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Sound Pillow 

BRUGERVEJLEDNING 
Battery Benelux Lydpude 

+ MP3-afspiller 
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Side 3 

Opsætning 
Placering & funktioner 

Fra musikskærmen/♫- tryk enten på frem eller tilbage-pilen.  

 

Se opsætningsskærm. Tryk på E/Enter for at få adgang til opsætningsfilen.  

Brug frem eller tilbage-pilene til at fremhæve de ønskede indstillinger  

 

LCD INDSTILLING - Indstil tidsperiode - Displayskærm forbliver tændt  

- LCD Indstil fremhæves automatisk. Tryk på E/Enter  

- "Dark mode" er fremhævet. Tryk på E/Enter 

- Brug venstre og højre pile til at indstille displaytid i minutter (1 til 10 minutter)  

- Tryk på E/Enter for at vælge den ønskede indstilling  

 

Sprog - Brug piletaster til at fremhæve "Sprog"  

- Tryk på E/Enter for at få adgang til 24 sprog  

- Brug piletaster til at vælge det ønskede sprog. Tryk på E/Enter for at vælge  

 

Dvaletilstand - Brug piletaster til at fremhæve "Dvaletilstand"  

- Tryk på E/Enter. Brug piletaster til at øge/mindske dvaletilstandstid.  

- Tryk på E/Enter for at bekræfte valg i minutter  

 

For at gemme dine indstillinger, når du slukker afspilleren: Tryk på og hold E/Enter 

nede, indtil musikskærmen vises. Skub Tænd/Sluk-kontakt hen på Sluk. 

 

 

  



 

 
Side 4 

Afspilningsningstilstand 
Under afspilning 

Gentag - *Equalizer- *SRS WOW 

Mens afspiller er i afspilningstilstand - under afspilning:  

Tryk på E/Enter for at gå ind på Gentag - *Equalizer - *SRS WOW-indstillinger.  

 

Gentage-muligheder: Tryk på E/Enter - Mens enheden spiller 

Gentag er fremhævet som standard. Tryk på E/Enter for at få adgang til Gentag-

muligheder 

 

- Brug piletaster til at fremhæve en gentage-mulighed. Tryk på E/Enter for at vælge.  

- Afspil alle én gang - Afspiller alt indhold én gang  

- Gentag én - Afspiller et enkelt spor gentagne gange  

- Gentag alle - Afspiller alt indhold... og gør det derefter igen...  

 

Equalizer - Vælg mellem 7 fabriksindstillinger.  

- Brug piletaster til at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på E/Enter for at vælge  

 

SRS WOW - giver mulighed for yderligere ændringer af lyd.  

- Brug piletaster til at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på E/Enter for at vælge 

’ 
 

*Equalizer & *SRS WOW-funktioner giver dig mulighed for at øge bas-output.  

Dog vil for meget bas ved høj lydstyrke overbelaste højttalerne og få dem til at 

"knitre". Undgå at overbelaste højttalerne.  

 

 

På pause 

Gå ind på Indholdsliste & Slet-indstillinger  

 

Mens afspiller er i afspilningstilstand - men PÅ PAUSE:  

Tryk på E/Enter for at gå til: Lokal mappe - Slet fil - Slet alle 

 

 Lokal mappe - Angiver alt indhold i afspilleren. 

- Lokal mappe er fremhævet, tryk på E/Enter for at gå til indholdsliste.  

- Brug piletaster til at gennemgå listen over tilgængeligt indhold.  



 

 
Side 5 

- Vælg et spor ved at trykke på E/Enter. Sporet afspilles.  

 

 

Slet fil - Giver mulighed for at SLETTE et enkelt spor.  

- Brug piletaster til at gennemgå listen over tilgængeligt indhold.  

- Vælg det spor, der skal slettes, ved at trykke på E/Enter.  

- Afspilleren vil spørge, om du er sikker: Ja eller Nej. Nej er fremhævet.  

- For at SLETTE: Brug piletast til at fremhæve Ja. Tryk på E/Enter.  

 

Slet alle - Giver mulighed for at slette ALT på én gang.  

- Brug piletaster til at fremhæve Slet Alt. Tryk på E/Enter.  

- Afspiller vil spørge, om du er sikker: Kun Nej er vist og er fremhævet.  

- For at SLETTE ALT: Brug piletast til at fremhæve Ja. Tryk på E/Enter.  

 

BEMÆRK: Når spor er slettet, kan de IKKE hentes tilbage. 

 

 

Sound Pillow sleep system 
 

Genopladning af batteriet &  

fortsat afspilning - uden at dræne batteriet  

 

1) lndsæt USB-ledningen i afspillerens USB-indgangen  - dette er den mindste 

ende/stik på USB-ledningen.  

 

2) lndsæt den anden ende af USB-ledningen i den sorte vægadapter - den 

store/flade ende af USB-ledningen.  

 

3) Indsæt vægadapter i stikkontakt - adapterens LED vil lyse op.  

 

4) Afspillerens display vil lyse op. Efter et par øjeblikke...  

vises et opladende batterisymbol. Afspilleren oplader nu.  
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Du kan nemt lytte til til Sound Pillow® Sleep System  

uden at dræne batteriet!  

 

Følg ovenstående opladningstrin...når billedet af det opladende batteri vises, skal du 

trykke på E/Enter - Musikskærm ♫ vises. 

 

Tryk på E/Enter (igen)...afspiller spiller nu fra vægadapter. 

 

 

Ofte stillede spørgsmål 
 

1) Hvor længe bør jeg oplade afspilleren? 

- 8 timer de første tre opladninger 

- 2 til 3 timer derefter anbefales   

 

2) Hvad er batteriets levetid? 

 - 8 til 14 timer, afhængig af afspilningslydstyrken 

 

3) Kan jeg tilføje min egen musik & indhold? 

- Ja. Afspilleren understøtter MP3-filer og kan indlæses fra en pc eller MAC. Du skal 

blot tilslutte USB-kablet til din computers USB-port og til afspilleren. Gem derefter 

det nye indhold på afspilleren, på samme måde som du gemmer filer på et flash-

drev. 
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Fejlfinding 
 

1) Sound Pillow® lyder dæmpet:  

- Vend puden...højttalerne vender mod din madras.  

 

2) Ingen lyd eller kun én højttaler spiller:  

- Sørg for, at Sound pillows stik er sat hele vejen ind i afspilleren.  

 

3) Afpiller tænder ikke:  

- For det første: Oplad batteriet.  

- For det andet: Skub Tænd/Sluk-kontakt til Sluk og derefter tilbage til Tænd.  

 

4) Kan ikke hente ekstra indhold:  

- Sørg for, at forbindelser er komplette og sikre  

- Tjek resterende hukommelseskapacitet  

- Sørg for, at ekstra indhold er MP3-filer  

 

Har du stadig problemer?  

Send os en e-mail på info@tonax.dk 

Eller ring til os på  86 89 80 29 

 

 

Tekniske specifikationer 

 

Mål: 86 mm x 42 mm x 9 mm  

Vægt: ca. 1,62 ounces/46 gram  

Skærmstørrelse: 1 3/4 tommer (diagonalt) / 4,445 cm  

USB: USB 2.0  

Hukommelse: 2 GB flash-hukommelse  

Lydformat: MP3  

MP3-bitrate: 8SK bps 320K bps  

Frekvensområde med Sound Pillow: 31,5Hz til 18.000 KHz  

System: Windows98/SE/ME/2000/XP  

 

Sleep-indhold skrevet, produceret & indlæst i USA! 

 

 

mailto:info@tonax.dk
tel:8689829

