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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

• Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid 

van water (bijvoorbeeld een bad, wasbak, 

aanrecht, wastobbe, natte kelder, 

zwembad of andere plaatsen dicht bij 

water). 

• Alleen reinigen met een droge doek.  

• Gebruik alleen uitbreidingen/accessoires 

gespecificeerd door de fabrikant. 

 

We aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of 

beschadiging van eigendommen door het 

gebruik van de Draadloze luidspreker adapter, 

iPhone of iPod. 
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De Draadloze Luidspreker Adapter is een 

must-have voor de muziekinstallatie bij u thuis 

waarmee eenvoudig muziekbibliotheken of –

diensten van Bluetooth geschikte smartphones, 

tablets of digitale muziekspelers worden 

verbonden met uw stereo geluidssysteem. 

 

Bedien draadloos de CD kwaliteit muziek 

streaming direct met uw smartphone of tablet 

vanaf elke plek in uw huis, op uw terras of rond 

uw zwembad. Heeft u gasten? Laat uw 

vrienden draadloos delen waar zij naar 

luisteren en maak er een feest van! 
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INSTALLATIE  

Fijn dat u deze Draadloze Luidspreker Adapter 

BT08 wilt gebruiken. Lees deze handleiding 

voor gebruik zorgvuldig door. 

. 

Voor gebruik 

1. Over de Draadloze Luidspreker Adapter 

De Draadloze Luidspreker Adapter is een 

stereo Bluetooth geluidsontvanger. U kunt hem 

aansluiten op de meeste 30 pins luidsprekers 

om deze te upgraden naar Bluetooth 

luidsprekers om muziek af te spelen vanaf elk 

Bluetooth muziekapparaat. 

 

Het product wordt geleverd zonder batterij en 

krijgt zijn voeding direct via de luidspreker. 

 

2. Systeemeisen 

Dit product is een geluidsapparaat met een 30 
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pins aansluiting, welke compatible is met 

Bluetooth geschikte apparaten die het A2DP 

profile ondersteunen, zoals Bluetooth mobiele 

telefoons, Bluetooth MP3 spelers, tablets etc.  

 

3. Overzicht van de Draadloze Luidspreker 

Adapter 

                                               

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

1 Muziek pauzeren/afspelen/paren  

2 30 pins aansluiting 

3 LED indicator 

2 

3 

1 
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Snel starten 

1) Plaats de Draadloze Luidspreker Adapter in 

de 30 pins luidspreker om gevoed te 

worden. 

2) Druk op de Bluetooth knop tot de blauwe 

LED snel knippert, waarna het apparaat in 

paringsmodus komt. 

3) Activeer Bluetooth op uw geluidsapparaat 

en zoek naar nieuwe apparaten. De naam 

“ENV-1295B” zal verschijnen in uw lijst. Als u 

om een wachtwoord wordt gevraagd, 

voer “0000” in. Paren duurt minder dan 1 

minuut (kan verschillen afhankelijk van het 

geluidsapparaat). Als het paren is gelukt 

zult u een geluid horen. U dient alleen de 

eerste keer te paren. De volgende keer 

dat u het apparaat wilt gebruiken zal het 

apparaat direct verbinden.. 

4) Speel na succesvol paren eenvoudigweg 

de muziek af. 
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Instructies voor de Draadloze Luidspreker 

Adapter 
 

Druk kort om de huidige muziek af te 

spelen of te pauzeren; meer dan drie 

seconden ingedrukt houden om de 

huidige Bluetooth verbinding met het 

geluidsapparaat te verbreken. 

 

Paren met een Bluetooth mobiele telefoon 

1. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon het 

A2DP profiel ondersteunt. De 

paringsprocedure is afhankelijk van het 

type mobiele telefoon. Kijk in de 

handleiding van uw mobiele telefoon voor 

meer informatie. De algemene 

paringsprocedure is als volgt: 

2. Plaats de ontvanger en de Bluetooth 

mobiele telefoon op een makkelijk 

zichtbare afstand van maximaal 1 meter. 
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3. Plaats de ontvanger op de luidspreker en 

druk op de Bluetooth knop om te paren. De 

blauwe LED knippert snel. 

4. Activeer de Bluetooth funtie van uw 

mobiele telefoon om te zoeken naar 

Bluetooth apparaten binnen het bereik. 

Selecteer “ENV-1295B” uit de lijst met 

beschikbare apparaten. 

5. In paringsmodus zal het blauwe lampje snel 

knipperen. 

6. Als om een wachtwoord of PIN wordt 

gevraagd, voer “0000” in. 

7. Indien uw mobiele telefoon dit vraagt, 

selecteer “Yes” (dit is afhankelijk van het 

model mobiele telefoon). 

8. Nadat de verbinding succesvol tot stand is 

gekomen zal het geluid te horen zijn. 
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Opmerkingen 

• Na een succesvolle paring zullen de 

ontvanger en de mobiele telefoon elkaar 

onthouden en is het niet nodig om de 

volgende keer opnieuw te paren. 

• Elke keer als de ontvanger wordt 

ingeschakeld zal deze automatisch 

verbinden met het laatst verbonden 

apparaat. Als u wilt verbinden met een 

ander apparaat, druk gedurende 3 

seconden op de Bluetooth knop om de 

huidige verbinding te verbreken en paar 

vervolgens met het nieuwe apparaat door 

de stappen 1-7 hierboven te volgen. 
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• Wanneer de ontvanger is ingeschakeld 

maar met geen enkel apparaat verbinding 

maakt, haal het apparaat uit de luidspreker 

en plaats hem opnieuw om het nogmaals 

te proberen. 

• Wanneer de ontvanger en de mobiele 

telefoon zich niet langer binnen elkaars 

bereik bevinden zal de verbinding worden 

verbroken. De verbinding kan automatisch 

opnieuw tot stand komen als ze weer 

binnen elkaars bereik komen. 

• Als de Bluetooth versie van uw mobiele 

telefoon V2.1 of hoger is, is het invoeren van 

een pincode niet nodig wanneer de 

ontvanger paart met de mobiele telefoon. 
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SPECIFICATIES 

Bluetooth versie Bluetooth V3.0 

Bluetooth profielen A2DP /AVRCP 

Frequentiebereik 20Hz-20KHz 

Bereik 10 meter, Class II 

Afmetingen 48.6 * 32 * 9.5 mm 

Gewicht 12g 

 

   

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 

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 
bestaande 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 weggegooid 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. 
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