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BLUETOOTH
VERSION 5.0
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PARRING

LED
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15 TIMER
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10M TRÅDLØS
AFSTAND
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HEY YOU!
Move højttaleren er din perfekte rejsepartner. Dens lille 

størrelse gør den perfekt til at have med i tasken. Lad dig 
ikke snyde over størrelsen, selvom den er kompakt, kan den 

levere stor lyd i en krystalklar kvalitet. Nyd det!

MOVE
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SOUNDLIVING MOVE

Tak fordi du valgte Soundliving Move. Venligst læs denne manual

for at optimere din oplevelse med produktet. Nyd din nye Move!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bluetooth version:  5.0

Kontrol:   Knapper på siden

Batteri:  2200 mAh

Afspilningstid:  ≈ 15 timer

Input:  Type USB-C

Transmission frekvens:  2.4 GHz

LED lys:  7 indstillinger og kan slukkes

Højtaler enheden:  Φ52mm 4Ω 10W x 2

Vandafvisning:  IP66

Forbindelse:  AUX eller Bluetooth

Netto vægt:  ≈ 720 g

DK
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PAKKENS INDHOLD

SnorUSB-C ladekabel

Næste sang / Vol +
Indbygget mikrofon

Power

Højtaler

TWS / 
opkald

Forrige sang /  
Vol -

Stemningslys

LED

3,5mm AUX kabel
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SOUNDLIVING-SL36

AUTOMATISK PARRING

OPLADNING

ER FORBUNDET

ENHEDEN

BATTERI INDIKATOR

FULDT
OPLADT

LADER
OP

RØD
LED

1. Forbind din Move med din smartphone, ved at trykke og holde POWER knappen inde i et 
sekund.

2. Din Move vil fremgå på listen over enheder i dine bluetooth indstillinger.

1. For at oplade din Move skal du vippe dækslet op, som er placeret på siden af højtaleren.

2. Under dækslet finder du USB-C ladeindgang - indsæt det medfølgende USB-C ladekabel i 
højtaleren, og lad den op via en adapter eller pc.

3. En rød LED diode vil lyse op når din Move lades op, og slukkes når den er fuldt opladt.
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BESVAR OPKALD
• Besvar indgående opkald med din 

Move ved at trykke på TWS-knappen.

• Tryk en gang for at besvar og en gang 
for at afslutte opkaldet.

• Hold TWS-knappen inde i over 2 
sekunder for at afvise et opkald. 

OPKALD
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AFSPIL MUSIK
• Tryk og hold POWER-knappen inde i 2 sekunder for at tænde din Move.

• Tryk en gang på POWER-knappen for afspille eller sætte musikken på pause.

• Tryk og hold + knappen inde i 2 sekunder for at skifte til næste sang.

• Tryk en eller flere gange på + knappen 
for at øge volumen.

• Tryk og hold  – knappen inde i 2 
sekunder for at skifte til forrige sang.

• Tryk en eller flere gange på – knappen 
for at sænke volumen.

• Når du bruger AUX-kabel, kan du skifte 
mellem AUX og Bluetooth ved at trykke 
2 gange på TWS-knappen.

MUSIK

SKIFT MELLEM AUX 
OG BLUETOOTH
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SOUNDLIVING-SL36

TRUE WIRELESS STEREO OPSÆTNING
1. Start med tænde begge højtalere. Derefter blinker dioden blå på dem begge. 

2. Under bluetooth parring skal du trykke en gang på TWS-knappen på den primære 
højtaler, for at forbinde den med sekundære højtaler, herefter kan man høre ”Right 
channel” og ”Left Channel” fra dem begge - de er nu forbundet.

3. Forbind derefter din smartphone med den primære højtaler, hvorefter du kan afspille 
musik fra dem begge.

Primær PrimærSekundær

Primær eller Sekundær

Forbind med 
smartphone

Sekundær

KOBLE TRUE WIRELESS STEREO FRA

TWS AFBRUDT

1. Tryk på TWS-knappen på en af højtalerne for at koble dem fra hinanden.

2. De to højtalere er ikke længere forbundet og kun din primære højtaler vil afspille musik

ER FORBUNDET

ENHEDEN

BLÅ
LED
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• Vask ikke højttaleren, når USB-dækslet er åben eller løs
• Brug ikke alkohol, fortynder, vaskemiddel, shampoo eller andre opløsningsmidler til 

rengøringsformål.
• Nedsænk ikke med vilje under vand.
• Vask ikke højttaleren i vaskemaskinen.
• Udsæt ikke din højttaler for ekstremt høje eller lave temperaturer.
• Skil ikke din højttaler ad på nogen måde for at undgå elektrisk stød.
• Smid ikke din højttaler i ild. Batteriet kan eksplodere og forårsage personskade eller død.
• Oplad kun batteriet i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomheden.
• Højttaleren er ikke helt vandtæt der, hvor lyden udsendes, lyden kan blive dæmpet, hvis der 

kommer vand ind.
• Når dette sker, hold højttaleren og klap 10-20 gange for at fjerne vandet. Læg en tør klud under 

højttaleren i 2-3 timer.

Bemærk:
• Det anbefales at tørre enheden af   i 24 timer i et tørt miljø før opladning efter udsættelse for vand.

Advarsel:
• Risikoen for eksplosion øges, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

Instruktioner
• Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffald.
• Bortskaffelse af batteri skal overholde lokale miljøbestemmelser.

ADVARSEL



www.soundliving.dk

+45 7199 3479

kontakt@soundliving.dk

Unionsvej 11, 4600 Køge
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