
 

Koble til høyttalere. 
Sørg for at du kobler opp Heat&Beat til smarttelefonen din først. 
Pass på at Bluetooth på telefonen din er slått på. 

      

Fig1      Fig 2 

Velg ikonet nederst til venstre i menyen 

Aktiver Heat&Beat ved å swipe til venstre. Du er nå koblet opp til Heat&Beat. 

 



          

Fig 3                                                Fig 4  (av)                                         Fig 5 (på) 

 

Klikk på musikk ikonet som vist på Fig 3. Fig 4 vil da vises på skjermen, og når den er blå er du ikke 
tilkoblet høyttalerne. 

Klikk på knapp-ikonet, og når du er paret, vil ikonet bli oransje. Da er du tilkoblet høyttalerne. 

Du vil også høre noen toner  fra høyttalerne. Så lenge tonene avslutter oppover, er du koblet til. 
Avslutter de nedover, er du koblet fra. 

 

Deretter går du til Bluetooth menyen. Der søker du etter tilgjengelige enheter. 
VELG BTspeakers!  
Når du har paret BTspeakers, trykker du på innstillinger (i) på BTspeakers.  
Velg da: Bruk som medielyd. 
Du er nå klar til å bruke Heat&Beat! 
 
MERK:  
Sørg for at du avslutter andre Apper / Bluetooth enheter som kan komme i konflikt med BTspeaker. 
Dersom du har problemer med å få lyd, avslutt paring til andre enheter og forsøk igjen.  
 

 

 


