE TØR FOR STRØM? 

4.1 Når rejseoversætteren har under 20% strøm 
tilbage, giver App’en dig en påmindelse om at du 
skal lade den op i tide. 

4.2 Utilstrækkelig batteri reducerer responstiden af 
oversætteren og påvirker nøjagtigheden af genken-
delsen og dermed oversættelsen. 
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5. KAN MAN SLÅ LYDEN FRA PÅ REJSEOVERSÆT-
TEREN? 

Gå ind i indstillinger på App’en (Bluetooth) og slå 
notifikations lyde fra på den tilsluttede enhed. Disse 
notifikationer inkluderer lyde for lavt batteri, Blue-
tooth tilslutning, samt flere notifikationer. 

6. KAN JEG ÆNDRE NAVNET PÅ REJSEOVERSÆT-
TEREN? 

Gå ind i indstillinger på App’en (Bluetooth) og klik 
på redigering-ikonet ved siden af navnet. Indsæt 
herefter det ønskede navn for enheden og genstart 
rejseoversætteren for at ændringen bliver regis-
treret.
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SIKKERHEDS- OG 
VEDLIGHOLDELSESINSTRUKTIONER
1. Læs venligst denne brugsvejledning 

omhyggeligt før brug.
2. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne 

i denne brugsvejledning skal opbevares til 
senere brug og skal altid følges.

3. Hold produktet væk fra varmekilder såsom 
radiatorer, kedler eller andre apparater der 
producerer varme.

4. Placer højtalerne i en stabil position for at undgå 
fald og forårsage skade eller personskade.

5. Udsæt ikke produktet for direkte sollys over 
længere perioder. Høje temperaturer kan 
forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet 
og forvride visse plastdele.

6. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det 
kan beskadige det interne printplade.

7. Genopladelige batterier har et begrænset antal 
genopladningscyklusser. Batteriets levetid og 
antallet af genopladningscyklusser varierer 
afhængigt af brug og indstillinger.

8. Undgå væsker kommer ind i produktet.
9. Inden du tørrer højtalerne af med en tør klud 

for at rengøre dem, skal du sikre dig at der er 
slukket for højtalerne på tænd/sluk-knappen, 
samt trække stikket ud af stikkontakten.

10. Kast ikke med eller træd på produktet. Dette kan 
beskadige det interne printplade.
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11. Prøv ikke at adskille produktet. Dette må kun 
gøres af en professionel.

12. Brug ikke koncentrerede kemiske produkter 
eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.

13. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse 
kan skade plastdelene.

14. Brug kun 5V / 1A strømforsyninger. Tilslutning 
af strømforsyninger med højere spænding kan 
medføre alvorlig skade.

15. Placer eller læg ikke batteriet vilkårligt nær ild 
eller intens varme for at undgå eksplosionsfare.

Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, 
bedes du kontakte den forhandler du købte 
produktet hos. Forhandleren vil give dig vejledning 
og hvis dette ikke løser problemet, vil forhandleren 
håndtere kravet direkte med KREAFUNK.
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KREAFUNK ApS
Klamsagervej 35A, st.

8230 Aabyhoej
Denmark

www.kreafunk.dk
info@kreafunk.dk
+45 96 99 00 20


