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I förpackningen:

• BST-100, Sound Oasis Bluetooth Sleep Sound Therapy System
• Micro-SD-kort med ljudspår
• USB-laddningskabel
• Bruksanvisning (engelska)

Viktigt!
• Läs alla instruktioner.
• Utsätt inte produkten för regn och fukt. Undvik att spilla vätskor i 

högtalaren, då det kan orsaka kortslutning och medföra brandfara. 
• Placera ej högtalaren i närheten av eld, såsom tända ljus. 
• Använd endast medföljande laddningskabel. 
• Batterierna måste laddas innan användning. Följ instruktionerna.
• Efter längre tids förvaring utan användning, kan det vara nödvändigt att 

ladda batterierna flera gånger för att återfå full prestanda.
• Batterierna ger bäst prestanda i normal rumstemperatur 15-25°C.
• Om eventuell vätska läcker från batterierna, undvik att få det i kontakt med 

hud eller ögon. Om kontakt uppstått, skölj rikligt med vatten och uppsök 
vård. 

• Rengör produkten med trasa fuktad med varmt vatten eller milt 
rengöringsmedel. Torka bort all fukt med en mjuk, torr trasa. Använd ej 
starka rengöringsmedel. 
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    Beskrivning

• Håll in knappen i 3 sekunder för att sätta på BST-100. Håll 
in knappen i 1 sekund för att stänga av.

• BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och söker 
efter tillgängliga enheter. Om ingen enhet är parad, blir 
produkten upptäckbar (se Bluetooth-avsnitt)

• Tryck på knappen för återuppspelning.

• Tryck på knappen för att starta och pausa uppspelning.

• Tryck på knappen för att hoppa till nästa spår.

• Tryck på knappen för att sänka ljudet gradvis eller håll in 
knappen för att sänka kontinuerligt.

• Tryck på knappen för att höja ljudet gradvis eller håll in 
knappen för att höja kontinuerligt.

• Tryck på knappen för att välja mellan Bluetooth- och micro-
SD-läge. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge.

• Blå LED-lampa indikerar att BST-100 är i Bluetooth-
läge och kan spela upp streamat ljud/musik från annan 
Bluetooth-enhet.

• Blinkande blå lampa – BST-100 är upptäckbar och redo att 
paras med annan Bluetooth-enhet.

• Blå lampa med fast sken – BST-100 är parad med annan 
Bluetooth-enhet.

• Det fasta blå skenet släcks efter ca 10 sekunder, så att ljuset 
inte stör din sömn. För att kontrollera att Bluetooth är på, 
tryck på valfri knapp och den blå LED-lampan tänds i 10 
sekunder.

• Grön LED-lampa indikerar att BST-100 spelar ljud från 
micro-SD-kortet. 

• Lampan släcks efter ca 10 sekunder, så att ljuset inte stör 
din sömn.

• Röd LED-lampa indikerar att BST-100 laddar. 
• Lampan lyser tills batteriet är fulladdat. Sedan minskar 

ljuset till ett svagt sken.

Hörlursutgång

Micro-
USB-
ingång
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• Mikrofon. BST-100 kan användas som handsfree-högtalare 
när du talar i en smartphone. 

• Stereo/mono 3,5 mm hörlursutgång

• Använd medföljande USB-kabel för att ladda eller ge 
strömförsörjning till BST-100 från annan USB-källa.

• Ingång för 3,5 mm-kabel för att spela ljud från en extern 
enhet (t. ex. iPhone, iPod, MP3-spelare eller CD-spelare).

• Ett micro-SD-kort med 10 terapiljud medföljer med 
BST-100. Kortet måste sättas in för att kunna spela upp 
ljudspåren.

• Det är möjligt att byta micro-SD-kort för utökat 
ljudbibliotek.
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Strömförsörjning
BST-100 kan användas som trådlös ljud/Bluetooth-enhet, då den har inbyggda 
uppladdningsbara batterier. Du kan också ha den inkopplad till strömförsörj-
ning för kontinuerlig användning utan uppladdning. 

Med batteri
1. Ladda det uppladdningsbara batterier helt innan du använder BST-100 
 första gången.
2. Koppla in den medföljande USB-kabeln i en kompatibel USB-port, t.ex. 
 i en AC-laddare, dator eller laptop. Den röda lampan lyser när enheten laddas.  
 När batteriet är fulladdat, minskar ljuset till ett svagt sken. Uppladdningstid  
 ca 2-3 timmar.
3. Koppla ur USB-kabeln och använd enheten.
4. När batterinivån är låg blinkar den röda och den gröna LED-lampan. Ladda  
 då batteriet på nytt.

OBS! När batteriet är helt urladdat, tar det ca 30 minuter uppladdning innan du 
kan använda enheten igen.

Med strömförsörjning
1. Koppla in den medföljande USB-kabeln i en kompatibel USB-port, t.ex. i  
 en AC-laddare, dator eller laptop. 
2. Använd enheten.
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Spela upp musik via Bluetooth
Du kan spela upp musik på BST-100 från en annan enhet, t. ex. en mobiltele-
fon, dator eller laptop, via Bluetooth-uppkoppling.

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och den blå LED-lampan blinkar  
 för att indikera att enheten är upptäckbar. 
3. Aktivera Bluetooth på din andra enhet och leta efter BST-100 i listan för  
 tillgängliga enheter. Para ihop enheterna.
4. Ett ”blip”-ljud och ett fast ljus från den blå LED-lampan indikerar att BST-100  
 är parad.
5. Sätt på ljudet/musiken på din andra ljudenhet. Ljudet hörs nu via BST-100.
6. Tryck på – VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.
7. Tryck på >II-knappen för att pausa och återuppta uppspelningen.
8. Tryck på >I för att hoppa till nästa spår.
9. Tryck på I< för att spela spåret igen.

Vänligen observera:
• Du kan bara para ihop med en Bluetooth-enhet åt gången.
• Om parningen misslyckas, starta om BST-100 och försök igen. 

Lyssna på ljud/musik från micro-SD-kortet
Du kan njuta av ljud eller musik från micro-SD-kortet. Med BST-100 följer ett 
micro-SD-kort förprogrammerat med 10 terapiljud. 

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. Enheten sätts automatiskt i Bluetooth-läge (ett ”blip”-ljud och ett blinkljus  
 från den blå LED-lampan indikerar att enheten är i Bluetooth-läge, redo att  
 para sig med annan Bluetooth-enhet).
3. Byt från Bluetooth-läge till SD-läge genom att trycka på MODE-knappen.
4. Den gröna LED-lampan tänds och indikerar att den är i SD-läge.
5. Det första ljudspåret på micro-SD-kortet spelas upp automatiskt. 
6. Tryck på – VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.
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7. Tryck på >II-knappen för att pausa och återuppta uppspelningen.
8. Tryck på >I för att hoppa till nästa spår.
9. Tryck på I< för att spela spåret igen.

Vänligen observera:
• Lista och ordning på de förprogrammerade ljudspåren medföljer.
• Varje förprogrammerat ljudspår är 8 timmar långt så att du kan lyssna hela 

natten utan avbrott. När ett spår är slut övergår uppspelningen automatiskt 
till nästa spår.

Använd ett annat micro-SD-kort
Du kan använda ett annat micro-SD-kort än det som medföljer BST-100. Här 
följer några alternativ:

• Besök Sound Oasis hemsida www.soundoasis.com och ladda ner ljudspår 
till din dator. Flytta över dem till ett nytt micro-SD-kort och sätt in det i 
BST-100. Använd det på samma sätt som beskrivet under Lyssna på ljud/
musik från micro-SD-kort. 

 Sound Oasis terapiljudspår är ideala för nedladdning och användning. De är  
 8 timmar långa och spelas upp kontinuerligt utan avbrott. 
 OBS! Om du laddar ner nya spår på ditt existerande (inkluderade) mikro-SD- 
 kort finns det risk för att du raderar tidigare spår om det inte finns tillräckligt
 med minne. Använd alltid ett nytt oanvänt kort för att ladda ner nya ljudspår på.
• Köp ett färdigprogrammerat micro-SD-kort från Sound Oasis hemsida 

www.soundoasis.com. Du kan själv välja vilka ljudspår du vill ha.
• Lägg ljudfiler från din dator på ett nytt micro-SD-kort. Dessa ljudspår blir 

inte 8 timmar långa, utan behåller sin ursprungliga längd. 
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Använd som telefonhögtalare
Din BST-100 kan fungera som handsfree-högtalare när du talar i telefon. 

1. Tryck och håll in POWER-knappen i 3 sekunder.
2. BST-100 startar automatiskt i Bluetooth-läge och den blå LED-lampan blinkar  
 för att indikera att enheten är upptäckbar. 
3. Kontrollera att din mobiltelefon/trådlösa telefon är Bluetooth-kompatibel  
 och aktivera funktionen. Leta efter BST-100 i listan för tillgängliga enheter.  
 Para ihop BST-100 med din telefon.
4. Ett ”blip”-ljud och ett fast ljus från den blå LED-lampan indikerar att BST-100  
 är parad.
5. Starta ditt samtal.
6. Du kan nu tala in i högtalarens inbyggda mikrofon (kontrollera att du riktar  
 dig mot mikrofonen – hålet mellan CHG och hörlursuttaget) samtidigt som  
 du hör personen du samtalar med från högtalaren. 
7. Tryck på – VOL+-knapparna för att höja eller sänka volymen.
8. Du kan avsluta samtalet genom att trycka på >II-knappen. 
9. Ring upp senaste nummer genom att antingen göra en återuppringning på  
 din telefon eller genom att trycka och hålla in >II-knappen. 

Vänligen observera:
• Du kan bara para ihop med en Bluetooth-enhet åt gången.
• Om parningen misslyckas, starta om BST-100 och försök igen.
• Om du mottar ett samtal samtidigt som du streamar musik/ljud till BST-100 

kan du pausa musiken/ljudet och svara genom att trycka på >II-knappen. 
För att avsluta samtalet trycker du på >II-knappen igen.
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Underhåll och skötsel 
Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd 
inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. 

Miljö
Släng förbrukade batterier/produkter enligt gällande miljöföreskrifter. Om du 
följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö. 
Batteriet i BST-100 bör återvinnas. Byt inte ut batteriet själv. Bo Edin AB är 
anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. 

Service 
Om systemet trots felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljnings-
stället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset 
med ditt namn, adress och telefonnummer, bifoga kvitto eller faktura och ange 
felbeskrivning på returblankett (pdf), som finns att ladda ner på www.edin.se.

Teknisk information
Denna produkt är testad och godkänd inom ramarna för FCC-regler för att 
undvika störningar i hemmiljö. Produkten genererar, använder och utsänder 
radiofrekvensenergi och om installationen och användningen inte följer anvis-
ningarna, kan det störa annan radio- och tv-kommunikation. Om det uppstår 
störningar (kontrollera genom att stänga av och sätta på produkten igen) kan 
följande steg prövas:

• Flytta BST-100 till en ny plats.
• Öka avståndet mellan BST-100 och enheten som störs.
• Använd ett annat strömuttag än det som enheten som störs sitter i.
• Rådfråga en försäljare eller erfaren radio/TV-tekniker. 
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varu-
märket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa 
hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur 
både användar- och miljösynpunkt.


