
WOOFit Go X
BRUGERMANUAL



TAK!

Tak fordi du har valgt WOOFit Go X Bluetooth højttaleren fra 
SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager 
din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person- eller 
produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af 
produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, kan du kontakte 
vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du bliver glad for din 
nye WOOFit Go X højttaler. 

Enjoy great sound on the Go! 
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INDHOLD I KASSEN 

1 x WOOFit Go X højttaler
1 x Quick start guide
1 x USB opladerkabel (adapter medfølger ikke) 

QUICK START GUIDE 

Afspil musik via Bluetooth
1. Oplad højttaleren i minimum 2 timer
2. Tænd højttaleren på ”Power knappen”
3. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
4. Vælg ”WOOFit Go X” i Bluetooth-indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik fra din enhed
6. Nyd musikken og dans

Forbind to WOOFit Go X højttalere
Hvis du har to WOOFit Go X højttalere kan du forbinde dem som 
stereopar på følgende måde: 
1. Tænd begge højttalere på ”Power knappen”
2. Tryk tre gange hurtigt efter hinanden på ”Power knappen” for at 

få WOOFit Go X i pairing mode (indikationslyset blinker grønt ved 
korrekt pairing mode). Dette skal du gøre på begge højttalere

3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Indikationslyset lyser 
grønt ved korrekt forbindelse
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Power 
knap

Micro USB indgang 
til opladning 
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OPLADNING AF HØJTTALEREN 

1. Oplad WOOFit Go X højttaleren helt med inkluderede USB opladerka-
bel, før du første gang tager højttaleren i brug. 

2. Mens højttaleren oplades vil indikationslyset blinke rødt. Når højttale-
ren er fuldt opladt, slukkes det røde indikationslys. 

Bemærk: 
- Oplad ikke højttaleren mens du afspiller musik 
- Anvend venligst en egnet adapter til opladning af WOOFit Go X

AFSPIL MUSIK VIA BLUETOOTH

1. Klik på “power knappen” for at tænde højttaleren. Indikationslyset 
blinker hvidt, og du vil høre en ”bip” lyd. Dette betyder, at højttaleren er 
i pairing mode og klar til at blive forbundet med din Bluetooth enhed 

2. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren  

3. Vælg “WOOFit Go X” i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Når din 
enhed er forbundet til WOOFit Go X højttaleren, lyser indikationslyset 
konstant hvidt, og du vil høre meddelelsen ”connected” 

4. Hvis du vil skifte Bluetooth enhed, skal du dobbeltklikke på ”Power 
knappen” for at afbryde forbindelsen. Indikationslyset vil igen blinke 
hvidt, og du kan nu forbinde en nye Bluetooth enhed ved at følge denne 
guide fra punkt 1 

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med 
WOOFit Go X højttaleren, næste gang du tænder for den. 

Bemærk: WOOFit Go X højttaleren slukkes automatisk efter 15 
minutter uden aktivitet. 
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STEREO PAIRING:
FORBIND TO WOOFit GO X HØJTTALERE 

Hvis du har to WOOFit Go X højttalere, er det muligt at forbinde dem til et 
stereopar med én venstre kanal og én højre kanal. Før du bruger følgende 
guide, skal du forbinde én af højttalerne til din Bluetooth enhed ved hjælp 
af tidligere guide til afspilning af musik via Bluetooth. 

1. Tænd begge højttalere ved at klikke på ”Power knappen” 

2. Klik tre gange på ”Power knappen” for at sætte højttalerne i pairing 
mode (indikationslyset vil blinke grønt, når de er i korrekt pairing 
mode). Gør dette på begge højttalere 

3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Når højttalerne er 
forbundet, lyser indikationslyset konstant grønt, og du hører 
meddelelsen ”connected”

NULSTILLING AF WOOFIT GO X:

For at nulstille WOOFit Go X skal du gøre følgende:

1. Når højtaleren er tændt, trykkes følgende kombination på power-
knappen: dobbelt klik, enkelt klik, dobbelt klik, enkelt klik 

2. Når højtaleren siger en talkombination, så er højtaleren nulstillet 
korrekt
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BETJENING AF HØJTTALEREN

Ét klik: Tænd højttaleren 
Hold knappen i bund: Sluk højttaleren 
Klik tre gange: Opret eller afbryd stereo forbindelse mellem to WOOFit 
Go X højttalere

Indkommende telefonopkald i Bluetooth mode:
Ét klik: Besvar opkald 
Dobbeltklik: Afvis opkaldet

Afslut et telefonopkald i Bluetooth mode:
Èt klik: Afslut opkaldet 

Bluetooth tilslutning: 
Èt klik: Play/pause musik 
Dobbeltklik: Afbryd Bluetooth forbindelsen 

Bluetooth forbindelse afbrudt: 
Dobbeltklik: Genopret automatisk forbindelse til sidst tilsluttede enhed 
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UDSKIFTNING AF FRONTEN

Giv din højttaler et nyt look med de udskiftelige fronter. Skal det være en 
tidløs og klassisk farve, matche farven på din sofa, eller skal den skille sig ud 
med en pangfarve? Det er op til dig. 

1. Afmontér fronten ved at løsne den i højre side af højttaleren. Du finder 
et lille mellemrum mellem fronten og højttalerens ramme, hvor du kan 
få fat under fronten. Herefter kan du løsne fronten hele vejen rundt og 
til sidst fjerne den helt. Bemærk: Fronten er grundigt fastmonteret for 
at sikre en sublim lydkvalitet 

2. Påsæt den nye front, så ”stavene” rammer de dertil indrettede huller. 
Tryk fronten fast langs kanten - så er du klar til at nyde din WOOFit Go  
X med et helt nyt look

RENGØRING AF HØJTTALEREN 

1. Sluk venligst højttaleren, før du rengør den 

2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler til at rengøre højttaleren. Denne 
type kemikalier 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 i højttalerens dele bag den udskiftelige front. Store 
mængder vand og væsker kan beskadige højttaleren. 
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TROUBLESHOOTING 

Hvis du har problemer med at betjene din WOOFit Go X højttaler, beder 
vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper 
dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk for 
yderligere support. 

Der kommer ingen lyd ud af min WOOFit Go X højttaler
• Tjek om højttaleren er løbet tør for strøm. Hvis højttaleren er løbet tør, 

skal du sætte den til opladning i cirka to timer 
• Forsøg at skrue op for lydstyrken på din Bluetooth enhed
• Vælg ”WOOFit Go X” under Bluetooth indstillingerne på din enhed 

igen

Min WOOFit Go X højttaler skratter 
• Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth enhed er inden for 10 

meter af hinanden 

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

højttaleren

Jeg kunne ikke oprette Bluetooth forbindelse
• Du skal sikre dig, at WOOFit Go X højttaleren er i korrekt Bluetooth 

pairing mode (indikationslyset skal blinke hvidt). Hvis højttaleren ikke 
er i korrekt Bluetooth pairing mode, skal du holde ”Power knappen” i 
bund og forsøge at forbinde igen

• Forsøg at forbind 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 Go X højttaler 
• Reset WOOFit Go X ved at tænde den og klikke følgende kombination 

på POWER knappen: dobbelt klik, enkelt, dobbelt, enkelt. 
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VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION 

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at 
du anvender WOOFit Go X højttaleren 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 
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Bortskaffelse af produktet
WOOFit Go X 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.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
• Model: WOOFit Go X Bluetooth højttaler 
• Højttaler: 1x1.5 inch fullrange speaker, 3.5 ohm
• Frekvens: 120Hz-16KHz (-10dB)
• Forstærker styrke: Class D @3W x 1CH
• THD: < 10%
• SNR: ≥75dB(A)
• Afspilningsmode: Bluetooth 5.0
• Oplader input: DC 5V, 1A (Micro USB)
• Batteri: Litium batteri 950mAh/3.7V
• Bluetooth version: V4.2
• Bluetooth maximum power transmitted: <20 dBM
• Bluetooth frekvens: 2402 - 2480 MHz
• Håndfri telefoni: DSP MIC håndfri system
• Mål: 98×90×44,5mm




