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Korte Installatiehandleiding 



Inleiding 
MiniMax is wellicht de meest compacte draadloze 
Bluetooth® luidspreker in de wereld, met een kristalhelder 
en ongelooflijk geluid. Het is een prachtig ontworpen 
luidspreker met een ingebouwde batterij, voor draadloze 
streaming van muziek en telefoongesprekken met een 
ruisonderdrukkende microfoon. De MiniMax maakt gebruik 
van draadloze Bluetooth® 3.0 technologie, zodat u een 
smartphone, iPad®/ tablet, PC notebook en andere 
draagbare apparatuur binnen 10 meter kunt verbinden. 
Plaats de MiniMax letterlijk waar u maar wilt en geniet van 
de vrijheid van muziek, verkrijgbaar in een modern bereik 
aan kleuren om levensstijl op te vrolijken. 

 
Specificaties 

Bluetooth®: Versie 3.0
Driver: Ø31mm 4Ω 3W
Versterker: Klasse D H6871
Ingang: 20MV-500MV
Frequentieband: 100Hz-20K Hz
Signaal/Ruisverhouding: ≥85dB
THD: ≤10%
Bedrijfstemperatuur: -10 ~ +50°C
Maximum afspeeltijd: 4~5 uur
Bedrijfsbereik: 10 meter
Afmeting: Ø33mm * 36mm
Gewicht: 43g
 

  



Eigenschappen 
• Bluetooth® Versie 3.0 
• MicroUSB-ingang voor opladen 
• Ingebouwde microfoon 
• Supercompact 
• Kristalhelder geluid 
• Aan/Uittoets 
• Oproepen Accepteren/Opnieuw Kiezen/Weigeren 
• Volumeregelingtoetsen 
• Eenvoudige paring  
• 4 uur afspeeltijd 
• Veilige, draagbare functie 

 
Leveringsomvang 

• MiniMax luidspreker *1 stuk 
• MicroUSB-kabel *1 stuk 
• Draagriem *1 stuk 
• Gebruikshandleiding *1 stuk 

 

  



Gebruiksaanwijzingen 
1. Zorg ervoor de luidspreker in te schakelen. 

2. Houd de “ ”-toets voor 3~4 seconden ingedrukt, 

totdat u de gesproken melding “Bluetooth®” hoort. De 

luidspreker zal inschakelen, terwijl het lampje afwisselend 

blauw en rood knippert. Het apparaat is nu gereed voor 

paring en Bluetooth® kan worden verbonden. 

3. Activeer de Bluetooth®-functie op uw Smartphone en zoek 

naar het beschikbare Bluetooth®-apparaat met de naam 

“MINIMAX”. 

4. Druk kort op “ ” voor de volgende track; Druk kort op 

“ ” voor de vorige track. 

5. Druk lang op “ ” om het volume te verhogen; Druk lang 

op “ ” om het volume te verlagen. 

6. Druk kort op “ ” voor de hands-free microfoonfunctie. 

7. Druk kort op de “ ”-toets om te pauzeren en starten. 

8. Druk lang op de “ ”-toets om in/uit te schakelen. 

9. U kunt muziek afspelen door paring met een mobiele 

telefoon, MP3, MP4, PC, iPod en andere audiobronnen, 

vooropgesteld dat deze zijn voorzien van een 3,5mm 

aansluiting. 

 



10. De ingebouwde lithiumbatterij kan worden opgeladen via 

de microUSB-kabel. 
 

Spraakbericht 
Inschakelen: Bluetooth®

Paringmodus: Paring
Apparaat verbonden: Connected
Paring verbroken: Disconnected
Ontvangst inkomende 
oproep: 

Calling 

Alreeds max. volume: Maximum Volume
Lage batterij: Low battery
Uitschakelen: Power off

 
  



Waarschuwingen m.b.t. Productveiligheid en 
Gebruik 

1. Altijd opladen met de meegeleverde, originele 
microUSB-lader. 

2. Dit product nooit proberen te demonteren, dit kan 
mogelijk leiden tot kortsluiting en zelfs beschadiging. 

3. Dit product dient in een droge en geventileerde 
omgeving te worden gehouden, vermijd a.u.b. een 
hoge vochtigheidsgraad en hoge temperaturen. 

4. Gebruik a.u.b. geen organische oplosmiddelen om de 
productoppervlaktes te reinigen. 

5. Houd het product a.u.b. uit de buurt van kleine 
kinderen. 

6. De MiniMax a.u.b. niet laten vallen, slaan of 
schudden. 

7. Ruwe hantering kan de interne printplaten en 
mechanica beschadigen. 

8. Batterijen dienen niet te worden blootgesteld aan 
teveel hitte of direct zonlicht. 

9. Houd de oppervlaktes schoon. 


