
Bruksanvisning

iAdapter 5 

Lossa på de 12 skruvarna på baksidan av din iAdapter. De 
röda pilarna på bilden visar var skruvarna befinner sig. Skru-
varna är fästa i höljet på ett sätt som gör att de inte lossnar 
helt, utan stannar i sina fästen så att du inte skall riskera att 
tappa bort dem.

Montera din iPad i skalet
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Fortsättning på nästa sida...

Placera din iPad på de 8 gröna gummidistanserna inuti 
iAdaptern. Färgen på distanserna vittnat om vilken modell 
av iPad som passar i skyddet: rosa passar iPad 2/3/4, grön 
passar iPad Air och gul passar iPad Air 2.

Kontrollera så att reset-knappen på din iPad ligger i linje 
med resetknappen på iAdaptern, i enlighet med hur det ser 
ut på bilden till höger.

Placera överdelen av iAdapterns hölje ovanpå din iPad och 
se till att båda delarna passar in i varandra. Samtidigt som 
du håller fast överdelen med underdelen, vänder du på iA-
daptern och placerar den med baksidan uppåt på ett plant 
underlag. Skruva åt de 12 skruvarna som håller ihop höljet.



Ladduttaget för iAdaptern är endast till för att ladda  
iAdapterns inbyggda batteri, som används för att ge ström 
åt högtalarna. Du ansluter den medföljande USB-kabeln i 
ladduttaget som sitter på ena sidan av iAdaptern (se bild). 
Den andra änden ansluter du till transformatordelen av lad-
daren. För att börja ladda din iAdapter ansluter du sedan 
laddaren till ett vanligt vägguttag (230V).

När din iAdapter laddas lyser en liten LED-lampa med rött 
sken och på själva laddaren lyser med en grön lampa för att 
signalera att den får ström från uttaget. När iAdapterns lam-
pa slutar lysa rött och växlar över till ett grönt sken är batte-
riet fulladdat. Rekommendationen är att ha PÅ/AV-switchen 
i läge ”OFF” under tiden som laddning pågår.

Hur du laddar iAdapterns batteri och din iPads batteri

Kontakta oss om du behöver support!
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Hörlursingången är tillgänglig även när din iPad är monterad 
i iAdaptern. Anslut ditt headset direkt in i hörluringången 
på din iPad, på samma sätt som om du inte hade haft den i 
skyddet.

Anslut ett headset till din iPad

Ladduttag för iPad (lightning)

Ladd-lampa och ladduttag för iAdapter

USB-kabel USB-laddare

Hörlursingång


