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4. Instructies: 
1) In/uitschakelen, stand-by 

Zet de knop  van OFF op ON om het apparaat in te schakelen. 
Het licht zal nu achtereenvolgens in groen, rood, blauw en wit oplichten. 
Houd met het apparaat ingeschakeld de toets /  ingedrukt om de 
luidspreker op de modus “Stand-by” te schakelen, houd nogmaals 
ingedrukt om de luidspreker weer in te schakelen. Schakel de aan/uitknop 
a.u.b. op OFF wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. 

 
2) Bluetooth® modus 

Druk op de toets M button om de Bluetooth® modus te openen, schakel 
vervolgens de Bluetooth® functie in op uw mobiele telefoon. Het 
indicatielampje zal snel knipperen tijdens het zoeken naar uw Bluetooth® 
apparaat en vervolgens zal de Bluetooth® paringnaam “Aura” verschijnen. 
Maak hiermee nu a.u.b. verbinding. De luidspreker zal u informeren met 
de gesproken melding “Device Paired” en vervolgens zal het blauwe 
lampje uitschakelen wanneer verbonden. 

 
3) Lichtbediening 

De standaard lichtkleur is wit en u kunt op de toets  drukken om van 

kleur te wisselen. Houd de toets  ingedrukt om de helderheid aan te 
passen. De app kan worden gebruikt om de kleuren en helderheid van het 
licht te regelen; u kunt daarnaast ook andere kleuren kiezen. 

 
4) Hands-free communicatie 

Druk in de Bluetooth® modus op de toets  om een oproep te 
beantwoorden en houd de toets  ingedrukt om op te hangen of om 
een oproep te weigeren. Druk tweemaal op de toets  om het laatste 
telefoonnummer opnieuw te kiezen. 

 
5) AUX IN modus 

Gebruik de 3,5 mm audiokabel (inbegrepen) om de luidspreker aan te 
sluiten op een audiobron (PC/notebook, MP3/MP4-speler, enz.). Druk op 
de toets M om de modus “AUX IN” te openen (de gesproken melding 
“Aux-in Mode” zal uit de luidspreker klinken). De luidspreker zal nu de 
muziek afspelen van de audiobron en als een externe luidspreker werken. 
Druk op de toets  om de muziek te starten en pauzeren, houd de toets 

 of  ingedrukt om het volume te verlagen of verhogen. 
 
6) FM-radio 

Sluit de meegeleverde Aux-in kabel a.u.b. aan om als de antenne te 
werken en druk op de toets M om de FM-modus te openen (“FM Mode” 
zal uit de luidspreker klinken). Houd de toets M ingedrukt om naar 
frequentiekanalen te zoeken en deze automatisch op te slaan. Er zal een 
notificatietoon klinken zodra de scan is voltooid. Druk op de toetsen  en 

 om kanalen te selecteren. Druk op de toets  om af te spelen of te 
dempen. 

 



 

7) Opladen 
Gebruik a.u.b. de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker aan te 
sluiten op een computer of op een 5 V/1000 mA adapter om de batterij op 
te laden. De LED-indicator zal tijdens het opladen oranje oplichten en op 
blauw springen zodra het opladen is voltooid. 

 
Opgelet a.u.b.:  

(1) Het indicatielampje zal snel knipperen wanneer de batterij uitgeput 
raakt, laad de batterij a.u.b. onmiddellijk op. 

(2) Wij raden u aan de luidspreker op te laden via adapters van 5 V/1 A. 
 

App downloaden 
 
Als u een Apple® iOS-apparaat bezit, zult u onze "ednet.audio"-app in de 
Apple App Store® vinden. 

Voor smartphones en tablets die met Google Android OS werken, kunt u onze 
"ednet.audio"-app in de Google™ Play Store vinden. 

Voer in het zoekveld van de respectieve App Stores® "ednet" of "ednet.audio" 
in. 
 
Apple App Store® 

 
Google™ Play 

 
 

 
 
 
In de zoekresultaten zal de "ednet.audio"-app met dit symbool worden 
gemarkeerd. 
Installeer de app vervolgens op uw mobiele apparaat. 
  



 

APP handleiding: 
 

 
 

Wanneer u de ednet LED Bluetooth® luidspreker Aura verbindt met uw 
mobiele apparaat via Bluetooth®, zal de app als volgt werken: 
Instellingen: 

1) Uw apparaat verbinden en muziek afspelen via Bluetooth®: 

 
Open de app “ednet.audio”; klik op “Searching” op de pagina “BLUETOOTH® 
DEVICE”. In de lijst, selecteer de modelnaam “Aura”. 



 

 
Open na een geslaagde verbinding de Bluetooth® afspeelmodus en er zal een 
lijst verschijnen met de beschikbare tracks in MP3-formaat. Klik nu op een 
van de tracks om af te spelen of klik op de toets “Vorige/Volgende” om een 
andere track te selecteren. 

 
  

Vorige 

Muziek afspeelmodus: willekeurig, volgorde, 
enkele cyclus

Volumebalk, verschuiven om het volume aan te 
passen 

Klik op de track om af te spelen 

Volgende Afspelen/
Pauze 



 

2) De FM-modus gebruiken: 
Open de pagina MODE ► Selecteer de FM-modus 

 
Als er geen AUX IN kabel is aangesloten, zult u worden verzocht de AUX IN 
kabel aan te sluiten om als antenne te werken. Sluit de kabel a.u.b. aan en 
klik op “OK” 

 
 

U kunt op “Searching” klikken om automatisch te zoeken of op “TUNE-
”/“TUNE+” om handmatig te zoeken 



 

 
 

Nadat de automatische scan is voltooid, kunt u op “CH+”/“CH-” om 
radiokanalen te selecteren. 
 

☆Klik op “ ” om het huidige kanaal op te slaan en klik op  om de lijst met 
opgeslagen radiokanalen te controleren. 
 

 
 



 

3) Het gekleurde licht bedienen: 
 

 
 
Schakel de knop “Breath” in en de Aura zal beginnen te “ademen” wat wordt 
weergegeven door het LED-licht. Beweeg de schuifbalk “Brightness” om de 
algemene helderheid van het LED-licht aan te passen. 
Klik op “Normal Color” om de pagina met kleurinstellingen te openen. 
 

Het licht uitschakelen 

De helderheid zal automatisch worden 
aangepast op basis van de ambiance. 

Het licht inschakelen 



 

 
 
U kunt op de pagina “Normal Color” met uw vinger de gewenste kleur op de 
kleurweergave kiezen. De lichtkleur zal veranderen volgens de positie van uw 
vinger. U kunt ook op een van de vier kleurtoetsen klikken om een hoofdkleur 
te selecteren: rood, groen, blauw, wit.  
4) Het alarm instellen (automatische lichtbediening, automatische 

muziekweergave, alarm): 
 



 

 
 
Er zijn drie beschikbare automatische modi: Automatisch licht, automatische 
muziekweergave en automatisch alarm 
 
Klik op “start time” onder “AUTO LIGHT” om de tijd in te stellen en druk 
vervolgens op “Confirm”. De tijd zal nu worden ingesteld. U kunt de tijd op 
dezelfde wijze annuleren 

 



 

 
 
Schakel vervolgens de knop “AUTO LIGHT” in 
De instelling “AUTO LIGHT” verloopt hetzelfde als “AUTO MUSIC”. Er zijn 
twee alarminstellingen beschikbaar: 
 



 

 
 
U kunt op de toets “Close” klikken om het alarm te stoppen wanneer deze 
klinkt of bovenop de luidspreker drukken om de sluimermodus te activeren. 
 
 

Algemene informatie 
 

1) Technische gegevens 
 

Spanning 5 V Aux-ingang 3,5 mm 

Uitgang 2*3,5 W Netto gewicht 354 g 

Impedantie 3 Ω Afmeting Ф134*H53 mm 

 

  



 

2) Problemen oplossen  
 
2.1)  Wat kan ik doen als de luidspreker niet paart met het mobiele 

Bluetooth® apparaat om vervolgens muziek af te spelen? 
 

Zorg er a.u.b. voor de “Bluetooth® Mode” te selecteren met de M-toets. 
Controleer a.u.b. de specificaties/handleiding van het Bluetooth®-
apparaat (uw mobiele telefoon of computer) en verifieer dat het 
apparaat inderdaad A2DP stereo audio-overdracht ondersteunt. Zo ja, 
schakel de A2DP stereo modus a.u.b. in. 

 
2.2)  Wat kan ik doen als de FM-radio niet werkt? 
 

U moet hiervoor de 3,5 mm Aux-in kabel op de luidspreker aansluiten 
als een FM-antenne. Pas nadat de Aux-in kabel is aangesloten, kan de 
luidspreker in de FM-modus naar FM-kanalen zoeken. 

 
Belangrijke Veiligheidinstructies  

 
 Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de 

batterij maandelijks op te laden om beschadiging van de lithiumbatterij te 
voorkomen. 
 

 Gebruik de luidspreker niet in zeer koude, hete, stoffige of vochtige 
omgevingen. 

 
 Laat de luidspreker a.u.b. niet vallen of klappen opvangen van harde 

voorwerpen, omdat hierdoor de interne batterij of andere hardware kan 
worden beschadigd. 

 
 Wanneer de batterijcapaciteit laag is, zal het indicatielampje knipperen en 

wordt u door een gesproken melding geïnformeerd over de lage 
batterijcapaciteit. Laat de batterij a.u.b. bijtijds op. 

 
 Houd de luidspreker uit de buurt van hitte- of vuurbronnen. 
 


