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Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning.

Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta be-
stämmelser i direktiv 1999/5/EC.

TEKNISKA DATA
Batteri: 7,4 V, 10400 mAh uppladdningsbart Lithium batteri
Bluetooth eller FM radio 
Effekt: 40 W 10 W*4CH vid 4Ohm 
Speltid: >7 timmar 
Laddningstid: 3 timmar 
Skyddsklass: IPX6, spoltät 
Levereras med Laddare.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs manualen före användning.
Produkten får inte modifieras eller byggas om
Sänk inte ner produkten under vatten.
Utsätt aldrig produkten för vassa föremål.
Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga
Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
Öppna aldrig gummipackningen över ladd ingången med våta händer.

OBS. Fungerar inte produkten korrrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och 
koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder.

BATTERI
Produkten spänningsmatas via inbyggda uppladdningsbara batteri. 
Batterierna laddas via medföljande laddkabel. Anslut kablen till högtalaren från laddaren. 
Batteriladdningsindikatorn lyser stegvis under uppladdning.
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FUNKTIONER

1. Tänd/Släck
2. Sänk Volymen
3. Uppspelning/Pausa
4. Tänd/släck
5. Ljus kontroll
6. Ljus Mode
7. Laddningsindikator
8. Laddnings Stick
9. Bakåt
10. Framåt
11. Funktionsknapp FM Radio/Bluetooth

STARTA/STÄNG AV HÖGTALAREN
Tryck och håll  På/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att starta 
respektive stänga av högtalaren�
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SAMMANKOPPLING, BLUETOOTH

1. Tryck och håll På/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att starta högtalaren. 3 korta ljud hörs.
2. Starta enheten (t ex surfplatta, mobiltelefon eller dator), kontrollera att Bluetooth funktionen är

påslagen och sök efter högtalaren, WS369, under inställningar på din mobila enhet.
3. Välj WS360.
4. Högtalaren bekräftar att sammankopplingen är klar med 2 korte ljud. Högtalaren är nu klar att

användas·
5. Högtalaren stängs automatiskt av om sammankoppling inte sker inom 10 minuter.

STARTA/STÄNG AV HÖGTALAREN
Tryck och håll På/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att tända respektive släcka högtalaren�

UPPSPELNING
Starta uppspelningen via ansluten enhet elle använd knappen uppspelning/pausa för att kontrollera
uppspelningen.
För att byta mellan låtarna används bakåt/framåt knapparna.
Ställ volymen med volymknappen.

RADIO LÄGE
Tryck och håll play/paus knappen nere för att starta den automatiska kanalsökningen.
När sökninge är avslutad kommer radion att spela den första kanalen som hittats under sökningen.
Tryck på framåt knappen för att spela nästa kanal.

OBS. Tänk på att starta med en lägre ljudnivå för att skydda högtalaren.

TÄND/SLÄCK LAMPAN
Tryck på     för att tända/släcka lampan

LADDA BATTERIET
1. Lyft försiktigt bort gummilocket på undersidan av högtalaren.
2. Anslut laddningskablen från laddningsenheten, laddnings indikator lyser när enheten laddas upp.

EL-AVFALL
Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett 
insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).
Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri  Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld 
eller utsättas för höga temperaturer.
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Garanti
Det är produktens ägare som ansvarar för att verifiera att produkten är ordentligt installerat, korrekt 
skyddat och att säkerheten bibehålls. Om fel och skador uppstått på grund av säkerhetsbrott eller 
dåligt underhåll av produkten bortfaller garantin.

Garantin omfattar inte:
Transportskador, felaktig användning, felaktig funktion, felaktig montering eller felaktig anslutning av 
produkten.
Skada som härrör från denna handbok / instruktioner som inte följs.
Eventuella skador som orsakas av produktens drift med temperaturer utanför det område som anges 
inte under + 10 ° C och inte över 55 ° C).
Kosmetiska skador som inte påverkar produktens funktion

Viktigt vid reklamationer:
SPA Kompaniet kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av felmontering, 
felanvändning, bristande underhåll eller missbruk. SPA Kompaniet täcker inte utgifter för reparationer 
utfört av extern servicepersonal som inte på förhand ingått avtal med och godkänts av SPA 
Kompaniets serviceavdelning.
SPA Kompaniet förbehåller sig rätten att förmedla faktura på reparation till kunden om detta har 
orsakats av felaktig använding. Reklamationsrätten täcker inte fel som orsakats av felmontering, 
felanvändning, felaktigt underhåll eller skadegörelse. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto. 
Garantin gäller endast i det land till vilket Produkten har sålts av SPA Kompaniet.
Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren åtar sig inte 
några garantikrav för innehållet i handboken och avskriver uttryckligen alla underförstådda 
garantiförpliktelser för varor eller lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom förbehåller tillverkaren sig 
rätten att se över denna manual och göra ändringar utan att vara skyldig att upplysa sådana ändringar 
till andra personer.
Alla reklamationer ska anmälas på https://www.spakompaniet.se/reklamation
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