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Bli kjent med din AM08 3 
AM08 er en Bluetooth-aktivert enhet som lar deg avspille musikk trådløst fra andre 4 
Bluetooth-enheter. Den søker automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten, etter 5 
at du skrur den på. AM08 kan parres med to Bluetooth-enheter samtidig, men kan 6 
også virke sammen med en enhet ad gangen. Når den parres med telefonen din, 7 
virker AM08 som en høyttaler og mikrofon når du bruker oppkall med håndfri-8 
modusen. La oss se på funksjonene slik at du lærer å bruke dem, før du begynner 9 
å bruke din SWAN.  10 
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I. Strømknapp og taster  12 
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Sett nedenfra  Sett ovenfra  14 
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1. Strømknapp  

Skru på strømknappen for å skru SWAN på eller av.  

2. Tast til volumøkning  5. Tast til volumsenkning  

* For å øke SWANs volum, trykk og hold på                              . For å minske 

 SWANs volum, trykk og hold på  . 

3. Forrige  6. Neste 

* For å avspille forrige eller neste sang i en spilleliste på en Bluetooth-parret enhet,  trykk på   

*     eller  . 

* Når SWAN blir parret med en Bluetooth-enhet, trykk på          eller     

 for å bytte mellom stemmeinstrukser og varseltoner.  

4. Bluetooth-parringstast 

* Når musikken spiller, trykk på    for å sette på pause eller fortsette avspillingen.  

* Når du får et oppkall, trykk på   for å ta telefonen eller trykk og hold      for å 

avvise. For å legge på, trykk på  igjen.  

Når du er i håndfri modus, skal du trykke og holde på            for å bytte fra AM08 

håndfri modus til telefonmodus. For å bytte tilbake, skal du innstille svarmodusen på 

telefonen din til Bluetooth. 

* Når du ikke er i håndfri modus, trykk og hold på              , når du er i håndfri 

modus, skal du trykke og holde for å frakoble AM08 fra den parrede Bluetooth-

enheten. SWAN er deretter klar til parring med en annen enhet.  

7. Mikrofon  



 
 

II. Indikatorer og port 1 2 

3 

5 4 

1. Nøkkelindikator  

Denne indikatoren skrur seg på når SWAN er skrudd på, eller når du utfører en 

operasjon. Den skrur seg av når AM08 er inaktiv i en kort periode.  

2. Bluetooth parringsindikator  

Når AM08 blir parret med en annen enhet, blinker denne indikatoren raskt. Hvis 

parringen mislykkes, blinker indikatoren sakte. Hvis AM08 blir vellykket parret med 

enheten, skrus denne indikatoren av.  

3. Oppkallsindikator  

Når AM08 er på, blinker denne indikatoren sakte. Når du får et oppkall, blinker 

denne indikatoren raskt.  

4. Ladeindikator  

Når AM08 blir ladet, skrus denne indikatoren på. Etter at batteriet er full-ladet, skrus 

denne indikatoren av.  

5. Ladeport  

Denne porten kobler til AM08 til en strømadapter (5 V utgang) via en USB-kabel. 

Du kan også koble AM08 til PC-ens USB-port for å lade batteriet.  



 
 

Koble din AM08 til Bluetooth-enheter  
I. Kobling til en Bluetooth-enhet  

Når du skrur på AM08, søker den automatisk etter Bluetooth-enheter i nærheten 

og går inn i standby-modus. På enheten som du vil parre med AM08, skrur du på 

Bluetooth. Etter at AM08 er funnet på enheten, trykker du på HUAWEI AM08 for å 

parre den med AM08. 

Merk: På noen Bluetooth-enheter, kan det hende at du må taste inn et passord for å etablere 

en forbindelse. Standard-passordet er 0000. 

Neste gang du skrur på AM08, søker den automatisk etter og parrer med 

Bluetooth-enheten som den ble parret med tidligere. Hvis ingen slike enheter blir 

funnet, vil din AM08 fortsatt være i standby-modus.  

 

II. Koble seg til to Bluetooth-enheter  

Første gang du parrer AM08 med to Bluetooth-enheter, skal du gjøre følgende:  

1. Parr AM08 med en Bluetooth-enhet.  

2. Trykk og hold på      for å koble fra enheten og sette AM08 i klar for 

parringsmodus.  

3. På den andre Bluetooth-enheten, skal du søke etter og parre med AM08. 

4. På den første Bluetooth-enheten, skal du søke etter og parre med AM08. 

Merk: AM08 kan bare virke sammen med en Bluetooth-enhet ad gangen. Hvis du har to 

parrede Bluetooth-enheter, skal du sette alle operasjonene på en enhet på pause, 

slik at AM08 kan kjøre operasjonene på den andre enheten.  

Hvis du ikke sletter parringsinformasjonen fra de to sist brukte enhetene, vil AM08 

automatisk koble seg til dem når begge er tilgjengelige.  



 

Merk:  

Før du bruker AM08 for første gang, må du lade den i 2 til 3 timer.  

Når batterinivået er kritisk lavt, skrur AM08 seg automatisk av. Hvis dette 

skjer, skal du lade batteriet en stund og skru på/av-knappen av og så på igjen 

for å skru på AM08. 

Merk: 

Noen Bluetooth-enheter støtter ikke Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

og kan ikke bruke AM08 til avspilling av mediefiler. Programvare til 

medieavspilling som ikke er kompatibel med AM08, får                        ikke de 

foregående tastene til å virke. Før du bruker AM08, sørg for at du har kompatible 

Bluetooth-enheter og programvare til medieavspilling.  


