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INTRODUKTION 

Du har gjort et glimrende valg med købet af denne kvalitets Bluetooth Soundbar fra EnVivo. 

Dette produkt er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed, under-

støttet af høje kvalitetsstandarder for Accession ApS. 

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med dit køb, så dette EnVivo produkt er dækket af 

en omfattende 3 års garanti samt en fremragende eftersalgsservice gennem vores hotline. 

Vi håber, at du vil nyde dit køb af dette produkt i mange år. 

Hvis du har brug for teknisk support, eller måtte produktet være defekt, bedes du ringe til 

vores hotline for assistance. Produkter, som bliver defekte inden for den 3-årige garanti-

periode, vil uden beregning blive repareret eller ombyttet til en ny, forudsat at du har 

kvitteringen (gem din kassebon et sikkert sted). Vær dog opmærksom på at garantien bliver 

ugyldig, hvis produktet viser sig at have været bevidst beskadiget, misbrugt eller adskilt.  

 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 

Advarsler 

 Dette apparat er til husholdningsbrug, det vil sige kun indendørs brug. 

 For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for 

regn eller fugt. 

 Garantien for dette produkt bortfalder, hvis produktet er blevet ændret på nogen 

måde.  

 Dette apparat må ikke placeres på møbler med bløde, porøse eller følsomme 

overflader. Som med enhver gummiblanding lavet med olie, kan fødderne forårsage 

mærker eller pletter, hvor fødderne har været placeret. Vi anbefaler brugen af 

beskyttende barriere, såsom en klud eller et stykke glas mellem enheden og overfladen 

for at reducere risikoen for beskadigelse og/eller misfarvning. 

 Anvendelse af denne enhed nær lysstofrør kan forårsage interferens vedrørende brug af 

fjernbetjening. 

 Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller 

lignende. 

 Stødfare – Åbn ikke enheden. 

 

Forholdsregler 

 For at undgå elektrisk stød, sørg for at strømstikket er sat helt ind i stikkontakten. 

 Tag altid stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug i længere tid samt før 

rengøring. Brug kun dette produkt med den medfølgende strømforsyning. 

 Anvendelse af andre styreenheder eller justeringer eller udførelse af andre end de heri 

angivne, kan resultere i farlig stråling. 

 Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller 

tilsvarende type.  
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ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.  
COVER MÅ IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN).  
INGEN UDSKIFTELIGE BRUGERDELE INDENI. 
REPERATIONER SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET 
PERSONALE. 

 

 

 

 

Lynet med pilehovedet i en ligesidet trekant skal advare 
brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" i 
produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig stor til at 
udgøre en risiko for elektrisk stød. 

 

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om 
tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses-
informationer i den medfølgende brugermanual 

 

 

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

1. Læs disse instruktioner.  

2. Gem disse instruktioner til senere brug.  

3. Overhold alle advarsler.  

4. Følg alle anvisninger.  

5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.  

6. Rengør kun med en tør klud.  

7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens 

anvisninger.  

8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmemålere, 

komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. 

9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det 

punkt hvor stikket skal sættes i apparatet. 

10. Tag stikket til dette apparat ud ved lyn og torden, eller hvis det ikke benyttes i en 

længere periode. 

11. Brug ikke produktet til andre formål end det tiltænkte anvendelsesformål. 
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SPECIFIKATIONER 

 Længde: 81 cm 

 Understøtter Bluetooth v2.1  

 Understøtter Enhanced Data Rate (EDR) 

 Understøtter profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 

 Digital lydkontrol  

 Fjernbetjening 

 Optisk lydindgang 

 3.5 mm lydindgang 

 RCA stereo lydindgang  

 Valgt lydkilde indikeret med LED lys 

 Pairing tilstand indikeret med LED lys  

 Tændt enhed indikeret med LED lys 

 Kan monteres på væg  

 Trådløs rækkevidde: 10 meter  

 Indbyggede stereohøjttalere  

 AC strøm input: Kræver en AC /DC strømforsyning (inkluderet) 

 
 
 

OPSÆTNING 

Strøm 

AC strøm input: Kræver en AC /DC strømforsyning (inkluderet) 
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Fjernbetjening 

Kræver et CR2025 batteri (præinstalleret) 

   

 

LED indikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

Montering 

Følg instruktionerne på den vedlagte separate monteringsvejledning. 

 

 

KNAPPER OG INDGANGE   

 

Status Indikator 

Power off Rødt lys 

Optisk Gult lys 

AUX in (RCA) Hvidt lys 

Line in Grønt lys 

Bluetooth Pairing tilstand Blåt blinkende lys 

Bluetooth Tilstand Blåt lys 
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LYDINDGANGE 

Brug af Stereo RCA lydindgang 

Ved tilslutning af lydenhed til RCA lydindgangen, sørg da for at farverne på RCA kablerne 

matcher farverne på Bluetooth Soundbaren. Før brug frakobles eventuelle kabler, der måtte 

være tilsluttet Line-in.  

1. Forbind RCA kablet til RCA stereo lydindgangen (AUX) på bagsiden af enheden og til 

RCA lydudgange på den enhed, du vil afspille lyden fra f.eks. fjernsynet.  

2. Tryk på Power knappen for at tænde for enheden.  

3. Tryk på Source knappen gentagende gange (indtil soundbaren lyser hvidt), eller AUX 

knappen på fjernbetjeningen for at afspille lyd fra RCA stereo lydindgangen (AUX). 

Soundbaren vil lyse hvidt for at indikere, at den er i AUX tilstand.   

4. Lyden fra f.eks. dit fjernsyn vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere. 

  

Brug af optisk lydindgang 

Du skal bruge: En lydkilde med en optisk lydudgang og et digitalt optisk lydkabel (medfølger 

ikke).  

1. Forbind det digitale optiske lydkabel til den Optiske lydudgang på din lydenhed, og den 

anden enhed til den optiske lydindgang på Bluetooth Soundbaren.  

2. Tryk på Power knappen for at tænde for enheden. 

3. Tryk på Source knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser gult) eller 

på optical knappen på fjernbetjeningen for at skifte til SPDIF (optisk) tilstand. 

Soundbaren vil lyse gult for at indikere, at den er i SPDIF (optisk) tilstand.  

4. Brug knapperne på din tilsluttede enhed til at sørge for, at lydindstillingerne er indstillet til 

PCM eller optisk lyd og er tændt.  

5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere. 
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Brug af Line In lydindgang 

1. Sæt den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lydkabel i Line In lydindgangen på 

Bluetooth Soundbaren.  Før brug, frakobl eventuelle kabler forbundet til stereo RCA 

lydindgangen.  

2. Forbind den anden ende af kablet til 3,5 mm lydudgangen på din MP3 afspiller eller 

andre lydenheder.  

3. Tryk på Power knappen for at tænde for enheden. 

4. Tryk på Source knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil den lyser grønt) eller 

på LINE knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Line In tilstand. Soundbaren vil lyse 

grønt for at indikere, at den er i Line In tilstand.   

5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbarens højttalere. 

 

BLUETOOTH FORBINDELSE 

Pairing af en Bluetooth enhed første gang 

1. Tænd for enheden ved at trykke på Power knappen.  

2. Tryk på Source knappen gentagende gange på Soundbaren (indtil blinkende lys), eller 

tryk på Bluetooth knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Bluetooth tilstand.  

3. Tryk på Pairing knappen på siden af Soundbaren.  

LED lyset vil nu blinke blåt hurtigt for at indikere at den er i Pairing tilstand. Ved pairing, 

forbliv indenfor 1 meter fra Soundbaren.  

4. Søg efter enheden “ENV-1366” på din bluetooth enhed (f. eks. Smartphone, tablet osv.). 

Det vil typisk være under Indstillinger  Bluetooth. Tryk på enheden for at starte Pairing 

mellem din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) og Bluetooth Soundbaren.  

Bemærk: Hvis din bluetooth enhed spørger efter et kodeord, så indtast ”0000” som er 

standardkoden. Se venligst manualen til din Bluetooth enhed, hvis du ikke ved, hvordan 

du søger og opretter forbindelse til Bluetooth enheder.  

5. Når Pairing er overstået og din Bluetooth enhed er tilsluttet Bluetooth Soundbaren, vil du 

høre en lyd fra højttaleren, og LED lyset vil lyse blåt. Efter første Pairing, vil enheden 

forblive parret, medmindre den bliver manuelt slettet af brugeren, eller indtil den er 

slettet på grund af en nulstilling af enheden.  
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Bemærk: Hvis din bluetooth enhed ikke længere er parret med din Soundbar, eller ikke 

kan få forbindelse til Soundbaren, så gentag trinene ovenfor.  

 

Afspil musik trådløst 

1. Følg instruktionerne i Pairing af en bluetooth enhed første gang.  

2. Brug knappenerne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) for at vælge 

en sang.  

3. For at afspille, pause eller vælge forrige/næste sang, brug knapperne på din Bluetooth 

enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.). 

4. Lyd fra den trådløst forbundne Bluetooth enhed vil nu høres i Bluetooth Soundbarens 

højttalere. 

 

FAQ 

Q: Hvorfor kommer der ingen lyd ud af Soundbaren, når den er forbundet til mit TV? 

A: Tjek at Soundbaren er tændt. 

A: Tjek at lydkablet er forbundet til en lydudgang på fjernsynet og ikke en lydindgang.  

A: Tjek at fjernsynet er sat til at sende lyd via lydudgangen (tjek fjernsynets indstillinger). 

A: Tjek at Soundbaren er sat til at afspille lyd fra den korrekte lydkilde i forhold til hvilket 

lydkabel der anvendes. 

 

Q: Soundbaren lyser blåt, men kan ikke finde bluetooth signalet på min telefon/tablet. 

A: Soundbaren skal være i pairing tilstand. Tryk på Pairing knappen på siden af Soundbaren, 

du vil nu kunne forbinde din telefon/tablet med Soundbaren. Sørg for ikke at stå mere 

end en meter væk fra Soundbaren er under pairing. Det blå lys på Soundbaren blinker 

hurtigt, når den er i pairing tilstand. 

 

Q: Hvorfor falder lyden nogle gange ud eller er af dårlig kvalitet, når der afspilles via 

Bluetooth? 

A: Bluetooth har en rækkevidde på op til 10 meter men vil være kortere, hvis der er andre 

trådløse enheder eller vægge, som giver forstyrrelser for Bluetooth signalet. 

 

Q: Hvorfor registrer Soundbaren ikke altid, når jeg trykker på fjernbetjeningen? 

A: Sørg for at pege hen imod Soundbaren og prøv at skift batteriet i fjernbetjeningen. 

 

Q: Jeg har forbundet Soundbaren til mit fjernsyn via RCA kabel, men får ingen lyd. Hvorfor? 

A: Ikke alle fjernsyn har RCA lydudgang, ofte har de kun RCA lydindgang, anvend i stedet 

høretelefonudgang eller optisk lydudgang.  
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BORTSKAFFELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed 
og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet 
(som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer 
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 


