Soundliving Earbuds – FAQ
Sådan kommer du i gang!
1. Start med at fuld oplade produktet
2. Du kan se at produktet er fuld opladet når alle fire batteri indikatorer lyser grønt på
opladningsetuiet.
3. Åben etuiet og tag dine to EarBuds ud og læg dem så du kan se lys indikatorerne. Dine
EarBuds vil automatisk tænde og parre sig med hinanden efter 2-3 sekunder.
4. Efter 4-5 sekunder vil en af dine EarBuds skiftevis blinke rødt/blåt, hvilket betyder de nu er
klar til pardannelse med din enhed.
5. Tænd Bluetooth under indstillinger på enten din smartphone/tablet eller computer og
vælg Soundliving Earbuds.
1. Jeg har problemer med at tilslutte begge mine Earbuds via bluetooth?
Svar:
1. Først skal du sikre dit at både opladningsetuiet og dine Earbuds er opladet, det gør du
ved at anvende det medfølgende opladningskabel og indsætte det i en godkendt oplader.
2. Dernæst tager du dine Earbuds ud af opladnings-etuiet og indsætter i ørene. Her vil der
komme en stemme som fortæller at dine Earbuds er tændte, som sker automatisk.
3. Efterfølgende går du ind under bluetooth indstillinger og finder produktet ’Soundlivng
Earbuds’. Herefter vil der komme en stemme igen, som fortæller at produktet er parret. Du
kan godt risikere at det kun er den ene side som er tændt og, så for at løse dette skal du
holde en finger i 3-5 sekunder på den anden Earbud, som er slukket.
4. Så vil du høre en bip-lyd og den anden Earbud vil automatisk parre.
5. Har du stadig problemer? Så kan du med fordel prøve forfra hvor du indsætter dem
tilbage i opladningsetuiet og sletter parringen under dine bluetooth indstillinger
2. Mine Earbuds vil ikke oplade?
Svar:
1. Start med at indsætte det medfølgende opladningskabel i en original oplader og indsæt
i opladningsetuiet.
2. Dernæst skal du sikre dit at dine Earbuds er helt nede i opladningsetuiet, og hvis du har
påført de ekstra øredutter, anbefales det at aftage dem inden opladning.
3. Vær sikker på at du anvender en godkendt og velfungerende oplader, ellers prøv at
udskift denne.
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