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SVENSKA

Tack för att ni valt en Smart Living-produkt. För att säkerställa
korrekt drift, läs denna manual noggrant före användning.

STARTA FLAMMAN
För att starta FLAMMAN håller du inne knappen
som är markerad med         i ca 2 sekunder.
När du hör  ”BLUETOOTH MODE” från högtalaren
är den startad och redo att kopplas ihop med
önskad enhet.

KOPPLA DIN ENHET
Direkt när FLAMMAN startas så är den i Bluetooth
läge. Gå in i Bluetooth inställningarna i din enhet (ex 
mobil) och välj SMART LIVING. 
(Se felsökningssidan om det ej fungerar.)
Har du tidigare kopplat din enhet till FLAMMAN sker
kopplingen automatisk.

STYRA LJUSET
När du startar din högtalare kommer även ljuset
starta automatiskt.
När man är i detta läget kan man välja hur man vill
att ljuset ska ”flamma” genom att trycka en gång på 
knappen i mitten med lamp-ikon. Här trycker du även
om du vill stänga av ljuset och bara ha ljudet igång.

STARTA LJUSET UTAN HÖGTALARE
Vill du bara starta ljuset utan att ha ljud igång så
trycker du på knappen i mitten i ca 2 sekunder.
I detta läge går det inte att ändra mellan de olika 
inställningarna på ljuset.
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SVENSKA

Tack för att ni valt en Smart Living-produkt. För att säkerställa
korrekt drift, läs denna manual noggrant före användning.

BYTA LÅT
För att byta låt på FLAMMAN trycker du en gång på 
PLUS för att stega framåt eller en gång på MINUS för
att gå tillbaka. Man kan givetvis även byta låt på den
enhet som är kopplad till FLAMMAN.

ÄNDRA VOLYMEN
För att höja eller sänka volymen på FLAMMAN håller 
man inne PLUS eller MINUS. Det går även att höja och 
sänka volym på den enhet som är kopplad.
Tänk dock på att är volymen låg på tex din mobil går
det inte att få ljudet högt enbart på FLAMMAN utan då 
måste man först höja ljudet på kopplad enhet.

PARA IHOP 2 HÖGTALARE MED TWS
Har du köpt två stycken FLAMMAN
och vill att dessa ska spela samma
musik så är det enkelt att parkoppla
tack vare funktionen TWS.

Man börjar med att starta upp en av
högtalarna i BLUETOOTH läge och gör
därefter detsamma med högtalare två.
Nu kommer dessa två högtalare att kopplas med
varandra och det hörs ett ljud.

(OBS! Se till att din mobil eller liknande inte är kopplad först.)

Därefter går du in i din mobil, precis som när du
kopplar mot en högtalare, och söker upp en av
enheterna som heter ”SMART LIVING”. När du kopplat 
mot denna spelas din musik upp i båda högtalarna.
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SVENSKA

Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra specifikationer
och prestanda utan speciellt meddelande.

LTC LEJON TRADING CO AB - Hortensiagatan 4 - 256 68 Helsingborg - Sweden
+46 42225170 - info@ltc.se - MADE IN CHINA

FELSÖKNING

LADDNING & ANVÄNDNING AV SD-KORT

SPECIFIKATIONER

PROBLEM
Lyckas inte koppla ihop

Lågt eller felaktigt ljud

LÖSNING
1. Kontrollera att ingen annan telefon är kopplad.
2. Är avståndet för långt mellan högtalare och musikenhet?
3. Är det väggar eller liknande mellan kan detta påverka ljudet.

1. Kontrollera att ljudet är uppskruvat på din mobil.
2. Är batteriet lågt, ladda.
3. Är avståndet för långt mellan högtalare och musikenhet?
4. Är det väggar eller liknande mellan kan detta påverka ljudet

Bluetoothversion: V4.2

Bluetoothnamn: SMART LIVING

Signal-brusförhåll: >75db

Trådlös överföring: 10m

Strömförsörjning: 5V 1A

Uteffekt:  5W

Litiumbatteri:  7.4V 2000mA

Vikt:   420g

Storlek:  165x100x39mm

LADDNING
Stoppa in medföljande kabel på baksidan av din högtalare.
Du hittar luckan under locket.

SPELA MUSIK VIA SD-KORT
På baksidan av enheten finns det plats för SD-KORT.
Så fort kortet stoppas i börjar musiken på kortet spelas.
Du byter låt, skruvar upp osv precis som vanligt.

US
B

SD
-K

O
RT



ENGLISH

Thank you for choosing a Smart Living product.
To ensure proper operation, read this manual carefully before use.

START THE FLAME
To start the FLAME, press and hold the button which is
marked with        for about 2 seconds.
When you hear “BLUETOOTH MODE” from the speaker
it is started and ready to be connected with the desired
device.

PAIR YOUR DEVICE
When the FLAME is started, it is in Bluetooth
mode. Go into the Bluetooth settings of your
device (e.g. cell phone ) and select SMART
LIVING.
(See the troubleshooting if it doesn´t work.)
If you have previously connected your device to the
FLAME, it will connect again automatically.

CONTROL THE LIGHT
When you turn on your speaker, the light will
also start automatically.
When in this mode you can choose how you
want the light to ”flame” by pressing the button
in the middle with the lamp icon once. Also
press that button if you want to switch off the
light and only have the sound on.

START THE LIGHT WITHOUT SPEAKERS
If you just want to turn on the light without
having sound turned on, press the button in the
middle for about 2 seconds.
In this mode it is not possible to change between
the different light settings.
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