
BT DOUCHE LUIDSPREKER 
ENV-1457

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

Ondersteuning na aankoop.  
Gefeliciteerd met de aankoop van deze BT douche luidspreker. 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie 
maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 

ENVIVO
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PRODUCT OVERZICHT

Volgende/Volume +
Antwoorden

/Afspelen/Pauzeren

Vorige/Volume -

Laadpoort

Aan/Uit
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AAN DE SLAG
Functies van de knoppen

Functie Gebruik knoppen

Oproep beantwoor-
den/beëindigen

Als de Bluetooth verbinding tot 
stand is gebracht, druk kort op 
de O knop om een inkomende 
oproep te beantwoorden, druk 
nogmaals kort om de oproep 
te beëindigen en het afspelen 
van de muziek automatisch te 
hervatten.

Inkomende oproep 
weigeren

Druk gedurende 2 seconden 
op de O knop om het 
gesprek te weigeren.

Uitschakelen Schuif de aan/uit schakelaar 
in de UIT positie

Inschakelen Schuif de aan/uit schakelaar 
in de AAN positie

Volume
Houd de – of + knop lang 
ingedrukt om het volume in te 
stellen.

Volgende/vorige  
muziekbestand

Druk kort op de – of + knop 
om het vorige of volgende 
muziekbestand af te spelen.
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Bluetooth verbinding
De Bluetooth luidspreker is in staat om muziek/geluid 
af te spelen vanaf elk Bluetooth apparaat, zoals  
telefoons, tablets, computers etc. 

• Schuif de AAN/UIT schakelaar in de AAN positie 
om de luidspreker in te schakelen. De blauwe LED 
indicator zal snel knipperen, om aan te geven dat 
deze klaar is om te verbinden.

• Op te telefoon/tablet ga naar instellingen en 
vervolgens Bluetooth.

• Zoek naar ENV-1414 in de lijst met beschikbare 
Bluetooth apparaten en klik om te verbinden met 
de luidspreker.

• Uw telefoon/tablet is nu verbonden met de 
Bluetooth Luidspreker en u kunt luisteren naar uw 
favoriete muziek.

De volgende keer dat u de Bluetooth Luidspreker 
wenst te verbinden met een apparaat dat al eerder 
verbonden is geweest, doe het volgende:

• Ga naar Instellingen -> Bluetooth op uw telefoon/
tablet en controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Zo 
niet, schakel het in. 

• Schakel de Bluetooth Luidspreker in en deze zal 
automatisch verbinden met uw telefoon/tablet.

Opmerking: Na het inschakelen van de luidspreker dient 
u deze binnen 5 minuten te verbinden. Na 5 minuten zal 
de blauwe LED indicator uitschakelen en is het nodig 
om de AAN/UIT schakelaar op UIT en daarna weer op 
AAN te zetten om het verbindensproces te vervatten.
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De luidspreker opladen
Sluit de micro USB laadkabel aan op een computer 
of USB lader en op de Bluetooth Luidspreker. De rode 
LED indicator zal branden tijdens het laden. Wanneer 
de Bluetooth luidspreker volledig is opgeladen zal de 
rode LED indicator uitschakelen.

SPECIFICATIES
• Bluetooth V2.1+EDR
• Bluetooth naam: ENV-1414
•	 Zendafstand:	≤10M	(afhankelijk	van	de	omgeving	

en het apparaat waar mee verbonden wordt)
• Ingebouwde herlaadbare Lithium batterij
• USB laadspanning: DC 5V
• Uitgangsvermogen: 3W×1

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
a) Houd het product weg van direct zonlicht of warme 

plaatsen. Hoge temperaturen verkorten het leven 
van elektrische apparaten, beschadigen de batterij 
of beschadigen bepaalde plastic onderdelen. 

b) Stel het apparaat niet bloot aan extreme koude 
omgevingen aangezien hierdoor de interne  
printplaat kan beschadigen. 

c) Haal het product niet uit elkaar aangezien deze 
kan beschadigen als u geen professional bent.

d) Laat het apparaat niet op de vloer of andere 
harde oppervlakken vallen. De interne printplaat 
kan beschadigen. 

e) Gebruik gaan sterke chemische producten of 
schoonmaakmiddelen om het product te reinigen. 

f) Kras het oppervlak niet met scherpe punten.
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VEELGESTELDE VRAGEN
1.  Mijn mobiele telefoon kan geen nieuwe Bluetooth  

apparaten vinden.
a)  Zorg dat de Bluetooth Luidspreker is ingeschakeld.
b)  Zorg dat de Bluetooth Luidspreker binnen de 

zendafstand	(10m)	is.
c)  Zorg dat geen andere Bluetooth apparaten zijn 

verbonden met de Bluetooth Luidspreker.

2.  Bluetooth apparaten kunnen niet verbinden.
a) Zorg dat uw mobiele telefoon nieuwe verbindingen 

accepteert en het maximale aantal verbindingen 
niet overschreden wordt. Raadpleeg de handleiding 
van uw mobiele telefoon.

b) Zorg dat het ingevoerde verbindenswachtwoord 
“0000” is. Als u een Bluetooth zender gebruikt, 
zorg dat uw Bluetooth zender het wachtwoord 
“0000” ondersteunt.

3.  Mijn Bluetooth Luidspreker speelt geen muziek af/
kan geen oproep beantwoorden wanneer deze is 
verbonden met mijn Bluetooth mobiele telefoon. 

a) Controleer of uw telefoon het de Bluetooth A2DP 
en	HSF	(handsfree)	profielen	ondersteunt.

b) Zorg dat uw telefoon binnen de zendafstand 
(10m)	is.

4.  Na het verbinden met mijn computer vraagt Win-
dows om een nieuwe driver. Kunt u deze leveren?

a) Wij kunnen deze niet leveren. De Bluetooth A2DP/
HSF drivers kunnen nodig zijn om stereogeluid via 
een Bluetooth verbinding af te spelen. De driver is 
nodig voor de Bluetooth module in uw PC, om te 
kunnen verbinden met de Bluetooth Luidspreker. 
Verschillende Bluetooth modules kunnen  
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verschillende drivers nodig hebben. Neem  
contact op met de fabrikant van uw PC of  
Bluetooth module voor een driver update.

5.  Waarom kan ik niet op afstand de pauze,  
afspelen, vorige muziekbestand, volgende  
muziekbestand en bestand overslaan functies 
op de Bluetooth Luidspreker gebruiken terwijl ik 
muziek afspeel?

a)  Deze functie vereist dat het Bluetooth apparaat 
gepaard	met	de	luidspreker	AVRCP	(Audio/Video	
Remote	Control	Profile)	ondersteunt.	Controleer	of	
uw mobiele telefoon of ander Bluetooth apparaat 
AVRCP ondersteunt.

VERWIJDERING

Batterijen, elektrische en elektronische 
apparaten bevatten materialen,  
onderdelen en substanties die schadelijk 
voor de omgeving en voor de gezondheid 
van mensen kunnen zijn als het afval niet 
correct gerecycled wordt.

Batterijen, elektrische en elektronische 
apparaten, voorzien van het links  
aangegeven logo, mogen niet bij het  
huishoudelijk afval. Neem contact op met 
de afvalverwerker in uw gemeente voor  
gedetailleerde informatie over de opties 
voor recycling beschikbaar in uw regio.








