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INTRODUCTIE
Deze Bluetooth Auto Luidspreker is een handsfree speakerphone die u door 
laat gaan tijdens lange autoritten met een spreektijd van 16 uur en een  
indrukwekkende 45 dagen standby tijd�

Met heldere, duidelijke geluid en onderdrukking van achtergrondgeluid hoeft u 
zich nooit zorgen te maken over een slechte geluidskwaliteit� 

Deze universele Bluetooth Auto Luidspreker is ideaal voor gebruik in voertuigen� 
Het bereik is tot 10 meter! Ideaal om onderweg in contact te blijven�

Lees deze handleiding aandachtig zodat u alle functies en toepassingen kunt 
bedienen en het optimale uit het product kunt halen� Dit apparaat is speciaal 
voor u ontworpen�

 
WELKOM
U heeft een uitstekende keuze gemaakt met de aankoop van dit  
kwaliteitsproduct van het merk EnVivo�

Door uw aankoop heeft u de zekerheid en rust die hoort bij de aanschaf van 
een product dat is gemaakt volgens de hoogste standaarden voor prestaties 
en veiligheid, ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Aldi�

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop� Daarom is dit EnVivo 
product geleverd met een 3-jarige fabrieksgarantie en een uitstekende  
ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn�

We hopen dat u nog vele jaren plezier zult beleven aan uw aankoop�

Als u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval 
dat uw product defecten heeft, bel onze helplijn voor directe assistentie� 
Defecten geclaimd binnen de 3-jarige garantieperiode worden kosteloos 
gerepareerd of vervangen indien u beschikt over een deugdelijk bewijs van 
aankoop (bewaar uw kassabon op een veilige plek!)� Dit tast uw wettelijke 
rechten niet aan� 

Echter, wees ervan bewust dat de garantie vervalt als geconstateerd wordt 
dat het product is beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar is gehaald�
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ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Om schade aan uw apparaat te voorkomen raden we u aan om alle  
veiligheids- en bedieningsinstructies te lezen voordat u deze Bluetooth  
Auto Luidspreker gebruikt� 

1� Niet laten vallen, uit elkaar halen, openen, pletten, buigen, vervormen, 
doorboren, shredden, in de magnetron stoppen, verbranden verven of 
externe objecten in het apparaat stoppen�

2� Stel de Bluetooth Auto Luidspreker niet bloot aan vocht of vloeistoffen�  
Altijd droog houden�

3� Het product altijd buiten bereik van babies en kinderen houden om  
potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen�

 

WAARSCHUWING
1� Het apparaat niet gebruiken of bewaren bij hoge temperaturen of op 

gevaarlijke plaatsen�
2� Het apparaat niet blootstellen aan regen�
3� Het apparaat niet uit elkaar halen, repareren of aanpassen�
4� Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare batterij� Niet weggooien 

of verbranden om ontploffing te voorkomen. 
5� De batterij verwijderen indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt�
6� Lage batterijspanning kan resulteren in een vermindering van het Bluetooth 

zendvermogen of het verbreken van de verbinding�
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PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES

1�  Luidspreker
2�  Microfoon
3�  LED indicator
4�  Mini USB laadpoort; gebruik de meegeleverde SUB poort voor het laden
5�  Geluid uitschakelen (indrukken om via de mobiele telefoon te bellen,  

nogmaals indrukken om in het apparaat te bellen)
6�  In- en uitschakelen; tevens aannemen en beëindigen van oproepen, 

opnieuw bellen, weigeren of verbinding verbreken
7�  Volume +
8�  Volume –
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DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER BEDIENEN
VERBINDEN
A. Inschakelen 
Houdt gedurende 3 seconden de    knop ingedrukt totdat u een geluid 
hoort ter bevestiging van het inschakelen�

Opmerking: De Bluetooth Auto Luidspreker zal automatisch paren met het 
eerder gepaarde Bluetooth apparaten wanneer de Bluetooth Auto Luidspreker 
wordt ingeschakeld� Indien de Bluetooth Auto Luidspreker al gepaard is met 
uw Bluetooth apparaat zal de blauwe LED elke 3 seconden knipperen�

B. Verbinding verbreken 
Druk gedurende 2 seconden op de  knop totdat u een piep hoort� De LED 
zal nu afwisselend rood en blauw knipperen� De Bluetooth verbinding tussen de 
Bluetooth Auto Luidspreker en uw Bluetooth apparaat is nu verbroken�

C. Uitschakelen 
Druk gedurende 3 seconden op de  knop totdat u ‘Power off` hoort�

D. Bluetooth Paren 
Indien uw Bluetooth Auto Luidspreker niet eerder is gepaard met uw Bluetooth 
apparaat dient u de volgende instructies te volgen om uw Bluetooth Auto 
Luidspreker te paren met uw Bluetooth apparaat�

1� De Bluetooth Auto Luidspreker is klaar om te paren met uw Bluetooth  
apparaat wanneer de blauwe en rode LED afwisselend knipperen� 

2� Activeer Bluetooth op uw Bluetooth apparaat en zorg dat uw apparaat 
zoekt naar andere apparaten met Bluetooth ondersteuning� 

3� Selecteer “ENV-1456” uit de lijst met gevonden apparaten�

Opmerking: Indien de Bluetooth Auto Luidspreker al is verbinden met een 
ander Bluetooth apparaat zal de Bluetooth Auto Luidspreker niet zichtbaar 
zijn in de zoekresultaten� Om dit te verhelpen dient u de verbinding van de 
Bluetooth Auto Luidspreker met het andere apparaat te verbreken en opnieuw 
te zoeken�

4� Indien uw Bluetooth apparaat vraagt om een pincode, voer de cijfers 
“0000” in en druk op “OK” (dit is afhankelijk van de fabrikant, het model en 
de software versie van uw Bluetooth apparaat)�

5� Indien het paren succesvol is zult u het bericht “Connected” te horen 
krijgen uit de luidspreker en zal de blauwe LED indicator elke 3 seconden 
knipperen� Uw Bluetooth Auto Luidspreker is nu klaar om gesprekken vanaf 
uw mobiele telefoon te ontvangen�
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Opmerking: Indien de Bluetooth Auto Luidspreker eerder is gepaard met uw 
Bluetooth apparaat dient u de onderstaand instructies te volgen om de  
Bluetooth Auto Luidspreker te verbinden met uw Bluetooth apparaat:

Activeer Bluetooth op uw ondersteunde apparaat en schakel de luidspreker in� 
De luidspreker zal automatisch verbinden met het ondersteunde apparaat en 
de blauwe LED zal elke 3 seconden knipperen� 

E. Paar de tweede telefoon 
De Bluetooth Auto Luidspreker kan gelijktijdig met twee Bluetooth  
ondersteunde telefoons verbonden zijn� Lees de volgende stappen:

1�  Nadat u succesvol met uw eerste Bluetooth apparaat heeft gepaard, druk 
gedurende twee seconden op de  knop totdat u een piep uit de  
luidspreker hoort� De LED indicator zal nu afwisselend blauw en rood knipperen 
en de verbinding met het eerste Bluetooth apparaat is verbroken�

2�  Herhaal de stappen uit hoofdstuk D. Bluetooth Paren voor het paren van 
het tweede Bluetooth apparaat� Nadat het tweede apparaat succesvol is 
gepaard zal de blauwe LED elke 3 seconden knipperen� Schakel de  
luidspreker uit en schakel deze opnieuw in� De luidspreker zal automatisch 
met beide apparaten verbinden wanneer deze binnen bereik zijn en  
Bluetooth is ingeschakeld� 

F. De Bluetooth Auto Luidspreker als handsfree Bluetooth luidspreker telefoon 
gebruiken

Wanneer uw Bluetooth apparaat is verbonden met de Bluetooth Auto 
Luidspreker kunt u uitgaande gesprekken voeren en inkomende gesprekken 
aannemen�

Indien u een gesprek ontvangt dient u op  te drukken om het gesprek te 
beantwoorden en nogmaals om het gesprek te beëindigen wanneer dit is 
afgelopen� Indien u een gesprek wenst te weigeren, druk tweemaal op de   

 knop� Tijdens het gesprek kunt u op de `+` of `-` knoppen drukken om het 
volume aan te passen� Wanneer geen gesprek gaande is, druk tweemaal kort 
op de   knop om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen�

Opmerking:  De uitgaand gesprek functie is niet beschikbaar voor alle Bluetooth 
apparaten en is afhankelijk van de compatibiliteit van uw gepaarde apparaat�

Wanneer een gesprek actief is via de Bluetooth Auto Luidspreker, druk op de 
Geluid uitschakelen knop en het gesprek wordt verplaatst naar uw Bluetooth 
apparaat� Wanneer u nogmaals op de Geluid uitschakelen knop drukt wordt het 
gesprek terug naar de Bluetooth Auto Luidspreker verplaatst�
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Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor alle Bluetooth apparaten, dit 
is afhankelijk van de compatibiliteit van uw gepaarde apparaat�

Wanneer twee Bluetooth apparaten gelijktijdig zijn gepaard met de Bluetooth 
Auto Luidspreker kunt u alleen gesprekken ontvangen en gesprekken voeren 
via één apparaat�

De Bluetooth Auto Luidspreker schakelt na 10 minuten automatisch uit indien 
geen Bluetooth apparaat is gepaard met de Bluetooth Auto Luidspreker� 

OPLADEN VAN DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER
De luidspreker heeft een ingebouwde oplaadbare batterij� Sluit de meegeleverde 
USB kabel aan op uw computer of op een DC 5V 500MA autolader of een DC 
5V 500MA netadapter om uw apparaat op te laden� Tijdens het laden zal de LED 
rood oplichten wanneer het apparaat is uitgeschakeld en afwisselend rood en 
blauw oplichten wanneer het apparaat is ingeschakeld� Wanneer het apparaat 
volledig is opgeladen, zal de rode LED uitschakelen� De laadtijd is ongeveer 2 uur� 

De levensduur van de batterij van de Bluetooth Auto Luidspreker is afhankelijk van 
het volume en het gebruik� Wanneer de Bluetooth Auto Luidspreker gedurende 
lange tijd niet gebruikt gaat worden, zorg dat u de batterij uit het apparaat haalt 
en deze eens per maand oplaadt� Dit zal de levensduur van de batterij verlengen� 
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PRODUCTSPECIFICATIES
Model nummer�:   ENV-1456

Bluetooth versie:   Bluetooth V4�0

Zendafstand:   ≤10 meter (dit is afhankelijk van de omgeving  
   en het verbonden Bluetooth apparaat)

USB laadvoltage:   DC 5V

BL-5B batterij:  3�7V Lithium batterij, 500mAh

Uitgangsstroom:   2�0W

Frequentie:    2�4GHZ-2�480GHZ

Gevoeligheid:   -91DB

Signaal-ruis verhouding:  ≥75dB

Afmetingen:   120 x 45 x 18 mm (ongeveer)

Gewicht:     76 g (ongeveer)
 

PROBLEEMOPLOSSER

Fout Reden Oplossing

Laad niet op

De autolader (bijgesloten) is 
niet correct in de  
sigarettenaansteker 
aansluiting gestoken of de 
USB kabel (bijgesloten) is 
niet correct in de mini USB 
poort van de luidspreker 
gestoken�

Zorg dat de autolader  
(bijgesloten) in de  
sigarettenaansteker  
aansluiting is gestoken, 
of steek de USB kabel 
(bijgesloten) in de mini USB 
poort van de luidspreker�

Zorg dat alle uiteinden van 
de genoemde kabels en lad-
ers correct zijn aangesloten�

Sigarettenaansteker  
aansluiting werkt niet�

Steek een ander apparaat 
in dezelfde aansluiting om 
de werking te testen�

USB poort van de computer 
werkt niet�

Zorg dat uw computer is 
ingeschakeld en probeer 
een andere USB poort�

Fout Reden Oplossing

Geen geluid

De batterij is leeg� Laad het apparaat op�

De luidspreker is niet  
verbonden met het  
Bluetooth apparaat�

Volg de instructies in deze 
handleiding om de  
apparaten te verbinden�

Het volume staat te laag�

Verhoog het volume van uw 
apparaat�

Verhoog het volume van de 
luidspreker�

De Bluetooth 
Auto  
Luidspreker kan 
niet worden 
verbonden.

Paren lukt niet�
Controleer of het Bluetooth 
apparaat het A2DP protocol 
ondersteunt�

Het Bluetooth apparaat is 
niet ingeschakeld�

Schakel het Bluetooth  
apparaat in�

Bluetooth is uitgeschakeld 
op het apparaat�

Schakel de Bluetooth functie 
in�

Bluetooth versie wordt niet 
ondersteund�

Gebruik een ander  
Bluetooth apparaat�

Slechte 
geluidskwali
teit van een 
Bluetooth 
apparaat

Het Bluetooth apparaat is 
bijna buiten bereik van de 
Bluetooth Auto Luidspreker�

Plaats uw Bluetooth  
apparaat dichter bij de 
Bluetooth Auto Luidspreker�
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Fout Reden Oplossing

Geen geluid

De batterij is leeg� Laad het apparaat op�

De luidspreker is niet  
verbonden met het  
Bluetooth apparaat�

Volg de instructies in deze 
handleiding om de  
apparaten te verbinden�

Het volume staat te laag�

Verhoog het volume van uw 
apparaat�

Verhoog het volume van de 
luidspreker�

De Bluetooth 
Auto  
Luidspreker kan 
niet worden 
verbonden.

Paren lukt niet�
Controleer of het Bluetooth 
apparaat het A2DP protocol 
ondersteunt�

Het Bluetooth apparaat is 
niet ingeschakeld�

Schakel het Bluetooth  
apparaat in�

Bluetooth is uitgeschakeld 
op het apparaat�

Schakel de Bluetooth functie 
in�

Bluetooth versie wordt niet 
ondersteund�

Gebruik een ander  
Bluetooth apparaat�

Slechte 
geluidskwali
teit van een 
Bluetooth 
apparaat

Het Bluetooth apparaat is 
bijna buiten bereik van de 
Bluetooth Auto Luidspreker�

Plaats uw Bluetooth  
apparaat dichter bij de 
Bluetooth Auto Luidspreker�

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen 
en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor 
de menselijke gezondheid als afval be-staande uit elektrische en  
elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid�

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), 
zouden niet met het huishoudafval wegge-gooid moeten worden� 
Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van  
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven 
over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving�

VERWIJDERING




