
Brugermanual

WOOFit JAM S



Quick Start Guide

1. Oplad WOOFit JAM S højttaleren 
med vedlagte USB kabel i minimum 
2 timer.

2. Tænd WOOFit JAM S
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil 

tilslutte
4. Tryk på “Play/Pause knappen” på 

WOOFit JAM S i 3 sekunder
5. Vælg WOOFit JAM S under 

Bluetooth-indstillinger på din enhed
6. Start afspilning af musik på din enhed
7. Følg rytmen og dans :-)

Tak!

Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S 
højttaleren fra SACKit. 

Vi beder dig læse denne manual grundigt 
før du tager din nye højttaler i brug. 
Vi er ikke ansvarlige for person- eller 
produktskader forårsaget af forkert eller 
uansvarlig brug af produktet. Vi håber, 
at du kommer til at nyde den kraftige 
krystalklare lyd og de smarte funktioner i 
din nye WOOFit JAM S.

Indhold

 - WOOfit JAM S højttaler
 - Brugermanual 
 - USB opladerkabel 3.5mm 
 - Stereokabel

2

DK DK

3



Power indicator
Connection indicator

Volume - 
knap

PREV knap NEXT knap

Play/Pause/
Pairing 

knap

M (mode) knap Telefon knap

Mikrofon

Motion 
sensor 

område

Volume + 
knap

Tænd/sluk knap

Mini jack 
indgang

USB indgang

AUX IN 
indgang

 - Power indicator
 - Connection indicator
 - Volume knapper
 - PREV/NEXT knap
 - Play/Pause/Pairing knap
 - M (mode) knap
 - Telefon knap
 - Mikrofon

 - Motion sensor område 

 - Tænd/sluk knap
 - Mini jack indgang
 - AUX IN indgang
 - Micro USB indgang
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Knapper
Tænd/sluk knap
Hold “Tænd/sluk knappen” i bund for 
at tænde/slukke systemet. “Power 
Inducator” (blå) lyser op, når systemet 
er tændt. 

Volume knapper (-/ +)
Justerer lydstyrken. Når WOOFit JAM S 
er i Bluetooth tilstand, udsendes en “Bip” 
advarselslyd, når maksimum lydstyrke 
er nået. Når WOOFit JAM S er i AUX 
tilstand, vil der ikke forekomme en ”Bip” 
advarselslyd.

PREV/NEXT knap
Når enheden er i Bluetooth tilstand, 
vil tryk på ”PREV/NEXT knap” skifte til 
forrige eller næste sang.

Play/Pause/Pairing knap
Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil 
et tryk på ”Play/Pause/Pairing knappen” 
afspille eller pause. Hold denne knap 
i bund første gang du skal tilslutte via 
Bluetooth. 

M (mode) knap
Tryk på “M knappen” for at skifte mellem 
Bluetooth og AUX tilstand.
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Forbindelser 
Micro USB indgang
Oplader WOOFit JAM S gennem USB 
kablet. Denne indgang må kun anvendes 
til opladning. Lydsignaler osv. kan ikke 
sendes via denne indgang. 

Telefon knap
Ved Bluetooth tilslutning med 
smartphone, kan telefonopkald besvares 
med et tryk på ”Telefon knappen”. Hold 
“Telefon knappen” i bund for at afvise 
opkaldet. Under telefonopkald vil et tryk 
på ”Telefon knappen” sende opkaldet til 
telefonen. Ved endnu et tryk på knappen 
vil opkaldet igen sendes tilbage til 
WOOFit JAM S højttaleren. 

Funktioner
Strømkilder 
Tænd/sluk for WOOFit JAM S
Hold “Tænd/sluk knappen” i bund for at 
tænde/slukke for WOOFit JAM S. Når 
WOOFit JAM S er tændt vil “Power 
Indicator” lyse blå. 

Oplad WOOFit JAM S
Tilslut USB opladerkablet bag på 
højtaleren via Micro USB indgangen. 
Indsæt herefter USB kablet i din 
computer eller din adaptor. Opladningen 
begynder automatisk, uanset om 
systemet er tændt eller slukket. Status 
på opladningen vises på højttaleren 
(indikationslyset vil lyse rødt. Når 
højttaleren er fuldt opladt, vil lyset 
slukkes.) En opladning tager to timer. 

MINI JACK indgang
Tilslutter høretelefoner til højtaleren. 
Når du tilslutter høretelefoner, vil 
lydniveauet omgående nedjusteres, men 
i løbet af to sekunder vil lydniveauet 
igen gradvist stige for at beskytte mod 
høreskader. 

AUX IN indgang 
Tilsluttes headphone indgang på 
computer, transportabel lydenhed, osv. 
eller endda dit anlæg. Hvis WOOFit JAM 
S tilsluttes dit anlæg, kan du afspille lyd 
trådløst fra din enhed. 

Motion sensor område
Når der registreres bevægelse omkring 
“Motion sensor området” på toppen 
af højttaleren, lyser alle knapper på 
højttaleren. Dette muliggør betjening i 
mørke eller svag belysning. Lyset slukkes 
igen, når der ikke registreres bevægelse 
for at forlænge batteritiden. 
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Opret forbindelse til 
WOOFit JAM S
Bluetooth forbindelse 
1. Hold “Play/Pause knappen” i bund 

i 3 sekunder. Når “Connection 
Indicator” skiftevis lyser rød og blå, 
er WOOFit JAM S i pairing tilstand. 
(Bemærk: Pairing mode annulleres 
efter 3 minutter, når du hører en 
”Bip”-lyd. Hvis du herefter vil oprette 
forbindelse til WOOFit JAM S, skal 
du starte forfra fra step 1.) Når din 
enhed er tilkoblet WOOFit JAM S, 
vil ”Connection Indicator” blinke med 
blåt lys.

2. Udfør tilslutningsproceduren på din 
Bluetooth enhed, for at finde WOOFit 
JAM S. Du vil se en liste med fundne 

enheder på din enhed. Dette system 
er angivet som ”WOOFit JAM S”. Hvis 
”WOOFit JAM S” ikke fremkommer, 
start forfra fra step 1. (Bemærk: 
Under tilslutning, skal de to Bluetooth 
enheder være i en meters afstand af 
hinanden.)

3. Vælg “WOOFit JAM S” på din 
Bluetooth enhed.

4. Mulighed: Hvis passcode * input 
kræves på din Bluetooth enhed, 
indtast “0000”. (Bemærk: Passkode 
kan også kaldes: ”Passkey”, ”PIN 
number” eller ”Password”) 

5. Start Bluetooth forbindelsen fra din 
Bluetooth enhed. Systemet husker 
enheden som den sidst tilsluttede 
enhed. Nogle Bluetooth enheder 

forbindes automatisk med WOOFit 
JAM S, når tilslutningen er fuldført. 

6. Hvis du oplever problemer med 
tilslutningen, kan du nulstille WOOFit 
JAM S ved at slukke og tænde 
højttaleren. Når du har nulstillet 
systemet, skal du starte forfra med 
step 1. 

NFC tilslutning 
1. Tænd for NFC på din Bluetooth enhed 

(hvis din enhed har NFC funktion). 
2. Placér din enhed tæt på WOOFit JAM 

Ss NFC område (foran på højtaleren 
lige over SACKit logoet). 

3. De to enheder vil blive tilsluttet ved 
hjælp af hinandens NFC. 

4. Gentag dette for at afbryde NFC 
tilslutningen. 

AUX tilslutning
1. Tryk på “M knappen” for at vælge AUX 

mode og tilslut din musikkilde til AUX 
IN indgangen. 

2. Hvis du ønsker at skifte fra Bluetooth 
tilstand, er det nødvendigt at slukke 
for Bluetooth tilslutningen for 
at kunne anvende AUX tilstand, 
da Bluetooth altid vil være 
førsteprioritet. 
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Lyt til musik
Bluetooth tilstand
1. Tænd for Bluetooth på din enhed
2. Tryk på ”Play/Pause knappen” på 

WOOFit JAM S i 3 sekunder
3. Vælg WOOFit JAM S under Bluetooth 

indstillingerne på din enhed
4. Start afspilning af musik på din enhed

Juster lydstyrken
Tryk på eller hold “V+”/”V-“ nede for at 
skrue op eller ned
Bemærk: Lydstyrken kan justeres 
særskilt i alle tilstande, inklusive 
Bluetooth, AUX og telefonsamtaler. 

Navigation
Tryk på “PREV” eller “NEXT” for forrige 
eller næste sang
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Telefonopkald 
Det er muligt at betjene din telefon, når 
den er tilsluttet via Bluetooth. Hvis du 
modtager et opkald, stopper Bluetooth 
musikken automatisk og der skiftes til 
opkaldstilstand. 

Besvar opkald
Tryk på “Telefon knappen” for at besvare 
opkaldet.

Afvis/afslut opkald
Hold “Telefon knappen” i bund for at 
afvise eller afslutte et opkald. 

Skift opkald
Hvis du under en samtale modtager 
endnu et opkald, kan du skifte opkald ved 
at trykke på “Telefon knappen”. 

Troubleshooting
Lydkvalitets- eller 
forbindelsesproblemer
 - Hvis lydkvaliteten ikke er god, tjek 

batteriniveauet. Hvis batteriniveauet 
kommer under 10%, vil lydkvaliteten 
falde drastisk. 

Passcode kræves, når jeg tilslutter 
min enhed
Hvis passcode* input kræves på din 
Bluetooth enhed, tast “0000”. (*Bemærk: 
Passcode kan også kaldes “Passkey”, “PIN 
code”, “PIN number” eller “Password”.)

Nulstil WOOFit JAM S
Hvis du oplever problemer med 
forbindelsen, kan du nulstille højttaleren 
ved at slukke og tænde højttaleren.



 - Oplad WOOFit JAM S højttaleren 
i minimum 2 timer ved hjælp af det 
vedlagte USB ladekabel. 

 - Udsæt ikke højttaleren for regn, vand 
eller våde steder. 

 - Placér ikke højttaleren i eller nær 
flydende væsker.

 - Placér ikke højtaleren i eller tæt på 
kilder til ild. (Eksempelvis: stearinlys, 
ildsteder eller andre steder med åben 
ild.)

 - Undgå at placere højttaleren på 
steder, der er varme, støvede eller 
vibrerende. 

 - Placér kun højttaleren på stabile, flade 
og vandrette overflader. 

 - Placér ikke genstande oven på 
højttaleren. 

 - Brug ikke overdreven styrke eller vold, 
når du betjener højttalerens knapper.

 - Brug og opbevar kun USB kablet 
rigtigt og sikkert. 

 - Hvis rengøring er nødvendig, brug 
udelukkende en tør, blød klud 
eller en hårdt opvredet klud uden 
ætsende opløsningsmiddel eller 
rengøringsmiddel.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs og følg venligst følgende 
instruktioner for at sikre, at du anvender 
WOOFit JAM S sikkert og korrekt. Gem 
manualen, så du altid kan slå op i den. 

ADVARSEL: For at undgå brand, skader 
eller elektriske stød, er det forbudt at 
afmontere eller erstatte dele på enheden. 
Kontakt venligst professionelt værksted 
eller kvalificeret servicecenter, hvis der er 
skader på enheden.
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13

Tekniske 
specifikationer

 - Driftsspænding: 12 V
 -  Ladespænding: 5V
 -  Udgangseffekt: 2 x 10 Watts
 -  Højttalerspec.: 52mm 8 Ohms 10W
 -  Frekvensudgang: 60HZ ~ 20 KHZ
 -  Batterikapacitet: 7.4V / 2200 mA
 -  THD: ≤ 0.5%
 -  SNR: ≥ 90 dB
 -  Produktmål: 60mm * 72mm* 196mm



sackit.dk


