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MANUAL 

Sound In Motion 

 

 

 

I transportväskan finner du högtalarenhet, sändare, nätdel och 

laddkablar och två mikrofoner, en mygga och en bygel. 

 

 

Ladda sändare och högtalare. När laddning sker lyser lampan 

på respektive enhet rött. När laddning är klar slocknar lampan. 

Se till att högtalarenheten står på OFF vid laddning. En 

laddning från tomt batteri tar ca 2 – 2,5 timmar. 
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1. Högtalare 

- Överst på högtalarnas framsidas mellersta del sitter 

strömbrytaren (ON/OFF) samt indikatorlampan som kan 

lysa blått (ansluten) eller rött (laddar). 

- På baksidans mellersta del överst sitter volymknappar       

(+ & -) samt emellan dem ”parningsknapp”. 

- På baksidans mellersta del nederst sitter ingång för 

laddning med USB. Finns även linjeutgång för 3,5 mm. 

 
2. Sändare 

- Multifunktionsknapp för ON/OFF, parning samt volume     

+ & -. Indikeringslampa för laddning (rött), parning 

(fast/blinkande vitt ljus och blått ljus för ansluten) och 

anslutning för hörlur eller audio input extern källa. 
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3. Starta. Vid leverans är enheterna synkade. 

- Ställ högtalaren på ON. 

- Tryck ca 3 sekunder på sändarens knapp till det lyser vitt, 

släpp knapp. 

- Nu slocknar lampan, tryck då snabbt igen så att lampan 

blinkar till. 

- Vänta sedan, efter 10 – 20 sekunder lyser lampan blått på 

ett fast sken på både sändaren och mottagare. 

- Flytta sändarenheter ca 1,5 meter från mottagaren för att 

att undvika rundgång, anslut mikrofon. 

- Volymen kan justeras både från sändaren och på 

mottagaren. 

- När du är färdig, glöm inte att stänga av bägge enheter 

och kanske sätta dem på laddning. 

 

4. Parning av enheterna. 

Om enheterna skulle tappa sin synkronisering gör du som 

följande. 

 

- Högtalarenheten ska vara OFF 

- Tryck på knappen på mottarenheten så att den vita 

lampan tänds. Tryck ett par sekunder. 

- Släpp knappen och tryck igen och håll knappen nedtryckt 

7 – 8 sekunder. Släpp och tryck igen ca 2 sekunder. Nu 

ska den vita lampan blinka och väntar på 

högtalarenheten. 

- Tryck in knappen för parning mellan volymknapparna på 

högtalarenheten och hålle den intryckt samtidigt som du 

slår på högtalaren. Sändaren söker nu högtalaren. Det 

kan ta 5 – 10 sekunder. 
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- När lamporna på bägge enheter lyser blått är 

synkronisering klar. 

- Därefter gäller starta, punkt 3. 

 

Övrigt 

 

  
 

 

 

 

 

 


