
Orava Crater 4 
brugsvejledning  

Kære kunde  

Tak fordi du valgte at købe vores Crater 4 udendørs højtaler med Bluetooth og FM radio. For 
at sikre at enheden anvendes korrekt, så læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem.  

Vigtige 
sikkerhedsforanstaltninger  

• Hold højtaleren væk fra alle varmekilder  

• Vær forsigtig når højtaleren oplades. Hvis enheden oplades for længe kan det skade 
batteriets levetid. Oplad højtaleren helt op til fuld kapacitet når den anvendes for første gang.  

• Indikatorpæren vil lyse op, når batteriet har lav strøm. Oplad enheden, når højtalerens 
stemme afgiver lyden ”battery low” (batteriet er lavt).  

• Hvis højtaleren ikke anvendes i lang tid skal den mindst oplades én gang inden for en måned 
for at undgå, at lithium batteriet tager skade.  

• Juster lydstyrken til det rette niveau, så andre ikke forstyrres.  

Funktioner  

• Bluetooth musik og mobil håndfri funktion  

Bluetooth 4.2 stereomusik afspilles, understøtter mobil håndfri 
funktion  

• AUX-ind  

Kan fungere som en ekstern højtaler ved at forbinde andre lydkilder såsom 
computere, mobiltelefoner, PSP/MP3/MP4 osv.  

• Indbygget EQ (equalizer) tilstand Med tre lydfunktioner man kan skifte imellem 
(Normal tilstand – bas – diskant tilstand)  

• Mikro SD kort musikafspilning Understøtter MP3/WAV/WMA/FLAC/APE 
musikformater, USB-stik med op til 32 GB data  



• USB-stik musikafspilning Understøtter MP3/WAV/WMA/FLAC/APE musikformater, 
USB-stik med op til 32 GB data  

• FM radio Med indbygget antenne til bedre at opfange signalet, understøtter auto-scan af 
FM kanaler  

• Kortlæser og opladerfunktion Kortlæser- og opladerfunktionen kan 
anvendes via det samme USB kabel.  

• IPX6 vandafvisende klassificering  
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• Stemmevejledning  

Højtaleren vil afgive en lyd for dets funktioner og status, så den er nemmere at 
bruge  

• Understøtter TWS funktion  

True wireless stereo (ægte trådløs stereolyd) – to af samme type højtaler kan 
forbindes og  

afspille musik på samme tid  

Tekniske data  

Bluetooth Version: 4.2  

Output (Udgang): 20W (10W x 2)  

Driver: 57mm x 2 + passiv radiator x 1  

Strømindgang: DC 5V 2A (Maks.)  

Aux ind stik: 3.5mm  

Indbyggede batteri: (3.7V, 2200 mAh) x 3 [Wh 24.42]  

FM-frekvens: 87.5MHz ~ 108MHz  



Opladningstid: 5 timer (5V 2A adapter)  

Afspilningstid: 7 timer ved 70% lydstyrke  

Nettovægt: 1.15 kg  

Størrelse: 220.3 x 102.5 x 102mm  

Pakkens indhold:  

Bluetooth højtaler, mikro USB-kabel, AUX ind kabel, 
brugsvejledning  

Knapper og funktioner:  
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1. Tryk knappen ned i længere tid for at tænde/slukke 

højtaleren  

Tryk knappen ned i kort tid for at pause/afspille eller gøre højtaleren 
tavs.  

2. Kort tryk: Skift funktion for Bluetooth 

tilstanden  

Hukommelseskort tilstand, AUX ind tilstand, USB-musik 
tilstand  

3. Når knappen holdes nede: Frakobler Bluetooth forbindelsen /afviser 

telefonopkald  

Når knappen trykkes ned i kort tid: Går ind i Bluetooth tilstanden /svar/tager 
telefonopkaldet  

Hurtig dobbelttryk: Ringe tilbage til forrige opkald  



4. Ved kort tryk: Næste musiknummer / Næste FM kanal  

Ved langt tryk: øger lydstyrken  

Ved kort tryk: Skift mellem højtaler og mobiltelefon ved 
opkald  

Dobbelt kort tryk: Skift til den næste mappe på Mikro SD eller USB 
stikket.  
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5. Kort tryk: Forrige musiknummer / forrige FM 

kanal  

Langt tryk: Sænke lydniveauet  

Kort tryk: Skift mellem højtaler og mobiltelefon ved 
opkald  

Dobbelt kort tryk: Skift til den forrige mappe på Mikro SD/USB 
kortet  

6. EQ (Equalizer)  

Trykkes ned i kort tid for at skifte til EQ tilstand til enten normal, bas eller diskant tilstand.  

7. TWS (True Wireless stereo – ægte trådløs stereolyd)  

Ved Bluetooth tilstand og når der ikke er forbindelse til andre enheder.  

Kort tryk: Tænd/sluk TWS funktionen  

Langt tryk: Ryd enhedens TWS forbindelseshukommelse  



8. LED lysindikator der viser, at enheden oplades.  

9. Led lysindikator til at vise, at Bluetooth &TWS er tændt.  
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10.  

Opladerport  

11.  

Mikro SD kort port  

12.  

AUX indgang  



13 USB-port  

Vejledning  

1. Tænd/sluk for enheden  

Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke højtaleren.  

Højtaleren har en indbygget hukommelse. Når den igen tændes vil den starte tilstanden, den sidst 
var indstillet til, inden den blev slukket.  

Hver gang man tænder for højtaleren, vil lydniveauet være under 40% (hvis den starter med at 
afspille ved fuld lydstyrke kan den forstyrre eller skræmme andre i nærheden).  

2. Bluetooth tilstand  
1) Bluetooh forbundet  

Tænd for højtaleren og sæt den i Bluetooth tilstand (ved at trykke kort på kan den gå 
direkte ind i Bluetooth tilstand). LED (9) lysindikatoren vil lyse op med blåt. Tænd venligst 
herefter Bluetooth funktionen på din anden enhed (fx mobilen). Start søgefunktionen til at 
finde andre Bluetooth enheder i nærheden, find crater 4 og forbind til enheden. Når de er 
forbundet vil højtaleren sige ”device paired”(enhed forbundet) og LED lysindikatoren vil 
holde op med at lyse op med blåt.  

2) Bluetooth musik  
Tænd for mobilen, eller andre musikafspillere, og højtaleren vil afspille den valgte 
musik.  

3) Mobil håndfri kommunikation  
Svar på opkaldet Kort tryk på knappen for at 
besvare opkaldet At afslutte opkaldet  

5  

Kort tryk på knappen for at afslutte opkaldet Ring til nummeret igen Tryk to 
gange på for at ringe tilbage til nummeret fra forrige opkald Private opkald Tryk 



kort på eller for at skifte mellem at ringe med højtaleren og mobilen Afvis opkald 
Tryk i længere tid på for at afvise opkaldet  

4) At frakoble den nuværende Bluetooth forbindelse  
Højtaleren vil automatisk forbindes til enheden, der sidst er anvendt med Bluetooth 
funktionen. Tryk i længere tid på knappen for at frakoble den nuværende Bluetooth 
forbindelse. Højtaleren vil afgive lyden ”device disconnected” (enhed frakoblet). Nu kan 
andre Bluetooth enheder forbindes til højtaleren.  

3. Stemmelyd  
Mens højtaleren er tændt vil den afgive en lyd for dets tilstand såsom ”Bluetooth tilstand, 
AUX in tilstand, enhed forbundet, enhed frakoblet...”  

4. TWS (True wireless stereo – ægte trådløs stereolyd)  
Tænd for to Crater 4 højtalere og sæt begge i Bluetooth tilstand.  

Tryk i kort tid på knappen på én af højtalerne. Denne højtaler vil søge efter en anden 
Crater 4 højtaler (mens der søges vil højtalerens LED lysindikator (9) skifte til en blå og 
orange farve). Derefter kan de to højtalere automatisk forbindes. Når det er lykkes at 
forbinde dem, vil lysindikatoren (9) på begge højtalere lyse op.  

Højtaleren med den blå pære vil være venstre kanal. Dette lys vil blinke Højtaleren 
med den orange pære vil være højre kanal. Dette lys vil konstant lyse op.  

Derefter kan du tænde for Bluetooth funktionen på dine mobil/anden enhed. Start søgningen 
efter andre Bluetooth enheder. Når Crater 4 enheden bliver fundet forbinder du din enhed til 
den. Når de er forbundet, vil venstre højtaler udsende lyden ”device paired” (enhed 
forbundet) og den blå LED pære vil konstant lyse op med blåt. Nu kan begge højtalere 
afspille Bluetooth musik på samme tid.  

For at frakoble de to forbunde højtalere trykkes der kort på på én af højtalerne. Højtaleren 
vil udsende lyden ”TWS disconnected” (ægte trådløs stereolyd frakoblet). Tryk i længere tid 
på på én af højtalerne for at rydde TWS forbindelsen. Højtaleren vil udsende lyden ”TWS 
cleared” (ægte trådløs stereolyd ryddet).  

Bemærk venligst: 1) At anvende denne funktion kræver 2 x strøm på Crater 4 
højtalerne 2) At begge højtalere ikke er forbundet via Bluetooth til andre enheder 
før TWS-  

tilkoblingen og at lysene blinker med blåt.  
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3) Hvis de to Crater 4 højtalere før er blevet forbundet med en tredje Crater 4 før, så skal  
den tidligere forbindelse til den tredje højtaler slettes fra højtalerens hukommelse. Ellers            
kan de to højtalere ikke forbindes ordentligt. Tryk i længere tid på knappen på begge               
højtalere for at slette TSW forbindelsen i højtalerens hukommelse.  

5. Equalizer EQ-opsætning  
Standardindstillingen er normal tilstand. Tryk kort på for at skifte over til bas eller 
diskant tilstand.  

6. Mikro SD kort musikafspiller  
Når et mikro SD kort indsættes i højtaleren, trykkes der på for at gå ind i 
hukommelseskort-tilstanden. Højtaleren vil afspille mikro SD kortets numre direkte fra 
kortet. Højtaleren vil udsende lyden ”memory card mode” (hukommelseskort tilstand).  

Bemærk dog at mikro SD med op til 32 GB data understøttes og understøtter formaterne 
MP3, WMA, WAV, APE og FLAC.  

Sådan styres musikken med højtaleren når et Mikro SD-kort er indført:  

Kort tryk: Afspil/pause  

Kort tryk: Forrige nummer  

Langt tryk: Lydniveauet sænkes  

Dobbelt kort tryk: Skift til forrige mappe på Mikro SD-kortet  

Kort tryk: Næste nummer  

Langt tryk: Lydniveauet øges  

Dobbelt kort tryk: Skift til næste mappe på Mikro SD-kortet  

7. USB musikafspilning  
Indsæt først USB stikket ind i USB-porten. Tryk derefter kort på knappen indtil højtaleren 
afgiver lyden ”USB-mode” (USB-tilstand). Den vil afspille musik fra dit USB-stik (indsæt dog 
først et USB- stik, så højtaleren kan skifte til USB tilstand).  



Bemærk at der kun understøttes USB-stik med højst 32 GB data og understøtter følgende 
formater: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.  

Sådan styres musikken med højtaleren når et USB-stik er indført:  

Kort tryk: Afspil/pause  

Kort tryk: Forrige nummer  

Langt tryk: Lydniveauet sænkes  

Dobbelt kort tryk: Skift til forrige mappe på USB-stikket  
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Kort tryk: Næste nummer  

Langt tryk: Lydniveauet øges  

Dobbelt kort tryk: Skift til næste mappe på USB-stikket  

8. AUX ind tilstand  

Brug 3.5 mm lydstikket der medfølger til at forbinde højtaleren til lydkilden (PC MP3/MP4, 
mobiltelefon). Tryk kort på knappen for at gå ind i ”AUX IN” tilstanden (højtaleren vil afgive lyden 
”AUX in”). Højtaleren vil afspille musik fra lydkilden.  

Bemærk:  

• Når højtaleren forbindes til PC via AUX ind kablet for at afspille musik, anbefaler vi at anvende 
den mærkede adapter (5V 2A) i stedet for PC USB-porten til at oplade højtaleren, eftersom 
computerens strømforsyning er svag.  
• Sørg for at højtaleren er i AUX in tilstanden, når denne funktion anvendes.  

• Tryk kort på knappen for helt at dæmpe musikkens lyd. Men lydkilden fortsætter med at 
afspille musikken.  

9. FM radio  



Tryk kort på knappen for at skifte til FM tilstand (højtaleren vil afgive lyden ”FM mode”). Mens 
højtaleren er i denne tilstand, holdes knappen for automatisk at søge og gemme FM kanalerne. Tryk 
kort på / knapperne for at skifte til næste/forrige kanal.  

10. Kortlæser  

Sæt mikro SD kortet ind i højtaleren og sluk for den. Brug det medfølgende USB-kabel for at 
forbinde højtaleren til en PC. Højtaleren vil gå ind i kortlæser tilstanden. Nu kan mikro SD-kortet 
læses og ændres direkte på computeren.  

Bemærk: Ved førstegangsbrug af denne funktion vil computeren automatisk starte opsætningen og 
installere driveren.  

11. Intelligent strømbesparelsesfunktion  

Højtaleren vil automatisk slukke i følgende scenarier:  

1) I Bluetooth tilstand når højtaleren søger efter andre enheder i mere end 10 minutter. 2) I 
hukommelseskort / FM / AUX in tilstand, hvis knappen er i brug i mere end 10  

minutter  

Bemærk: Tryk på knappen i længere tid for at tænde for højtaleren  
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12. Opladning  

Når højtaleren har lavt batteri, vil den udsende lyden ”lavt batteri”. Oplad med det samme batteriet 
med USB-adapteren, når dette sker. Mens den oplades lyser LED pære altid op. Når den er helt 
opladet, slukkes lyset.  

Bemærk: Brug helst kun den medfølgende adapter til at oplade højtaleren, eftersom adapteren er af 
god kvalitet. Når højtalerens batteri har lavt batteriniveau, skal den helst oplades.  

Højtaleren kan oplades via forskellige strømkilder. Hvis en computer anvendes til at oplade 
højtaleren såsom ved 500 mA, så kan opladingstiden blive meget lang.  

Fejlfinding  



1. Hvad skal jeg gøre, hvis højtaleren ikke kan forbindes med min Bluetooth enhed og  
afspille musik? (1) Tjek venligst specifikationerne / vejledningen til din Bluetooth enhed 
(din mobil eller computer), og undersøg om enheden understøtter A2DP stereolyd 
transmissionen. Hvis den gør, skal du tænde for A2DP stereotilstanden. (2) Sørg for at 
højtaleren er i Bluetooth tilstand. Hvis der er mange Bluetooth enheder  

omkring dig, kan det være svært at skanne for Bluetooth enheder. I dette tilfælde sluk 
for de andre enheder i nærheden.  

2. Hvad skal jeg gøre, hvis Mikro SD-kortet / USB-stikket ikke virker?  
(1) Sørg for at mikro SD-kortet / USB-stikket er i en god tilstand. Sørg også for at lydfilerne  
er i de rette formater – MP3/WMA/WAV/APE/FLAC. (2) Ud over det forrige tilfælde kan 
problemet være kompatibiliteten på mikro SD-kortet /  

USB-stikket  

Vi anbefaler, at du formaterer dit Mikro SD kort til FAT32 filformater.  

3. Hvad skal jeg gøre, hvis højtaleren sidder fast og knapperne ikke virker?  
Højtalerens indre system kan fungere forkert, hvis den anvendes forkert eller ved forkert 
drift. Tryk og hold knappen ned i 8 sekunder for at genstarte højtalerens software.  

4. Hvad skal jeg gøre, hvis højtaleren ikke kan modtage FM kanaler? (1) Sørg for at 
højtaleren er i et område, hvor FM signaler dækkes. (2) Juster højtalerens retning, så den bedre 
kan modtage et signal. (3) Sørg for at trykke M knappen ned i længere tid for automatisk at søge 
efter FM kanaler.  
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