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BLUETOOTH
VERSION 5.0

ACTIVE NOISE
CANCELLING

FLERE
ENHEDER

40 TIMER
BATTERI

10M TRÅDLØS
AFSTAND

WAVE



HEY YOU!
De nye ANC høretelefoner fra Soundliving er suveræn til et 

godt all-round headset, som klarer alle dagens gøremål. Det 
er oplagt at medbringe når du transportere dig i støjende 
omgivelser såsom tog, fly eller andet, hvor du nemt kan 

aktivere ANC funktionen og alt støjen vil blive lukket ude. 
Nyd det!

WAVE
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SOUNDLIVING WAVE

Tak fordi du valgte Soundliving Wave. 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:  ≈ 40 timer

Opladning:  Type USB-C

Frekvens:  Frekvens 20- 20 KHzs

Dimensioner:  68x191x81 (mm) 

Støjreducerende:  Active Noise Cancellation

Forbindelse:  AUX eller Bluetooth

Vægt:  ≈ 209 g

DK
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PAKKENS INDHOLD

HØRETELEFONER

USB-C LADEKABEL

BÆREPOSE

AUX KABEL
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AUTOMATISK PARRING
1. Forbind din Wave med din smartphone, ved at trykke og holde POWER knappen inde i 4 

sekunder og du vil høre ”Pairing” fra høretelefonerne.

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

SOUNDLIVING-SL35
PARRING MED
SMARTPHONE

BLÅ
RØD

SMARTPHONE

FORBIND
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OPLADNING

NULSTIL DIN WAVE

• Oplad dine Wave med det medfølgende USB-C ladekabel, og lad den op via en adapter 
eller pc.

• En rød LED diode vil lyse op når din Wave lades op, og slukkes når den er fuldt opladt.

1. Nulstil din wave med 
volume knapperne

2. Tryk og hold begge 
volume knapper (+ og –) 
inde i 5 sekunder.

3. Du hører et lille bip og 
dioden vil skiftevis blinke 
rød og blå - din wave er 
nu blevet nulstillet.

BATTERI INDIKATOR

LYSE RØD LYS SLUKKES

LADER OP 100% OPLADT
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MULTI-PUNKT FORBINDELSE
1. Tryk og hold Power-knappen inde i 4 sekunder og lyt indtil du høre ”Pairing”, for at gå i 

Bluetooth parring mode. Dioden vil skiftevis blinke rød og blå.

2. Forbind med din første enhed, (fx. smartphone).

3. Sluk dernæst for din wave, ved at trykke og holde Power-knappen inde i 5 sekunder.

4. Tænd for din wave igen, ved at trykke og holde Power-knappen i 4 sekunder, lyt efter 
”Pairing” - dioden vil skiftevis blinke rød og blå.

5. Gå til dine Bluetooth indstillinger på din anden enhed (fx. en computer). Din wave vil 
fremgå på listen af bluetooth-enheder ”Soundliving-SL35”, vælg din wave og forbind.

6. Opret forbindelsen igen til den første enhed, herefter vil begge enheder være forbundet 
til din wave.

PARRING MED
SMARTPHONE

BLÅ
RØD

PARRING MED
COMPUTER

BLÅ
RØD

COMPUTER
SOUNDLIVING-SL35

FORBUNDET

SMARTPHONE
SOUNDLIVING-SL35

FORBUNDET

FORBIND TIL 2. ENHED

FORBIND IGEN TIL 1. ENHED

FORBIND TIL 1. ENHED

SLUK FOR 
HØRETELEFONERNE

SMARTPHONE
SOUNDLIVING-SL35

FORBUNDET
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KNAPPERNES FUNKTIONER
• Tænd for høretelefonerne: ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.

• Sluk for høretelefonerne: ved at trykke og holde Power-knappen inde i 5 sekunder.

• Afspil/Pause musik: ved at trykke en gang på Power-knappen.

• Ring sidste opkald op: ved at trykke to gange på Power-knappen.

• Besvar indgående opkald: ved at trykke en gang på Power-knappen.

• Læg på/afvis opkald: ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.

• Skift mellem to opkald: ved at trykke tre gange på Power-knappen.

• Anvend Siri/Google Asst.: ved at trykke og holde Power-knappen inde i 2 sekunder.

POWER

PLAY/PAUSE

SKIFT MELLEM 
OPKALD

OPKALD

VOICE
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KNAPPERNES FUNKTIONER
• Tænd/sluk for ANC (Active Noise Cancelling): ved at skubbe kontakten op og ned.

• Styr volumen: ved at trykke + og – .

• Skift til næste sang: ved at trykke og holde + knappen nede i 2 sekunder.

• Skift til forrige sang: ved at trykke og holde – knappen nede i 2 sekunder.

ANC

VOLUMEN

SKIFT SANG
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• Vask ikke høretelefonerne, 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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