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TAK! 
Tak fordi du valgte BOOMit højttaleren fra SACKit. Vi 
beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i 
brug samt gemme manualen til fremtidig reference. Vi tager 
forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder og eventuelle 
nødvendige ændringer i tekniske data. 
Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget 
af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever 
tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi 
håber, du kommer til at nyde BOOMit og dens lækre lyd. 
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TILLYKKE med dit nye SACKit produkt! 

Registrer dit nye SACKit product og få cool fordele.  

1. Gå til www.sackit.eu/reg  

2. Indtast navn, e-mail og produkt 

INDHOLD I KASSEN 

1. BOOMit højtaler 

2. Quick start guide  

3. AC adapter til opladning 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

Produktfejl på grund af forkert brug af produktet er ikke dækket af 

garantien. ADVARSEL: Følg instruktionerne for at undgå brand, kvæstelser 

eller elektrisk stød. 

• Du må ikke åbne produktet eller udskifte dele af enheden. Kontakt et 

kvalificeret servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt. 

• Udsæt ikke produktet eller produkttilbehøret for regn, vand eller 

våde områder, da dette kan skade produktet.  

• Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler, da 

dette kan beskadige produktet. 

• Udsæt ikke produktet for overdreven varme, solskin, flammer eller 

lignende. 

• Placer ikke tændte stearinlys eller åben ild på produktet. 

• Brug ikke overdreven kraft eller vold, når du betjener højttalerens 

knapper og drejeknapper. 

• For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft 

omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm 

frit omkring den. 

• Hvis produktet har været opbevaret på en kold location, skal du vente 
med at sætte det til en strømkilde til produktet har nået 
stuetemperatur.  

http://www.sackit.eu/reg
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• Overhold de lokale regler og forskrifter, hvis du bortskaffer produktet. 
Produktet indeholder elektroniske komponenter og batterier og skal 
bortskaffes ansvarligt for at undgå negative konsekvenser for miljøet.  
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PRODUKTBESKRIVELSE 

Front: 

 

• Volume/ON: Tænd/sluk højtaleren og skru op og ned for lyden. Drej 

med uret for at skrue op for lyden og vice versa.  

• Bass: Kontroller basniveau. Den anbefalede startindstilling er med 

indikatoren vendt opad. 

• Treble:  Kontroller diskant niveau. Den anbefalede startindstilling er 

med indikatoren vendt opad.  

• Bluetooth/AUX LED. Blåt blink = søger efter Bluetooth enhed. Blåt 

konstant lys= forbundet med Bluetooth enhed. Grønt konstant lys = 

modtager line-in signal igennem ‘Line in/out’. 

• Power LED. Ved opladning:  

o Konstant rødt lys = oplader.  

o Ingen lys = Enhed tændt, enhed slukket eller ingen opladning af 

Volume/ON dial 

Bass dial 

Treble dial Bluetooth/AUX LED 

Power LED 

Source button 
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batterier  

o Nedtonet rødt lys = Lavt batteriniveau, venligst oplad.  

• Source knap.  

o Enkelt tryk = Skift imellem ‘Line in’ og ‘Bluetooth‘ input. 

Højtaleren vil altid være indstillet efter seneste indstilling, når den 

tændes og hvis dette var Bluetooth, vil højtaleren automatisk 

koble til det senest tilkoblede enhed. 

o Dobbeltklik = Frakobl den tilsluttede enhed.  

o Hold knappen inde (3 sekunder) = Sammenkobl til en anden 

BOOMit i True Wireless Stereo. Hvis højtaleren allerede er koblet 

sammen med en anden BOOMit højtaler i True Wireless Stereo 

og du holder ’Source’ knappen inde i 3 sekunder, vil du frakoble 

den anden BOOMit. 

Bagside: 

 

• Opladning: Stik til opladning af højtaler. Brug altid medfølgende 

 

 
 

Bass 

reflector 

port 

Charging  

plug 

 Line in / out 

 

USB-power outlet 
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oplader.  

• Lin in / out: Mini jack stik. Brug dette dobbeltfunktionsstik til: 

• Når højtaleren er i Bluetooth mode, brug dette stik til at 

overføre højttalersignalet til andre enheder via kabel.  

• Når AUX er benyttes, bruges stikket til at modtage signal fra en 

anden enhed. 

• Note: kan blive brugt til at forbinde to BOOMit via et mini 

jackstik.  

• USB-power outlet: Brug denne port til at oplade din telefon eller 

lignende med det interne batteri i BOOMit.  

• Basreflektorport for øget bas. Bloker ikke eller fyld porten, da dette 

vil påvirke lydkvaliteten. 

QUICK START GUIDE 
 

• Oplad højtaleren i minimum 6 timer så batteriet er fuldt opladet. 

• Tænd højtaleren ved at dreje volume/ON knappen mod højre.  

• Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til 

højtaleren.  

• Vælg BOOMit I Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast 

koden “0000” hvis påkrævet. 

• Start afspilning af musik på din enhed.  

• Dobbeltklik på ’Source’ knappen for at frakoble eksisterende 

enhed.  

BATTERI OG OPLADNING 
Anvend den medfølgende adapter til opladning af højttaleren. Oplader er 
15V/2A.  Brug ikke andre opladere til højtaleren.  

• Inden højtaleren tages I brug skal den minimum stå til opladning i 6 

timer for at blive fuldt opladet.  

• Hvis højtaleren er helt afladet vil det tage 3 timer at oplade den 

helt. 
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• Når højtaleren oplader vil Power LED lyset lyse, og når højtaleren 

er fuldt opladet, vil LED lyset slukke.  

• Venligst husk at slukke højtaleren, når den ikke bruges.  

BLUETOOTH FORBINDELSE 

• Tænd højtaleren ved at dreje Volume/ON knappen mod højre.  

• Tænd Bluetooth på den enhed du ønsker at tilkoble højtaleren til.  

• Vælg ’BOOMit’’ i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast 

koden ”0000” hvis påkrævet. 

• Start afspilning af musik på din enhed.  

• Dobbeltklik på ’Source’ knappen for at frakoble eksisterende 

enhed.  

• Hvis du har to BOOMit koblet sammen I True Wireless Stereo, skal 

du frakoble den anden BOOMit højtaler før du kan frakoble din 

enhed.  

FORBIND TO BOOMit I WIRELESS STEREO 

Det er muligt at lave et stereo par imellem to BOOMit højtalere, hvor der 

er en højre og en venstre højtaler.  

• Tænd den ene højtaler og forbind denne til din telefon eller anden 

enhed via Bluetooth. Denne BOOMit vil være venstre højtaler i 

opkoblingen.  

• Tænd den anden BOOMit.  

• Tryk og hold ’Source’ knappen nede på den første BOOMit højtaler 

indtil du hører en lyd og LED lyset på begge højtalere lyser blåt.  

• De to BOOMit højtalere er nu parret I True Wireless Steroe.  

• For at frakoble de to sammenkoblede BOOMit højtalere, tryk og 

hold ’Source’ knappen nede på en af de to højtalere indtil du hører 

en lyd og ’Source LED’ på den anden BOOMit højtaler begynder at 

lyse blå.  
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LINE IN MODE 

Tilslutning af højttaleren til en anden enhed ved hjælp af audiokabel.  

• Tilslut et mini-jack stik (ikke inkluderet) først til kilden og derefter 

til din BOOMit. 

• Tænd din højtaler ved at dreje volume/ON knappen mod højre.  

• Hvis ’AUX/Bluetooth’ LED lyser blåt (indikerer Bluetooth 

forbindelse), tryk på ’Source’ knappen en gang og ’Source LED’ vil 

skifte fra blå til grøn, hvilket indikerer line-in mode.   

FORBIND TO BOOMit MED KABEL  

To BOOMit kan forbindes via AUX/Line-in. Hvis forbundet med en anden 

BOOMit vil nummer to højtaler kopiere output for dobbelt effekt. 

• Forbind den første BOOMit med enhed igennem Bluetooth.  

• Indsæt AUX kabel i den første BOOMit.  

• Tænd den anden BOOMit og tryk på ’Source’ knappen indtil 

Bluetooth/AUX lyser grøn.  

• Indsæt AUX kabel i den anden BOOMit, og skru volume op til 

maks.  

Denne function tillader dig at forbinde op til fire BOOMit højtalere sammen. 

Første parres to BOOMit via Bluetooth, og derefter forbindes hver af disse 

BOOMit til en anden BOOMit via Line-in metoden, som beskrevet ovenfor.  

POWER BANK FUNKTION.  

• Tænd BOOMit 

• Brug et kompatibelt USB-kabel, og tilslut den enhed, du vil oplade. 

• Maks output er 5V/1.5A. 

RENGØRING AF HØJTALEREN 

1. Sluk højtaleren før rengøring. 

2. Brug kun vand og et mildt rengøringsmiddel på en fugtig bomulds- eller 

mikrofiberklud til rengøring af højttaleren.  
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3. Brug ikke opløsningsmiddel eller lignende, da dette kan skade 

højtaleren overflade. 

4. Vær opmærksom på, at der ikke kommer vand i højtalerens tilslutninger.  

 

SPECIFIKATIONER 

Produkt mål: 268 x 190 x 370mm 

Bluetooth: 5.0  

Bluetooth rækkevidde : Over 10m 

Power input :DC 15V/2A 

Output – bass: 30W 

Output – treble: 2 x 10W 

Output – USB power bank: 5V/1.5A 

Frekvensrespons: 18-20KHz 

Batteri: Li-ion, 6600mAh, op til 6 timers streaming på 75-100% volume.  

Amplifier: Class D 

Produkt lyd: 4.8 kg 

TROUBLESHOOTING 

Ingen lyd  

1. Kontroller om højtaler er opladet eller tilkoblet strøm 

2. Prøv at øge volume via ’Volume/ON’.  

3. Prøv at skrue op for volume på den enhed som er forbundet til 

højtaleren. 

4. Hvis forbundet med line-in, tjek at mini-jack er korrekt indsat i 

højtaler og ligeledes tilkoblet enhed. 

 

Oplader ikke 

1. Kontroller at oplader er korrekt tilkoblet.  

Bluetooth forbindelse mislykkes 
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1. Kontroller at højtaler søger efter Bluetooth (’AUX/Bluetooth’ LED 

blinker)  

2. Hvis højtaleren ikke søger efter Bluetooth enhed, dobbeltklik på 

’Souce’ knappen, da dette vil frakoble tilkoblet enhed og 

efterfølgende starte søgning efter ny enhed.  

3. BOOMit og enheden som ønskes tilkobles skal være indenfor 8 

meter afstand fra hinanden.  

 

Kan ikke frakoble Bluetooth enhed  

Hvis to BOOMit er koblet sammen I True Wireless Stereo, kan du ikke 

koble din enhed fra via højtaleren. Frakobl den anden BOOMit ved at 

holde ’Source’ knappen nede på den anden BOOMit. Når denne er 

frakoblet, kan du frakoble den første BOOMit fra din enhed.   
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