
WOOFit DAB+
BRUGERMANUAL



TAK!

Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs 
venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og 
gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten til fejl i tekst eller 
billeder og andre nødvendige ændringer i tekniske data. Hvis du 
har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores 
kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, at du bliver glad for din nye 
WOOFit DAB+.

Enjoy crystal clear radio sound!
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INDHOLD I KASSEN

1 x WOOFit DAB+
1 x Quick start guide
1 x USB opladerkabel
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QUICK START GUIDE 
1. Tilslut DAB+ radioen til strøm via tilhørende micro USB kabel
2. Oplad radioen i minimum 5 timer for trådløs funktion 
3. Tænd radioen ved at holde POWER        nede  
4. Tryk på MODE           for ønsket input DAB+, FM, eller Bluetooth 
5. Hold MENU        inde for at tilgå indstillinger for valgte input
6. Indstil dine yndlings FM eller DAB+ kanaler på FAVORITTER       for 

hurtig tilgang  
7. Ved Bluetooth søges efter ”WOOFit DAB+” på din enhed 
8. Indstil alarmer ved tryk på  MENU      , vælg SYSTEM         ALARMER
9. For at koble to WOOFit Dab+ højttalere sammen i True Wireless Ste-

reo, skal du klikke to gange på Bluetooth knappen på begge højttale-
re, når de er tændte. De kobler her automatisk sammen
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BETJENINGSVEJLEDNING

Knappernes funktioner:
1. Vol+/ Vol-: Skru op / skru ned for lydstyrken.
2. Tune+/Tune-:  

FM-tilstand: Skift frekvens, hold knappen i bund for at skifte 
radiostation 
DAB-tilstand: Skift station 
Bluetooth-tilstand: Skift sang  
Menu: Skift menufunktion

3. Menu: Ét klik for information, hold knappen i bund for at åbne menuen
4. Enter: Ét klik for at få “bestemme” funktionen frem
5. Source: Skifter mellem DAB, FM og Bluetooth
6. Preset: Ét klik ophæver forudindstillingerne, hold knappen i bund for at 

gemme forudindstillingerne
7. Power:  

Hold knappen i bund: TÆND/SLUK højtaleren 
Ét klik: MUTE/UNMUTE funktionen

8. Bluetooth: 

Status Ét klik Hold knappen i 
bund

Bluetooth forbundet Afspil/Pause Afbryd forbindelse til 
Bluetooth

Bluetooth tilstand & 
afbrudt forbindelse

N/A Opretter automatisk 
forbindelse til den 
senest tilsluttede 
enhed.

FB/DAB tilstand Skift til Bluetooth N/A
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OPLAD HØJTALEREN 

1. Oplad højtaleren helt inden du tager højtaleren i brug første gang. Brug 
det vedlagte USB opladerkabel til at oplade din WOOFit DAB+.  

2. Når højtaleren oplader, vil det kunne ses på batteri-ikonet på displayet.  

3. Advarsel om lavt batteriniveau: Når batteriniveauet er lavt, vil 
batteri-ikonet blinke. 

Bemærk: 
- Anvend venligst en egnet adapter til opladning. Output på adapter skal 
passe til input på højtalere. Dvs. at adapteren man skal bruge til WOOFit 
Dab+ ikke må overstige 2A.
- Radioen skal være sat til opladning for at sikre aktivering af 
alarmfunktionen. Dette gøres udelukkende for at mindske risiko for 
at radioen løber tør for strøm inden alarmen ringer på det ønskede 
tidspunkt. 
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SYSTEMINDSTILLINGER 

Når du er i menuen, kan du trykke på ENTER for at få indstillingerne 
frem. Tryk herefter på Tune+/Tune- knapperne for at vælge timetæller, 
sleep, alarmer, equaliser, tid, baggrundslys, inaktiv standby, sprog, 
gendan fabriksindstillinger, softwareopdatering og SW version (tjek 
softwareversionen). 

1. Timetæller: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg 
herefter timetæller. Indstil antal minutter fra 1-99 minutter. 

2. Sleep alarm: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg 
herefter sleep. Indstil sleep tid. 

3. Alarmer: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg 
herefter alarmer. Indstil tidspunkt for alarm og slå herefter alarmen til 
/ fra.  

4. Equaliser: Der er 6 lydeffekter, der kan vælges imellem: normal, classic, 
jazz, pop, rock, tale.  

5. Tid: Indstilling af tid sker automatisk, da denne synkroniseres med 
DAB. Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg herefter 
tid for manuelt at indstille tid og dato.  

6. Baggrundslys: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg 
herefter baggrundslys. Justér lysstyrke på skærmen. Vælg mellem: høj, 
medium og lav. 

7. Inaktiv standby: Tryk og hold menu knappen nede, vælg system og vælg 
herefter inaktiv standby. Vælg automatisk sluk efter 2, 4, 5 eller 6 timer, 
eller luk denne funktion. 

8. Sprog: Der kan vælges mellem 5 sprog: engelsk, finsk,  dansk, svensk, 
norsk. 

9. Gendan fabriksindstillinger: Vælg ”Ja” eller ”Nej” for at nulstille 
WOOFit DAB+ med de oprindelige fabriksindstillinger.



AFSPILNING AF MUSIK

DAB 
1. Find DAB ved at trykke på ”Source”-knappen, hvorefter den automatisk 

vil søge efter DAB-stationer.  

2. Fuld scanning: Hold knappen “menu” inde, vælg “fuld scanning” ved at 
trykke på ”enter”-knappen og så vil produktet automatisk starte en fuld 
scanning af alle stationer.  

3. Manual tuning: Hold knappen “menu” inde, brug Tune+/Tune- 
knapperne til at finde “Manual tuning”. Her kan du vælge DAB stationer 
fra 5A til 13F, hvorefter du trykke på ”enter” for at tune ind på kanalen.

FM
Tryk på “source”-knappen for at skifte til FM. Hold knappen Tune+/Tune 
nede for automatisk at søge på stationer. Ét klik på Tune+/Tune- knapperne 
justerer FM-frekvensen op / ned. 

1. Scan indstillinger: Hold knappen “menu” inde for at få scan   
 indstillingerne frem. Her kan du vælge mellem “alle stationer” eller  
 ”kun kraftige stationer”. Alle stationer: Hurtig scanning som stopper på  
 alle stationer, selv hvis signalet er svagt. 
 Kun kraftige stationer: Hurtig scanning som kun stopper på stationer  
 med et stærkt signal. 

2. Audio indstillinger:  
Hold knappen “menu” inde for at få scan indstillingerne frem.  
Tryk herefter på Tune+/Tune- knapperne for at finde ”Audio 
indstillinger” og tryk derefter på ”enter” 
Under audio indstillinger kan vælges ”Kun mono” eller ”Stereo tilladt”.  
Kun mono: Mulighed for at forbedre lydkvaliteten og reducerer støj. 
Stereo tilladt: Spiller alle stationer i henhold til de originale 
udsendelsessignaler.
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Bluetooth
Tryk på “source”-knappen for at skifte til Bluetooth.

1. Bluetooth-parring 
Vælg ”WOOFit DAB+” i Bluetooth-indstillingerne på din enhed.  

2. Skift sang 
Klik på Tune+/Tune- knapperne for at skifte sang. 

3. Afbryd Bluetooth forbindelsen med den nuværende enhed, så du 
kan parre en anden enhed med din WOOFit DAB+ ved at holde “BT”-
knappen inde.  Herefter kan en anden enhed forbindes på samme måde 
som i punkt 1.
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TROUBLESHOOTING 

Hvis du har problemer med at betjene din WOOFit DAB+, beder vi dig 
afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dot 
problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. 

Der kommer ingen lyd ud af min WOOFit DAB+
• Tjek om højttaleren er fuldt opladet
• Forsøg at skrue op for lydstyrken på din Bluetooth enhed
• Vælg ”WOOFit DAB+” under Bluetooth indstillingerne på din enhed 

igen
• Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt

Min WOOFit DAB+ skratter
• Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 

10 meter af hinanden
• Tjek om alle kabler er tilsluttet korrekt

Jeg kan ikke oplade/tænde min WOOFit DAB+
• Du skal sikre dig, at din adapter og opladerkablet er korrekt forbundet
• Tjek venligst om du bruger en korrekt adapter til opladning af 

højtaleren

Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse
• Du skal sikre dig, at WOOFit DAB+ er i korrekt Bluetooth pairing 

mode. Hvis højttaleren ikke er i korrekt Bluetooth pairing mode, skal 
du holde ”Power”-knappen i bund og forsøge at forbinde igen.

• Forsøg at forbinde til Bluetooth igen efter slukning af højttaleren
• Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 

meter af hinanden
• Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren 

og din Bluetooth enhed
• Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth enhed  

Jeg kan ikke betjene min WOOFit DAB+
• Hold ”Power knappen” i bund og forbind højttaleren til en USB 

oplader for at nulstille den 

Fejl i station scanning i DAB eller FM
• Tjek om antennen virker eller nulstil funktionen



RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst højttaleren, før du rengør den
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium, 

toluenopløsningsmiddel) til at rengøre højttaleren. Denne type kemika-
lier kan beskadige produktet

3. Anvend en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i micro 

USB indgangen og højttalerens dele bag den udskiftelige front. Store 
mængder vand og væsker kan beskadige højttaleren. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
• Model: WOOFit DAB+ radio & Bluetooth højtaler
• Højtaler:1x 2 inch full range, 3.5ohm
• Frekvens: 100Hz-10KHz (-10dB)
• Forstærker styrke: Class D @ 3W × 1CH 
• THD: < 10% 
• SNR: >65dB(A)
• FM-frekvens: 87.5MHz~108MHz
• DAB-frekvens: 174.928MHz~239.200MHz
• Afspilningsmode: DAB/FM/Bluetooth
• Batteri: Lithium batteri 2200mAh, 3.7V
• Mål: 121x120x67mm
• Bluetooth version: BT5.0
• Bluetooth frekvens: 2402-2480MHz
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VIGTIG SIKKERHEDINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du 
anvender højttaleren og tilbehør hertil sikkert og korrekt. 
Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende 
information dækkes ikke af garantien. 

Advarsel
For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde 
følgende retningslinjer:

• Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. 
Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret 
servicecenter, hvis der er skader på højttaleren eller dens
tilbehør
• Placér ikke højttaleren i eller tæt på kraftig varme eller ild 
(eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
• Hvis det lyner, skal du slukke for højttaleren
• Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens 
knapper
• Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det 
ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du 
slutter det til strøm
• For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft 
omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm frit 
omkring den
• Før du slutter højttaleren til en stikkontakt, skal du sikre dig, at 
spændingen i opladeren og højttaleren matcher. Hvis spændingen 
ikke matcher, skal du ikke tilslutte højttaleren til stikkontakten

Bortskaffelse af produktet
WOOFit DAB+ er fremstillet i genanvendelige 
højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide højttaleren ud 
sammen med din dagrenovation. Højttaleren skal bortskaffes i 
overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse 
af elektronik, som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af 
højttaleren har negative konsekvenser for miljø og sundhed.
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