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HEY YOU!
Tak fordi du valgte Soundliving Earbuds 2.0. Vi har skabt dette

produkt til alle de små ører i verdenen, for at give både komfort og

passende lydfunktioner i et kompakt og stilrent design. Nyd det!

Thanks for choosing our Soundliving Earbuds 2.0 earbud model. It’s

made for all the smaller ears in the world, giving both comfort and

proper sound functions in a compact, sleek design. Enjoy!



SOUNDLIVING EARBUDS 2.0

Tak fordi du valgte Soundliving Earbuds 2.0. Venligst læs denne manual

for at optimere din oplevelse med produktet. Nyd dine nye Earbud!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bluetooth version:  5.2

Opladning af Earbuds i etuiet:   ≈ 4 gange

Earbuds batteri  30 mAh

Standby tid:  ≈ 50 timer

Input:  Type USB-C

Transmission frekvens:  2.4 GHz

Taletid med lydstyrke på 70%:  ≈ 4 timer

Højtaler enheden:  φ 13 MM * 25 Ω

Opladnings etui  400 mAh

Opladningstid:  ≈ 1.5 timer

Netto vægt:  ≈ 42 g
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HVAD ER DER I PAKKEN

• Soundliving Earbuds 2.0

• Type C-USB opladningskabel

• Opladnings-etui

TOUCH FUNKTIONER

Tryk eller tap dine Earbuds på touch området for at aktivere forskellige funktioner:

• Afspil/pause: Dobbelt tap en af dine Earbuds.

• Lydstyrke op/lydstyrke ned: Tryk på den højre Earbud for at skrue op for lydstyrken, 
og tryk på den venstre Earbud for at skrue ned for lydstyrken.

• Næste sang: Mens du lytter til musik, skal du trykke på den højre Earbud i 2 sekun-
der for at afspille næste sang.

• Forrige sang: Mens du lytter til musik, skal du trykke på den venstre Earbud i 2 se-
kunder for at afspille forrige sang.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

1. Start med at fuld oplade produktet.

2. Åben etuiet og tag dine to Earbuds ud. Dine Earbuds vil automatisk tænde og 
parre sig med hinanden.

3. Så snart det røde lys startes på den højre Earbud, er dine Earbuds klar til pardan-
nelse med din enhed.

4. Tænd Bluetooth under instillinger på enten dine smartphone/tablet eller computer 
og vælg Soundliving Earbuds 2.0.



SÅDAN STARTER DU FOR PRODUKTET

Tag dine Earbuds op fra etuiet og auto-start vil påbegynde.

SÅDAN SLUKKER DU FOR PRODUKTET

Der er to løsninger til at sluikke dine Earbuds:

1. Indsæt dine Earbuds tilbage i etuiet og luk for det.

2. Dine Earbuds vil automatisk slukke efter 5 minutter hvis de ikke er aktive.

ET GODT RÅD!

Når du indsætter dine Earbuds i ørene og retter dem til

så du får det bedste og mest komfortable fit, så undgå

at røre de sensitive touch områder på dine Earbuds. På

den måde vil du undgå at aktivere touch-funktionerne og

bruge dets forskellige kommandoer.

• Besvar/afslut opkald: Dobbelttryk enten på venstre eller højre Earbud for at 
besvare eller afslutte telefonopkaldet.

• Aktiver/deaktiver stemmekontrol: Triple-tap på venstre Earbud for at aktivere 
stemmeassistenten på din telefon og triple-tap på venstre Earbud igen for at 
afslutte den.



OPLADNING AF DINE EARBUDS

indsæt dine Earbuds i etuiet og luk hætten.

Vær sikker på at selve opladnings-etuiet er opladt.

• Opladning: Fast rødt lys så vil de oplade.

• Fuldt opladet: Lyset slukkes.

OPLADNING AF ETUIET

Indsæt det medfølgende Micro-USB i opladningsindgangen på etuiet.

Indsæt den anden ende af kablet til en godkendt oplader.

• Opladning: Grønt lys vil blinke.

• Batteri status: Hvert lys repræsenterer 25% batteri liv.

• Fuldt opladet: Lyset slukkes.

Opladningsetuiet og dine Earbuds kan blive opladet samtidigt.



ADVARSEL

• Forsøg ikke at reparere dine Earbuds. Dette kan føre til skader og uheld.

• Anvend ikke dine Earbuds hvor temperaturen er under 0°C. eller over 45 °C.

• Anvend ikke dine Earbuds i stormvejr eller ekstreme vejrsituationer.

• Påfør ikke nogle materialer eller lignende på dine Earbuds eller etui.

• Undgå at dine Earbuds bliver våde.



SOUNDLIVING EARBUDS - FAQ

Sådan kommer du i gang!

1. Start med at fuld oplade produktet.

2. Du kan se at produktet er fuld opladet når alle 
fire batteriindikatorer lyser grønt på oplad-
ningsetuiet.

3. Åben etuiet og tag dine to Earbuds ud og læg 
dem, så du kan se lysindikatorerne. Dine Ear-
buds vil automatisk tænde og parre sig med 
hinanden efter 2-3 sekunder.

4. Efter 4-5 sekunder vil en af dine EarBuds skifte-
vis blinke rødt/blåt, hvilket betyder de nu er klar 
til pardannelse med din enhed.

5. Tænd Bluetooth under indstillinger på enten 
din smartphone/tablet eller computer og vælg 
Soundliving EarBuds.



1. Jeg har problemer med at tilslutte begge 
mine Earbuds via bluetooth?

1. Først skal du sikre dit at både opladningse-
tuiet og dine Earbuds er opladet, det gør 
du ved at anvende det medfølgende oplad-
ningskabel og indsætte det i en godkendt 
oplader.

2. Dernæst tager du dine Earbuds ud af op-
ladnings-etuiet og indsætter i ørene. Her 
vil der komme en stemme som fortæller at 
dine Earbuds er tændte, som sker automa-
tisk.

3. Efterfølgende går du ind under bluetooth 
indstillinger og finder produktet ’Soundlivng 
Earbuds’. Herefter vil der komme en stem-
me igen, som fortæller at produktet er par-
ret. Du kan godt risikere at det kun er den 
ene side som er tændt og, så for at løse 
dette skal du holde en finger i 3-5 sekunder 
på den anden Earbud, som er slukket.

4. Så vil du høre en bip-lyd og den anden Ear-
bud vil automatisk parre.

5. 5. Har du stadig problemer? Så kan du med 
fordel prøve forfra hvor du indsætter dem 
tilbage i opladningsetuiet og sletter parrin-
gen under dine bluetooth indstillinger.



2. Mine Earbuds vil ikke oplade?

1. Start med at indsætte det medfølgende oplad-
ningskabel i en original oplader og indsæt i 
opladningsetuiet.

2. Dernæst skal du sikre dit at dine Earbuds er helt 
nede i opladningsetuiet, og hvis du har påført 
de ekstra øredutter, anbefales det at aftage 
dem inden opladning.

3. Vær sikker på at du anvender en godkendt og 
velfungerende oplader, ellers prøv at udskift 
denne.

4. Tjek oplader etui for skidt og snavs der kan 
ligge i bunden af etuiet og gøre at earbuds ikke 
oplades korrekt.

3. Mine Earbuds skratter.

1. Vi anbefaler at du med jævne mellemrum sletter 
og gendanner forbindelsen med din smartpho-
ne. Tjek indstillinger for lyd i telefonens indstil-
linger.

2. Er det permanent eller sporadisk, kan årsagen 
være andre forstyrrende signaler fra bluetooth 
enheder i nærheden.
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4. Signalet bliver afbrudt:

Er det permanent eller sporadisk. Opleves det på 
bestemte tidspunkter eller situationer, så kan årsa-
gen være andre forstyrrende signaler fra bluetooth 
enheder i nærheden. Eksempelvis kan en bluetooth 
mus forstyrre signalet, hvis det anvendes samtidig.

5. Hvornår er mine Earbuds fuldt opladt:

Åbnes etuiet og earbuds isættes vil en rød diode 
indikere at earbuds oplader, ved fuld opladning 
slukkes denne diode.

På selve etuiet lyser batteriindikatorer, når de 4 
dioder lyser konstant, er opladning færdig.

6. Kun 1 Earbud virker:

Tag begge Earbuds ud af etuiet. Hold touch knap-
pen inde og de vil gendannes og parres påny.

Hører du “See you soon”, har du fået slukket for en 
af dine earbuds.



7. Op til 22 timers batterilevetid:

Earbuds og etui skal være fuldt opladt. Når earbuds 
tages i brug, vil de typisk holde strøm et par timer 
ad gangen, herefter skal de tilbage i etui hvor de 
kan genlades flere gange. Batterilevetiden afhænger 
desuden af lydstyrke, opkald, brug af touch og vejrfor-
hold. Kulde forringer batteri kapacitet med 30 %.

NB: Det er etuiet der har 22 timers batterilevetid.

8. Forbindelse ved opkald:

Oplever du forstyrrelser eller dårlig forbindelse/ 
kvalitet ved opkald, bør du sikre dig, at begge 
parter har en god satellit forbindelse. Undgå at 
tale i tlf. i rum med mange andre, der taler i tlf, da 
det forringer signalet og opkaldskvaliteten. OBS: 
Earbuds er udstyret med 1 mikrofon, hvorfor de 
ikke anbefalet til kontorbrug eller længerevarende 
samtaler.
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