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Bluetooth Audio-Ontvanger 
 
 
 

GEACHTE KLANT 
Bedankt voor het aanschaffen van dit product. Lees voor optimale prestatie en 
veiligheid a.u.b. deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product verbindt, 
gebruikt of instelt. Bewaar deze handleiding a.u.b. als naslagwerk.  
 
 
 
1,0 INLEIDING 
 
Dit is een draagbare Bluetooth Audio-Ontvanger waarmee u heel eenvoudig al 
uw favoriete muziek vanaf uw apparaat draadloos kunt bedienen en 
beluisteren via een Stereo luidspreker of Versterkerontvanger in uw huis met 
slechts één stuk stereo kabel, en paring tussen uw apparaat en de Bluetooth 
ontvanger. U zult niet alleen genieten van superieure muziekkwaliteit op uw 
stereo luidsprekers of Versterkerontvanger, u hebt tevens het gemak van een 
draadloze verbinding. Wanneer de batterij uitgeput raakt, kunt u één stuk 
Micro USB naar USB kabel gebruiken voor aansluiting op de Stroomadapter of 
computer en de batterij opladen.  
Het is ideaal voor uw mobiele telefoons, draagbare apparatuur of persoonlijke 
computers.  
 
 
1,1 EIGENSCHAPPEN 

 Handig en draagbaar:  
Geniet overal waar u maar bent van de praktische draagbaarheid 

 Stream direct naar een bestaande stereo, het huis en amusementcenter 
van een vriend; 

 Bedien en luister draadloos naar uw favoriete muziek door dit product te 
gebruiken via uw thuisbioscoopontvanger of aangedreven luidsprekers 
met gebruik van een audiokabel;  

 Ondersteunt Bluetooth signaaluitgang; 
 Compatibel met ondersteunde Bluetooth apparatuur; 
 Stream draadloos om uw muziek vanaf tot op 10m te bedienen en 

beluisteren, met een afspeeltijd van 10 uur 
 Compatibel met Bluetooth-ingeschakelde persoonlijke computers 
 Sluit aan op compatible AV producten en ondersteunt A2DP 

audio-streaming. 
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2,0 SPECIFICATIES 
 
Bluetooth versie V2.1  
Uitgangskanalen 2.0CH Stereo 
Aansluittype Stereo Contra 

Micro USB Contra 
Oplaadtijd 3 uur tot 4 uur 
Batterij Internal rechargeable lithium battery 
Laadspanning 5V 
Bedrijfsstroom ≤25mA 
Gebruiksuren Tot op 10 uur 
Frequentiebereik 2.4GHz - 2.4835GHz 
Overdrachtafstand 10M 

Omgevingstemperatuur 
Werking: -20℃ to +60℃ 
Opladen: 0℃ to 45℃ 

Garantie  
Beperkte Garantie 1 Jaar Onderdelen en Arbeidskosten 
Accessoiresadapter  
Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 
 
Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3,0 INHOUD VERPAKKING 
Controleer a.u.b. of de verpakking de volgende onderdelen bevat voordat u dit 

apparaat in gebruik neemt: 

 Hoofdeenheid x1 

 Gebruikershandleiding x1 
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4,0 PANEELBESCHRIJVING 

 
 

 
 
Interfacefunctie: 
(1) Aan/uittoets: 

Houd deze toets vijf seconden ingedrukt om het apparaat in en uit te 
schakelen.  

(2) V+  
 Volume verhogen 
(3) V-  
 Volume verlagen 
(4) LED 

 Deze LED gebruikt twee kleuren om de voeding- en bedrijfsstatus aan te 
geven.  

(5) Stereo Contra:  
 Gebruik één stuk stereo kabel om op deze poort een Stereo Luidspreker of 
Versterkerontvanger aan te sluiten. 

(6) Micro USB Contra: 
 Gebruik één stuk Micro USB naar USB kabel om op deze poort een 
computer of Apple USB stroomadapter aan te sluiten om op te laden en 
gegevens te synchroniseren voor Apple apparatuur.  
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5,0 VERBINDING EN GEBRUIK  
 
(1)  Controleer of er voldoende batterijvermogen is. Wanneer de batterij 

uitgeput is, kunt u één stuk Micro USB naar USB kabel gebruiken om een 
Stroomadapter of computer aan te sluiten en op te laden. Gebruik een 
stereo kabel om een Versterkerontvanger aan te sluiten.  

(2)  Paring en verbinding:  
 (a)  Als de paring nog niet is uitgevoerd, kunt u de aan/uittoets vijf 

seconden ingedrukt houden totdat de blauwe/rode LED afwisselend 
begint te knipperen. Activeer vervolgens de Bluetooth modus van de 
telefoon en zoek naar “BT Audio” om te paren. Als er om een 
wachtwoord wordt gevraagd, kunt u 0000 invoeren. Het apparaat zal 
na het paren prima werken.  

 (b) Als de paring al tot stand is gebracht, kunt u de aan/uittoets drie 
seconden ingedrukt houden totdat de blauwe LED snel begint te 
knipperen. Het geheugen zal dezelfde apparatuur vervolgens 
verbinden en verbinding met andere apparatuur blokkeren.  

(3) Gebruik “+” en "-" om het volume aan te passen. Houd de aan/uittoets 
ingedrukt totdat de blauwe LED stopt met knipperen om het apparaat uit te 
schakelen.  

 
Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/loskoppelen.  
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5,1 AANSLUITDIAGRAM 
 

 
 
 

English Translation 
Amplifier receiver Versterkerontvanger 
USB power adapter  USB stroomadapter 

 
 


