
BT DOUCHE LUIDSPREKER 
ENV-1414

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. 
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Beste klanten, 

Dank u voor de aanschaf van deze Bluetooth luidspreker. 
Voordat u van start gaat, lees aandachtig deze gebruiksaan-
wijzing om een goede bediening en optimale prestaties van 
dit product te garanderen. Met een stijlvol uiterlijk, compact 
ontwerp, hoge kwaliteit geluid en multifunctionaliteit heeft het 
patenten verworven voor het uiterlijk aanzien. Het apparaat 
bevat de meest geavanceerde elektronische- en geluidstech-
nologie beschikbaar en is daarmee de beste keus om perfect 
te combineren met uw apparaten zoals tablets, mobiele 
telefoons digitale muziekspelers enzovoort door u uitzonderlijke 
stereo effecten te bieden wanneer u thuis, op vakantie of aan 
het werk bent.
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WAARSCHUWINGEN
Bewaar het product bij een geschikte temperatuur;
Stel het product niet bloot aan regen of vochtige omgevingen; 
Voorkom vallen dat kan resulteren in serieuze schade; 
Het product niet zelf ontmantelen, repareren of aanpassen; 
Om risico te voorkomen, dit product niet op ongeoorloofde 
wijze weggooien of verbranden aangezien een lithium batterij 
is ingebouwd. 

BELANGRIJKE TIPS
1. Verhoog het volume niet naar een te hoog continu 

niveau aangezien hierdoor de levensduur van het 
product kan verminderen en uw psychische en fysieke 
gezondheid en uw gehoor aangetast kunnen worden;

2. Wanneer fouten optreden tijdens het gebruik, ontkoppel 
de voeding en de USB kabel om verdere schade aan de 
luidspreker en andere componenten te voorkomen;

3. Het Bluetooth bereik of werking kan worden aangetast 
door een lage batterijsterkte. In dat geval dient u de 
batterij op te laden.

4. Verwijder de geluidskabels indien u Bluetooth wenst te 
gebruiken.
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AANZICHT EN FUNCTIEKNOPPEN

1. “O”: Druk om te pauzeren tijdens het afspelen en om af te 
spelen na het pauzeren.

 Druk om te telefoon te beantwoorden via Bluetooth, druk 
nogmaals op om te hangen, ingedrukt houden om het 
gesprek te weigeren. Wissel van modus door 2 seconden 
ingedrukt te houden: BLUETOOTH, AUX, TF kaart.

2. “- ”: Min-selectieknop. Indrukken tijdens het afspelen om 
het volume te verlagen en korte tijd ingedrukt houden om 
naar het vorige nummer te gaan.

3. “+”: Plus-selectieknop. Indrukken tijdens het afspelen om 
het volume te verhogen en korte tijd ingedrukt houden 
om naar het volgende nummer te gaan. 
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FUNCTIES VAN DIT PRODUCT
1. Dubbele voeding: dit product is voorzien van een lithium 

batterij en voorzien van een USB interface voor DC5V 
USB. De beide voedingsmethoden kunnen vrijelijk gebruikt 
worden.

2. Afspeelgeheugen bij stroomuitval: de precieze positie 
in het laatste afgespeelde nummer wordt automatisch 
onthouden.

3. Bluetooth draadloze muziekoverdracht: ingebouwde 
hoge kwaliteit Bluetooth module voor draadloze muzieko-
verdracht en hands-free verbinding.

BLUETOOTH SPECIFICATIES
Producttype: BT066
Bluetooth specificaties: Bluetooth V2.1+EDR
Bereik: ≤10M (afhankelijk van de omgeving en de apparaten 
waar mee verbonden wordt) 
USB laad voltage: DC 5V
Ingebouwde batterij: Lithium batterij 500mAh
Uitgangsvermogen: 3W×1
Frequentiebereik: 90Hz-20KHz
Gevoeligheid: 80db±2db
Signal to Noise Ratio (SNR): ≥76dB
Afmetingen: 64*64*230mm

VERPAKKINGSINHOUD
1. 1 x Luidspreker 
2. 1 x USB kabel   
3. 1 x Gebruikershandleiding
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BESCHRIJVING VAN DE STANDAARD FUNCTIES
Bluetooth bediening
a. Schakel de luidspreker in. Het blauwe indicatielampje 

gaat knipperen om Bluetooth apparaten in uw nabijheid 
te detecteren. Het blauwe indicatielampje gaat weer 
uit indien geen Bluetooth apparaten worden gevonden 
binnen 5 minuten. 

b. Paar de luidspreker met het gewenste Bluetooth appa-
raat. 

c. Afspelen/pauzeren zoals gewenst door op “O” te drukken.
d. Wanneer u muziek of een film vanaf een ander Bluetooth 

apparaat wilt afspelen, verbreek de verbinding met de 
luidspreker, start de luidspreker opnieuw en paar opnieuw.

Hands-free bellen
Nadat de Bluetooth luidspreker succesvol is verbonden met 
uw mobiele telefoon zal de luidspreker een toon laten horen 
zodra een gesprek binnenkomt. Druk op “O” om het gesprek 
aan te nemen, waarmee u de mobiele telefoon vervangt voor 
gesprekken met anderen en druk op “O” om gesprekken op te 
hangen en te beëindigen. Door tweemaal op “O” te drukken 
kunt u terugbellen.

DE LUIDSPREKER OPLADEN
De luidspreker heeft een ingebouwde lithium batterij. De 
batterij is oplaadbaar en heeft indien volledig geladen een 
speelduur van ongeveer 2,5 uur. 

Gebruik de micro-USB kabel om de luidspreker te laden. De 
rode indicator zal oplichten. De rode indicator zal uitgaan 
wanneer de luidspreker volledig is geladen. 
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COMPATIBILITEIT
Draadloos: Apparaten voorzien van Bluetooth 2.1+EDR of 
een hogere versie zoals IPAD, IPHONE (minimaal 2e generatie 
iPhone met software versie 3.1) IPOD TOCH en MAC evenals de 
meeste smartphones of computers met USB ondersteuning.
Bluetooth V2.1+EDR bestaat uit protocollen zoals A2DP, AVRCP 
en HFP enzovoort.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen Oplossingen

Kan niet paren met 
andere apparaten.

1. Controleer of de luidspreker nog 
zoekt, of schakel deze uit en 
weer in. 

2. Er zijn te veel Bluetooth appa-
raten in de buurt die problemen 
met de verbinding geven. 
Schakel deze uit. 

Het geluid is lag of 
vervormd.

1. Controleer het volume van het 
Bluetooth apparaat en stel dit in 
op een geschikt niveau. 

2. Laad de batterij op 

De muziek stopt af 
en toe.

1. Controleer of het effectieve 
bereik van de luidspreker is 
overschreden of een obstakel 
tussen de luidspreker en andere 
Bluetooth apparaten staat.

De Bluetooth indi-
cator blijft uit.

1. Dit geeft aan dat de batterij 
spanning laag is. Probeer het 
opnieuw wanneer de batterij 
geladen is.

2. Schakel het weer in. 

Tip: Wanneer andere problemen zich voordoen, vraag de 
handelaar of een ervaren IT professional om hulp.
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VERWIJDERING

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.




