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SleepPhones wireless vejledning 
 
Tak for dit valg af SleepPhones wireles. Den trådløse udgave af SleepPhones, hvor du slipper for besværet 
med en ledning til din lydkilde. 
 
Opladnings instruktioner. 
 
1. Tilslut den ene ende af mikro-USB-kablet til den trådløse Bluetooth-modtager placeret inde pandebåndet. 
Tilslut den anden ende til USB-porten på en computer eller til en USB-oplader. 
2. Under opladning, vil der være et rødt lys ved siden af knappen på wireless bluetooth modtageren.  
3. Når den er fuldt opladet, ændres det til et grønt lys. 

Tilkobling instruktioner. 

1. Før du tilkobler, skal du sørge for at din trådløse SleepPhones er helt opladet. 

2. Placer din bluetooth-modtager indenfor 1 meter fra din SleepPhones.  

3. Find knappen til din trådløse bluetooth modtager inden i selve pandebåndet. 

4. Tryk og hold knappen i 5 sekunder. Din bluetooth modtager vil begynde at blinke rødt. 

Betjeningsvejledning 
 

1. Klik på knappen på den trådløse Bluetooth-modtager for at hæve volumen. Volumen vil skrue op og ned i 
10% trin.  

2. Dobbelt klik på den for at stoppe afspilningen. Dobbelt klik igen for at genoptage afspilning. 

3. For at slukke enheden, trykkes på og holdes knappen nede i 2 sekunder. En stemme vil annoncere, 
”power off”. 

Fejlfinding. 
1. Kontroller lydstyrken på Bluetooth-enheden. 
2. Tjek lydstyrken på den trådløse bluetooth reciever placeret inde i pandebåndet. 
3. Sørg for, at den trådløse bluetooth reciever er opladet. 
4. Henvis til din telefon, computer eller anden bluetooth-enhed manual. 
5. Under opladning, hvis du ikke kan se et grønt eller rødt lys på den trådløse bluetooth modtager, brug din 
hånd til at blokere lys og se nøje efter. Det kan være et svagt lys under stoffet. 

Hvis din bluetooth-enhed er adskilt fra dine SleepPhones i mere end 5 minutter, vil hovedtelefonerne slukke 
automatisk. Ikke alle programmer eller software, supporterer bluetooth. 

 
Pleje og vask 
Fjern højttalerne før vask af fleece pandebåndet. Maskinvask varm. Tumble tør medium. Må ikke stryges, 
bleges eller renses. Undgå blødgøringsmidler. 
Sæt højttalerne i, når pandebåndet er tørt. Højre højttaler er rød og venstre højttaler er grøn. Den hvide side 
bør vende mod dine ører. Indsæt højttalerne ca. 10 cm ind og sæt så den grå trådløse Bluetooth modtager 
inden du lukker velcroen. Juster for pasform.  

Besøg www.sleepphones.com/video for at få videoinstruktioner. 

Sovemusik 

SleepPhones iPhone App er tilgængelig på iTunes Store. Søg på ”SleepPhones”. 

Sove musik downloads er tilgængelig på www.sleepphones.com 
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Batteri 

Dette AcousticSheep produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri. Det bør kun isættes opladeren 
som leveres sammen med dette produkt. Lithium-batterier holder længere, hvis de oplades efter hvert brug. 
De har ikke brug for (og foretrækker ikke) at blive helt afladet før genopladning. AcousticSheep giver en 
udskiftning af batteri og genanvendelse service, som du kan få adgang til via vores hjemmeside. Du må ikke 
forsøge at åbne dette produkt eller udskifte batteriet selv. Åbning af produktet udelukker den begrænsede 
garanti. 

Advarsel 

Brug af et headset som dækker begge ører vil forringe din evne til at høre andre lyde. Brug af sådan et 
headset mens du kører bil eller cykel kan skabe en alvorlig fare for dig og andre, og er ulovligt i de fleste 
lande. 

Eksponering af for høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Jo højere volumen er, jo større risiko er der før din 
hørelse kan blive påvirket. Når du bruger dit headset eller hovedtelefoner med forskellig musik og forskellige 
enheder, kan du opleve forskellige lydniveauer. Hvis du oplever ubehag i hørelsen, bør du stopper med at 
lytte til enheden via dit headset eller hovedtelefoner og bør kontrolleres af din læge. 

For at beskytte din hørelse, foreslår høreeksperter, at du: 
 
Indstiller volumen i en lav position før du sætter dit headset eller hovedtelefoner på ørerne og bruger så lavt 
en volumen som muligt. 
 
Undgå at skrue op for volumen for at overdøve larmen fra omgivelser. Når det er muligt, skal du bruge dit 
headset og hovedtelefoner i et roligt miljø med lav baggrundsstøj. 

Begræns mængden af gange du bruger headset eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke, skru ned hvis lyden 
fra headset eller hovedtelefoner forhindrer dig i at høre folk tale i nærheden af dig 
 
Begrænset garanti 
 
Hvad dækker garantien? Acousticsheep garanterer, at produkterne er fri for fejl og mangler i materialer eller 
håndværk, med de undtagelser, der er anført nedenfor. 
Produktgarantien er 2 år fra købsdatoen. Der skal foreligge dokumentation for købet, dvs. et af forhandleren 
udstedt dokument, der viser købet og købsdatoen. 

Hvad dækker garantien ikke? Denne garanti dækker ikke nogen fejl, der er opstået som følge af: Forkert 
installation, misbrug eller undladelse af at følge anvisningerne i denne vejledning, brug af ukorrekt, utilsigtet 
eller defekt udstyr.  

Specifikt dækker denne garanti ikke batteriet, som kan slides op ved normal brug. 

AcousticSheep eller forhandleren kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af personskade, ethvert ulykkestilfælde 
eller andre skader som følge af anvendelsen af dette produkt. 

Ved brug af SleepPhones wireless vil der opstå et naturligt slid af pandebåndet og dette er naturligvis ikke 
omfattet af garantien. 
 
SleepPhones wireless er testet og overholder grænseværdierne for Class B digitalt udstyr, i henhold til FCCs 
regler. Der gives ikke garanti for interferens af andre enheder med radiokommunikation.  
 
SleepPhones wireless er CE-mærket i henhold til 1999/5/EC.  
 
 
 


