
 

 

 

LED-SFEERLICHT MET BLUETOOTH® 
LUIDSPREKER 

Handleiding 33040 
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In het begin, door de “modustoets” aan te raken, zullen de LED-lichten op 
automatische modus worden geschakeld, afstelbaar op uw favoriete kleur in 
automatische modus door op het aanraakpaneel te schuiven. (Diagram 1) 
 

Het LED-knipperlicht van het LED-sfeerlicht bedienen 

Raak de “modustoets” 3 keer aan om de LED-knippermodus in te schakelen, deze 
modus kan worden ingesteld om helder te knipperen op basis van het geluid van 
uw audiobron. 

Afspeellijstbediening 

 Volumeregeling:  

Houd  voor 3 seconden ingedrukt om het volume te verhogen; 

gebruik daarentegen  om het volume te verlagen 

 
 Volgende/Vorige:  

Druk kort op  voor de volgende track; 

druk daarentegen op  voor de vorige track 

Pauze en start:  Om de huidige track te stoppen of af te spelen 

 

Functie van BLUETOOTH® 

Er zal een geluid klinken wanneer het apparaat op de BLUETOOTH® modus wordt 
geschakeld. Een paringnaam van de 33040 zal vervolgens op smartapparatuur 
verschijnen, zoals mobiele telefoons of PC’s. 
 

  



 

Opgelet 

1. Laad het product a.u.b. op voorafgaand aan gebruik. Niet opladen terwijl in 
BLUETOOTH® status. De laadtijd zal in deze status worden verlengd.  

2. Plaats het product a.u.b. niet in de buurt van vuur of water, om ongewenste 
ongelukken te voorkomen 

3. Laat het product a.u.b. volledig op als u deze voor langere tijd niet gebruikt. 
Bewaar het product op een droge plek en laad deze eenmaal om de 3 maanden 
op. 

4. Raak a.u.b. nooit meer dan twee functietoetsen aan, hierdoor kan het product 
vastlopen of niet langer reageren. 

5. Het duurt minstens 1 seconde om op elke bediening te reageren. Als u het 
aanraakpaneel te snel aanraakt/indrukt, kunnen er storingen optreden. 

6. Wanneer het product abnormaal lijkt te werken, kunt u de aan/uittoets langer 
dan 3 seconden ingedrukt houden en het product vervolgens opnieuw 
inschakelen. 
 

Eigenschappen 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, bereik tot op 10 meter 
 Wit LED-licht & van kleur veranderend licht (RGB) 
 Aanraakschakelaar voor kleurselectie & helderheidafstelling van de lamp 
 Ondersteunt automatische kleurwijzigingmodus 
 Ingebouwde, oplaadbare batterij met een capaciteit van 1000 mAh 
 Frequentiebereik: 30 Hz - 17 kHz 
 Audiovermogen RMS: 3 W 
 Laadtijd: ca. 2,5 uur 
 Bedrijfstijd 

 ALLEEN BT luidspreker: ca. 3 uur 
 ALLEEN wit licht - 1e helderheidniveau: ca. 6 uur 
 ALLEEN wit licht - 2e helderheidniveau: ca. 3 uur 
 ALLEEN wit licht - 3e helderheidniveau: ca. 2 uur 
 ALLEEN wit licht - 4e helderheidniveau: ca. 1,5 uur 
 ALLEEN van kleur veranderend licht: ca. 3 uur 
 BT luidspreker + van kleur veranderend licht: ca. 2 uur 

 

Leveringsomvang 

 SFEERLICHT met BLUETOOTH® LUIDSPREKER x 1 
 USB-laadkabel x 1 
 Handleiding x 1 


