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Lær din AM08 at kende 3 
AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre 4 
Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, 5 
efter at du har tændt den. AM08 kan danne par med to Bluetooth-enheder 6 
samtidig, men virker med en enhed ad gangen. Når den har dannet par med din 7 
telefon, virker AM08 som en højttaler og mikrofon, når du er modtager opkald 8 
håndfrit. 9 
Før du begynder at bruge din SWAN, så lad os se på dens funktioner og lære 10 
hvordan de bruges. 11 
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I. Startknap og taster 13 
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Set nedefra Set oppefra 15 
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1. Startknap 

Tryk på startknappen for at tænde eller slukke for SWAN. 

2. Volumen op-tast 5. Volumen ned-tast 

* For at skrue op for SWAN, så tryk på, eller tryk og hold på . For at skrue ned 

for SWAN, så tryk på, eller tryk og hold på . 

3. Forrige 6. Næste 

* For at afspille den forrige eller næste sang på playlisten, på en Bluetooth-enhed, så tryk 

på . 

* Når SWAN danner par med en Bluetooth-enhed, så tryk på     eller for at 

skifte mellem stemmeinstruktioner og alarmer. 

4. Bluetooth pardannelsesknap 

* Når musikken spiller, så tryk på for at gå på pause eller genoptage afspilningen. 

* Når der kommer et ophold, så tryk på, for at besvare opholdet, på på hold for at 

afvise opkaldet. For at afslutte opkaldet, skal du trykke knappen igen. 

Når du besvarer et opkald håndfrit, så tryk og hold for at skifte fra AM08 i håndfri 

tilstand til telefon. For at skifte tilbage igen, skal du indstille besvarelsesindstillingen på din 

telefon til Bluetooth. 

* Når du ikke er i håndfri indstilling, så tryk og hold for at afbryde AM08 fra den 

Bluetooth-enhed, den har dannet par med. Så er SWAN klar til at danne par med 

en anden enhed. 

7. Microphone 



 
 

II. Indikatorer og porte 1 2 

3 

5 4 

1. Hovedindikator 

Denne indikator lyser efter at SWAN tændes, eller når du bruger den. Den slukker 

når AM08 er inaktiv et kort stykke tid. 

2. Bluetooth pardannelses-indikator 

Når AM08 danner par med en anden enhed, blinker denne indikator hurtigt. Hvis 

pardannelsen ikke lykkes, blinker indikatoren langsomt. Hvis AM08 danner par 

med enheden, slukker indikatoren. 

3. Ekstra indikator 

Når AM08 er tændt, blinker denne indikator langsomt. Når der ringes op, blibker 

denne indikator hurtigt. 

4. Opladningsindikator 

Når AM08 lader op, tændes denne indikator. Efter at batteriet er helt opladet, 

slukkes denne indikator. 

5. Opladerport 

Denne port kobler AM08 til en eladapter (5 V output) via et USB-kabel. Du kan 

også koble AM08 til en computers USB-port for at oplade batteriet. 



 
 

Tilslut AM08 til Bluetooth-enheder 
I. At oprette forbindelse til én Bluetooth-enhed 

Efter at du har tændt AM08, søger den automatisk efter Bluetooth-enheder i 

nærheden og går på standby. Tænd Bluetooth på den enhed, som skal danne par 

med AM08. Efter at AM08 kan ses på enheden, så rør ved HUAWEI AM08 for at 

danne par med AM08. 

NB: På nogle Bluetooth-enheder skal du måske indtaste et password for at oprette 

forbindelse. Dette password er 0000. 

Næste gang du tænder AM08, søger den automatisk efter og danner par med den 

Bluetooth-enhed, som den tidligere har dannet par med. Hvis en sådan enhed ikke 

kan findes, vil din AM08 forblive på standby. 

 

II. At oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder 

Første gang du danner par mellem AM08 og to Bluetooth-enheder, gør følgende: 

1. Dan par mellem AM08 og en Bluetooth-enhed. 

2. Tryk og hold to for at afbryde forbindelsen med enheden, så AM08 kan gå 

i pardannelse igen. 

3. Søg og dan par med AM08 på den anden Bluetooth-enhed. 

4. Søg og dan par med AM08 på den første Bluetooth-enhed. 

NB: AM08 virker kun med én Bluetooth-enhed ad gangen. Hvis du har dannet 

par med to Bluetooth-enheder, så stop alle funktioner på den ene enhed, for 

at bruge AM08 på den anden enhed. 

Hvis du ikke rydder pardannelsesinformationerne fra de to tidligere bruge enhed, vil 

din AM08 oprette forbindelse med dem automatisk, når de begge er ledige. 



 

NB: 

Før du bruger AM08 første gang, så oplad den i 2-3 timer. 

Når batteriniveauet er kritisk lavt, slukker AM08 automatisk. Hvis det sker, så 

oplad batteriet et stykke tid, og sluk for enheden, og tænd den så igen. 

NB: 

Nogle Bluetooth-enheder understøtter ikke Advanced Audio Distribution Profile 

(A2DP), og kan ikke bruge AM08 til at afspille mediafiler. Media playback 

software som ikke er kompatibel med AM08, tillader ikke at knapperne virker. Før 

du bruger AM08, vær sikker på at du har kompatible Bluetooth-enheder og media 

playback software. 


