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MANUAL

SOUL



BLUETOOTH
VERSION 5.0

KOMFORTABLE
PUDER

FOLDBAR
HØRETELEFON

36 TIMER
BATTERI

10M TRÅDLØS
AFSTAND

SOUL



HEY YOU!
Soundliving Soul giver dig sublim lydkvalitet med indbygget bass-
boost, så du kan fordybe dig i musikken. Ørepuderne er lavet af et 

svedresistent materiale, så du kan bruge dem til sport eller hård 
træning. De forbinder trådløst via Bluetooth 5.0 til din telefon, så du 

ikke skal bekymre dig om ledninger, der hænger i vejen under træning. 
Nyd det!

SOUL
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SOUNDLIVING SOUL

Tak fordi du valgte Soundliving Soul. Venligst læs denne manual

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

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bluetooth version:  5.0

Kontrol:   Knapper på siden

Afspilningstid:  ≈ 36 timer

Opladning:  Type USB-C

Frekvens:  Frekvens 20- 20 KHzs

Dimensioner:  189x170x78 (mm) 

Forbindelse:  AUX eller Bluetooth

Vægt:  ≈ 209 g

DK
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PAKKENS INDHOLD

HØRETELEFONER

MIKRO USB LADEKABEL

BÆREPOSE
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TÆND OG SLUK
• Tænd for din Soul: Tryk og hold Power-knappen inde i 3 sekunder.

• Sluk for din Soul: Tryk og hold Power-knappen inde i 5 sekunder

• Batteri indikatoren: LED dioden vil være slukket når din Soul er færdigopladet, og lyse 
rødt når den lades op eller hvis batteriet er ved at være fladt.

TÆND
TRYK OG HOLD

SLUK
TRYK OG HOLD

OPLADNING

SLUKKET RØD RØD

BATTERI INDIKATOR
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PARRING VIA BLUETOOTH
1. Tryk og hold Power-knappen inde i 7 sekunder

2. LED dioden vil skiftevis blinke rød og blå - høretelefonerne er i parrings mode.

3. Din Soul vil fremgå på listen over enheder i dine bluetooth indstillinger - tryk forbind.

TRYK OG HOLD

RØD / BLÅ
LED INDIKATOR

7 SEKUNDER

MIKROFON

SMARTPHONE
SOUNDLIVING-SL35 FORBIND
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MUSIK
• Afspil sang: Tryk en gang på Power-knappen.

• Pause sang: Tryk en gang på Power-knappen.

• Næste sang: Tryk og hold + knappen inde i 2 sekunder.

• Forrige sang: Tryk og hold – knappen inde i 2 sekunder.

• Øg volumen: Tryk på + knappen for at skrue op.

• Sænk volumen: Tryk på – knappen for at skrue ned.

• Bass boost: Tryk på Bass-knappen for mere bass.

• Siri: Tryk og hold Bass-knappen inde i 2 sekunder.
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BESVAR/AFVIS OPKALD
• Besvar indgående opkald: Tryk en gang på Power-knappen.

• Afslut opkald: Tryk en gang på Power-knappen.

• Afvis indgående opkald: Tryk og hold Power-knappen inde i 2 sekunder.

• Ring til sidste opkald: Tryk to gange på Power-knappen.
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NUSTILLING AF HØRETELEFONERNE

1. Sluk: Tryk og hold Power-knappen i 5 sekunder
2. Parring mode: Tryk og hold Power-knappen i 5 

sekunder.
3. Nulstil: Tryk og hold + og – knapperne inde i 5 

sekunder for at nulstille
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• Venligst gennemlæsning hele manualen grundigt inden du tager produktet i brug. Altid medbring 
manualen hvis produktet videregives til en tredjepart. Anvend ikke tydeligt defekt produkt. 
Anvend kun dette produkt hvor trådløse bluetooth headset er tilladte.

Undgå skade til helbred
• Undgå at lytte til høj volume over lange perioder, da dette kan medføre skade på din hørelse 

og ører. Opbevar produktet og dets tilbehør uden for rækkevidde for småbørn. Anvend ikke 
produktet i sammenhænge hvor der kræves ekstra opmærksomhed (fx i trafikken().

Forhindrer beskadigelse af produktet og funktionsfejl
• Altid opbevar produktet et tørt sted og undgå eksterne temperaturer. Det almindelige interval for 

anbefalede temperaturer er fra 0°C til 40°C / 32°F til 104°F.

ADVARSEL



www.soundliving.dk

+45 7199 3479

kontakt@soundliving.dk

Unionsvej 11, 4600 Køge
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