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Takk for at du valgte Sound Oasis®!
Sound Oasis® er verdensledende innen lydterapisystemer. Vi er opptatt
av å gjøre livet sunnere og mer gledesfylt med kreative løsninger for lyd
som kombinerer overlegen kvalitet med den aller nyeste teknologien.
Din Sound Oasis® Bluetooth® Sleep Sound Therapy System® BST-80-20
er designet for å hjelpe deg å sove bedre ved å gi deg lyder som er
bekreftet å hjelpe folk å sovne, slappe av, maskere ubehagelige lyder,
håndtere tinnitus og øke privatlivet. Du kan spille de innebygde lydene
fra det medfølgende micro-SD-kortet eller strømme lyder eller musikk
fra enhver Bluetooth enhet (eksempelvis smarttelefon, nettbrett, PC
osv). Du kan til og med legge til nye lyder ved å sette inn et nytt microSD-kort.
Din BST-80-20 har et integrert oppladbart batteri så du kan nyte 4 – 5
timer med trådløs spilletid, eller du kan ha den stående plugget i strømnettet med den medfølgende USB-ladekabelen.

2

Sound Oasis®

sleep better. feel better. live better®

3

Sound Oasis® Sleep Therapy økosystem
Sound Oasis tilbyr et unikt økosystem av lydterapi for å gi en overlegen
søvnopplevelse. Du kan bruke din BST-80-20:
(i) som en lydmaskin med de integrerte 20 lydene
(ii) ved å strømme musikk fra din smarttelefon, PC eller nettbrett med
Bluetooth til din BST-80-20
(iii) med våre gode Sound Oasis apper (vi har naturlyder, hvit støy,
tinnitus og babylyd-apper).
Disse appene lar deg forme frekvensene i lyden og velge tidsinstillinger
som passer din smak.
Innebygde lyder

Gratis
Sound Oasis
apper

Strømming

Nyt gode Sound Oasis® apper gratis!

Naturlyder for søvn

4

Tinnitus-terapi

Babysøvn-lyder

Viktig sikkerhetsinformasjon
• Les alle instruksjoner.
• For å redusere faren for brann eller elektrisk sjokk unngå å utsette
produktet for regn eller fuktighet.
• Ikke eksponer produktet for drypping eller vannsprut, og ikke plasser
væskefylte objekter som vaser på eller nær produktet. Som ved
ethvert elektrisk produkt er det viktig å unngå å søle væske på alle
deler av systemet. Væske kan føre til destruksjon av systemet eller
brannfare.
• Plasser ikke naken flame, slik som stearinlys, på eller nær dette
produktet
• Ikke bruk andre ladekabler enn den som spesifikt er ment for dette
produktet.
• Batteriet trenger opplading før bruk. Følg ladeinstruksjonene i
bruksanvisningen. Etter lange perioder på lager uten bruk kan det
være nødvendig å lade og tømme batteriet flere ganger før maksimal
kapasitet er oppnådd.
• Batteriet yter best når det brukes i normal romtemperatur (20°C
+/- 5°C).
• Ved væskelekkasje fra batteriet unngå kontakt med hud og øyne.
Hvis du likevel har fått det på deg, skyll med store mengder vann og
kontakt helsevesenet for råd.
• For å rengjøre produktet, tørk av med en myk klut kun fuktet
medvarmt vann eller mild såpe. Tørk så av med en tørr myk klut. Aldri
bruk løsemidler eller sterke kjemikalier.

Hvit støy

Sound Oasis®
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Innhold

Knapper og funksjoner

Din BST-80-20 inkluderer:
Mikro-USB ladekabel

1. Bluetooth Sleep Sound Therapy System
2. Mikro-SD lydkort med 20 Sound Oasis lyder
3. USB ladekabel
4. Bruksanvisning
5. Garantikort
6. Tilgang til gratis Sound Oasis apper

Mikrofon
Lading/Bluetooth på
indikatorlys

På/Av

Neste lyd/Volum opp

Forrige lyd/Volum ned

4 Ω 3 Watt
høyttaler

Velge modus

500 mAh
Oppladbart batteri

Mikro-USB ladeport
Mikro-SD-kort slot Mikro-SD-kort
Port for putehøyttalere
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Knapp

Beskrivelse
• Trykk og hold i 3 sekunder for å slå BST-80-20 på. Trykk og
hold i ett sekund for å slå av BST-80-20.
• BST-80-20 starter å spille lydene fra ditt mikro-SD-kort når
du trykker på på-knappen.
• Når enheten er PÅ, trykk for pause og play.
• Trykk kort for å senke volumet trinnvis.
• Trykk og hold for å hoppe til forrige lyd.
• Trykk kort for å øke volumet trinnvis.
• Trykk og hold for å hoppe til neste lyd.

M

(Lade/
Bluetooth på
Indikatorlys)
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• Trykk for å bytte mellom å spille lyder fra Bluetooth eller ditt
mikro-SD-kort.
• Når du først slår på din BST-80-20 vil den spille lyder 		
fra det medfølgende mikro-SD-kortet. Hvis du trykker 		
på MODE-knappen igjen vil Bluetooth-modus aktiveres og
BST-80-20 vil forsøke å koble seg til den forrige tilkoblede
enheten. Dersom ingen enhet er paret vil BST-80-20 den
bli tilgjengelig for paring mot andre enheter (se kapittelet
«Spille Bluetooth-strømmet lyd» i denne bruksanvisningen).
• Blått LED-lys indikerer at BST-80-20 er i Bluetooth-		
modus og kan spille lyder fra en enhet med Bluetoothfunksjonalitet.
• Blinkende blått lys – BST-80-20 er i paringsmodus og klar
for paring mot en Bluetooth-enhet .
• Konstant blått lys – BST-80-20 er tilkoblet en Bluetoothenhet.
• Det konstante blå lyset vil slå seg av etter 10 sekunder slik at
det ikke forstyrrer søvnen din. For å sjekke om Bluetooth er på
kan du trykke på en hvilken som helst knapp. Det blå lyset
vil da slå seg på i 10 sekunder for å bekrefte at BST-80-20 er
i Bluetooth-modus.
• Rødt LED-lys indikerer at din BST-80-20 lades.
• Et blinkende grønt LED-lys vil våre på i 10 sekunder for å
indikere at enheten spiller lyd. Det blinkende grønne lyset
vil være konstant på når batteriet nærmer seg tomt.
• Det røde LED-lyset vil være påslått til din BST-80-20 er
fulladet – så vil det dimmes til en veldig svak styrke.
Sound Oasis®

Port

Beskrivelse

Mikrofon

• Din BST-80-20 kan kan brukes som en hands-free høyttaler
for din smarttelefon.

Mikro-USB
port

• Sett inn den medfølgende USB-kabelen for å lade din 		
BST-80-20 eller drive den fra en USB-strømkilde.

Port for
putehøyttaler

• Plugg inn dine putehøyttalere eller hodetelefoner for å lytte
til lyder
• porten passer til en 3.5 mm monaural eller stereo type
kontakt (mini-jack).

Mikro-SD

• Din BST-80-20 leveres med et mikro-SD-kort lastet med
Sound Oasis-lyder. Mikro-SD-kortet må være satt inn i 		
mikro-SD-porten for at man skal kunne spille lydene fra
kortet.
• Du kan sette inn et nytt mikro-SD-kort lastet med andre
MP3-filer eller innhold. (se the «bruke andre SD-kort»-		
seksjonen i denne bruksanvisningen). Vennligst se		
www.soundoasis.com for nedlastbart innhold.

sleep better. feel better. live better®
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Bruk

Høre på lyder/musikk fra micro-SD-kort

Strømkilder
Din BST-80-20 kan fungere som en trådløs lydmaskin eller trådløs
Bluetooth høyttaler takket være det innebygde oppladbare batteriet. Du
kan også la din BST-80-20 være tilkoblet strømnettet for kontinuerlig
bruk uten lading.

Du kan nyte lyd eller musikk fra det medfølgende mikro-SD-kortet.

For å bruke det innebygde batteriet som strømkilde:
1. Før du bruker BST-80-20 uten å være tilkoblet strømnettet bør du
lade batteriet helt opp.
2. Sett den medfølgende USB-ladekabelen i en komaptibel 		
vekselstrøm-lader, eller USB-porten på en datamaskin eller bærbar
PC. Enhetens ladeindikator lyser sterkt rødt mens den lader. Det kan
ta opptil 3 timer å lade batteriet helt opp. Når batteriet er fullt, vil
LED-lyset blir veldig svakt.
3. Koble fra din BST-80-20 og bruk den som beskrevet under.
4. Når enheten har lite strøm på batteriet blinker LED-lysindikatoren
grønt kontinuerlig. Vennligst lad opp din BST-80-20 når dette skjer.
NB: Hvis batteriet er fullstendig utladet trenger det å lades i rundt 30
minutter før du kan bruke enheten igjen.
For å bruke tilkoblet strømnettet:
1. Sett den medfølgende USB-ladekabelen i en komaptibel vekselstrømlader, eller USB-porten på en datamaskin eller bærbar PC
2. Bruk din BST-80-20 som beskrevet under.
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Spille lyder fra det medfølgende mikro-SD-kortet:
Din BST-80-20 leveres med et MIKRO-SD-KORT som inneholder
Sound Oasis-lyder
For å spille lyder fra det medfølgende MIKRO-SD-KORTET, vennligst
følg disse instruksjonene:
1. Trykk and hold PÅ/AV-knappen nede i 3 sekunder.
2. Din BST-80-20 vil automatisk spille den første lyden fra Sound Oasis
MIKRO-SD-KORT.
3. Trykk kort på + knappen for å øke volumet trinnvis. Trykk og hold
+ knappen for å gå til neste lyd.
4. Trykk kort på − knappen for å senke volumet trinnvis. Trykk og hold
– knappen knappen for å gå til forrige lyd.
5. Trykk på knappen for å pause og gjenoppta spillingen.
Vennligst merk:
• For oversikt over lydene som er på ditt MIKRO-SD-LYDKORT, vennligst
se den separate listen som følger med din BST-80-20.
• Hver Sound Oasis lydspor er 8 timer langt så det spiller gjennom hele
natten. Etter å ha spilt gjennom lydsporet på 8 timer vil din BST-80-20
automatisk spille det samme lydsporet på nytt.

sleep better. feel better. live better®
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Spille Bluetooth-strømmet lyd

Bruke andre micro-SD-kort

Din BST-80-20 kan også fungere som en Bluetooth-høyttaler så du kan
spille musikk eller andre lyder på din BST-80-20.
For å strømme lyder/musikk fra en Bluetooth-støttet enhet (eks.
din mobiltelefon, musikkspiller, PC/bærbar) til din BST-80-20,
vennligst følg disse instruksjonene:
1. Trykk and hold PÅ/AV-knappen nede i 3 sekunder.
2. Din BST-80-20 vil automatisk spille lyd fra Sound Oasis MIKRO-SD-KORT.
Hvis du trykker på MODE-knappen vil Bluetooth-modus aktiveres
og BST-80-20 vil forsøke å koble seg til den forrige tilkoblede enheten.
Dersom ingen enhet er paret vil BST-80-20 den bli tilgjengelig for
paring mot andre enheter.
3. Skru på Bluetooth på din Bluetooth-støttede enhet og finn BST-80
i listen over tilgjengelige enheter. Par din BST-80-20 med din
Bluetooth-støttede enhet.
4. Bluetooth LED-lyset vil lyse opp på din BST-80-20 og du vil høre et
«blip»
5. Trykk play på din Bluetooth-støttede enhet for å spille strømmet lyd/
musikk hvis lyden/musikken ikke starter automatisk.
6. Trykk kort på + knappen for å øke volumet trinnvis. Trykk og hold
+ knappen for å gå til neste lyd/musikkspor
7. Trykk kort på − knappen for å senke volumet trinnvis. Trykk og
hold - knappen for å gå til forrige lyd/musikkspor
8. Trykk på knappen for å pause og gjenoppta spillingen.
Vennligst påse:
• Du kan bare pare mot én Bluetooth-støttet enhet av gangen.
• Hvis paringen feiler, vennligst skru av og på din BST-80-20 og prøv så
å pare på nytt
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Din BST-100 inkluderer et MIKRO-SD-KORT som inneholder Sound Oasislyder. Du kan bruke et hvilket som helst annet MIKRO-SD-KORT med din
BST-80-20. Her er noen muligheter:
VALG 1
Last ned ekstra lyder fra vår Sound Oasis hjemmeside til din
datamaskin. Dra så disse lydene over på et nytt MIKRO-SD-KORT. Sett
inn det nye MIKRO-SD-KORTET inn i din BST-80-20 og spill de nye
lydene som beskrevet under «høre på lyder/musikk fra mikro-SDkort».
Sound Oasis’ patentsøkte lyder er ideelle til formålet ettersom
lydsporene er 8 timer lange og vil spille sømløst og kontinuerlig
gjennom natten.
NB: Hvis du drar nye Sound Oasis lydspor over på ditt eksisterende
MIKRO-SD-KORT risikerer du å overskrive allerede eksisterende filer
dersom det ikke er nok plass. Bruk alltid et tomt nykjøpt kort når du
skal laste inn nye Sound Oasis lydspor.
VALG 2
Kjøp ferdige MIKRO-SD-KORT med lyder du har valgt fra Sound Oasis.
Besøk vår nettside på: web sit http://soundoasis.com/custom-soundcards og velg hvilke lyder du øsnker. Vi vil så lage et MIKRO-SD-KORT
med dine utvalgte lyder og sende til deg.
VALG 3
Flytt/dra lyder fra din datamaskins lydbibliotek over på et nytt
MIKRO-SD-KORT. Med mindre det er lyder fra Sound Oasis vil disse
ikke være 8 timer lange. Resultatet er at BST-80-20 vil spille hvert
korte lydspor om igjen hver gang man kommer til lydsporets slutt
sleep better. feel better. live better®
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Strømme med Sound Oasis apper
Sound Oasis har et voksende bibliotek av apper for å hjelpe deg og din
familie med å sove. Vennligst se at www.soundoasis.com/apps for mer
informasjon

Naturlyder for
søvn

Tinnitus-terapi

Babysøvn-lyder

Hvit støy

Ved å kjøpe denne BST-80-20, har du rett til å bruke hvilken som helst av
våre PRO APPer gratis. Disse PRO APPene tilbyr deg mange flere lydvalg og
de lar deg også forme lydsammensetningen ved hjelp av innebygd eqalizer
og sette tidsvalg/varighet selv. For å få tilgang til disse PRO APPene, vennligst følg disse instruksjonene:
1. Besøk http://www.soundoasis.com/apps/ og last nedt LITE-versjonen
av din valgte APP (eller last ned LITE APPS fra iTunes eller Google Play).
Vi har fire (4) LITE APPER a velge fra: Nature Sounds for Sleep, Tinnitus
Therapy, Baby Sleep Sounds and White Noise.
2. Åpne LITE APPen.
3. Par din smarttelefon eller nettbrett til BST-80-20.
4. LITE APPen vil automatisk bli til to en PRO APP (som har flere lyder og
en frekvensequalizer) etter at paringen er ferdig. LITE APPen må være
åpen når BST-80-20 tilkobles.
Når du bruker disse APPene kan du streame lyden fra dem til din BST-80-20
for ekstra fleksibilitet og bekvemmelighet.
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Tekniske spesifikasjoner
Bluetooth spesifikasjoner

4.1 klasse II

Bluetooth profiler

A2DP V1.2, AVRCP V1.4

Rekkevidde

10m

Batteritid

4 - 5 timer

Ladetid

2 - 3 timer

Størrelse

56.4mm x 62.0mm x 62.0mm

Vekt

206g

Materialer

Aluminumskasse/ABS plastikk-base

Støttet USB-lydkort

Dataoverføring

Støttet filformat mikroSD-kort

MP3-format

Høyttaler

Integrert magnetisk 4Ω 3 watt

Kanaler

Mono

Forvrengning THD

≤10%

SNR

S/N: ≥80dB

Batteri

Innebygd lithiumbatteri,3.7V/500 mAh

Ladespenning

5V +/-0.25V/0.5 A

sleep better. feel better. live better®
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Bruk som høyttalertelefon

Gjenvinni

Din BST-80-20 kan fungere som en Bluetooth-høyttalertelefon for å gi
dine telefonsamtaler bedre lydkvalitet og bekvemmelighet.
Vennligst følg disse instruksjonene for å bruke som
høyttalertelefon:

Kvitt deg med alle delene av produktet i henhold til lokale
be stemmelser. Hvis du er i tvil om reglementet må lokale
myndigehter kontaktes
Batteriet i BST-80-20 må gjenvinnes. Ikke forsøk å erstatte det
innebygde batteriet selv.

1. Trykk and hold PÅ/AV-knappen nede i 3 sekunder.
2. Trykk på MODE-knappen igjen for å aktivere Bluetooth-modus. Du
vil høre Bluetooth-streaming-modusen bekreftet med et “blip” og se
at Bluetooth-LED lyser opp. Symbolet med kryss over søppelbøtte
betyr i EU at dette produktet må tas til et sted som samler inn slikt
utstyr når det har nådd enden av sin levetid. Produktet skal ikke
kastes i restavfall.
3. Forsikre deg om at BST-80-20 er Bluetooth-paret mot din 		
smarttelefon.
4. Start din telefonsamtale.
5. Du vil nå være i stand til å snakke inn i din BST-80-20 (vennligst snakk
mot MIKROFONEN) og hør din samtale gjennom høyttaleren i BST80-20. Avslutt telefonsamtalen på din smarttelefon eller ved å trykke
på PÅ/AV-knappen. Gjenta Anropet på din smarttelefon eller ved å
holde nede knappen på din BST-80-20. Juster volumet underveis i
samtalen med knappene for forrige lyd/volum ned eller neste lyd/
volum opp.

Symbolet med kryss over søppelbøtte betyr i EU at dette produktet må tas til et
sted som samler inn slikt utstyr når det har nådd enden av sin levetid. Produktet
skal ikke kastes i restavfall.

FCC Informasjon
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å tilfredsstille grenseverdiene til en klasse
B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC reglementet. Disse grenseverdiene skal gi
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Enheten genererer,
bruker og sender ut radiobølger, og hvis den ikke brukes i henhold til instruksjonene
kan den føre til skadelig interferens på radiobasert kommunikasjon. Man har uansett
ingen garanti for at interferens ikke vil inntreffe i en gitt installasjon. Hvis denne
enheten fører til skadelig interferens på radio eller fjernsynssignaler, noe som kan
avgjøres ved å skru enheten av og på, oppfordres brukeren til å rette på problemet med
ett eller flere av følgende tiltak:
• Snu eller flytt mottakerantenna
• Øk avstanden mellom enheten og signalmottakeren
• Koble utstyret til en strømkrets annen enn den som mottakeren er koblet til.
• Kontakt forhandleren eller en kyndig radio/TV-tekniker.

NB: Hvis du strømmer lyd/musikk til din BST-80-20 og du mottar et
androm på din smarttelefon kan du stoppe lyden/musikken og svare på
anropet ved å trykke på AV/PÅ-knappen. For å legge på – trykk på PÅ/
AV-knappen igjen.

Denne enheten tilfredsstiller del 15 av FCC reglementet. Drift er underlagt
til følgende to betingelser:
1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
2. Denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som
		 kan forårsake uønsket drift.
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Ett års begrenset garanti
Sound Oasis Company garanterer at dette produktet er fritt for defekter i
materialer og produkttilvirkning i ett (1) år fra kjøpsdatoen.
Hvis produktet ikke yter i samsvar med produsentens spesifikasjoner, returner det
det stedet du anskaffet det eller ring vårt gratisnummer under innen ett (1) år fra
anskaffelsesdato. Kvittering eller annet bevis på anskaffelsesdato er påkrevd.
Sound Oasis Company vil, etter eget valg, reparere eller erstatte produktet
kostnadsfritt.
Denne garantien dekker ikke skader som er oppstått som følge av uhell, feilbruk
eller misbruk, mangel på forsiktighet, tilkobling av annet utstyr enn det som
medfølger, tap av deler, eller dersom produktet har vært utsatt for annen
ladespenning eller batterier spesifisert i denne bruksanvisningen.
Denne garantien er i stedet for annen garanti, uttrykkelig eller
underforstått, inkludert all underforstått garanti for salgbarhet eller
egnethet til spesielle formål, er begrenset i varighet til ett (1) år fra
anskaffelsesdato. Ikke under noen omstendighet vil Sound Oasis
Company være ansvarlig for tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle
skader grunnet bruken av dette produktet.
Noen stater tillater ikke begrensning i hvor lenge en underforstått garanti varer
og/eller utelukkelse eller begrensning av ansvaret ved tilfeldige skader eller
følgeskader. I så fall vil de ovenstående begrensninger ikke gjelde for deg. Denne
garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter som varierer fra stat til stat.
For å snakke med en Sound Oasis Kundeservice representant
vennligst ring: 1-866-625-3218 eller send epost til info@soundoasis.com
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Takk for at du valgte Sound Oasis®!

