
 

 
Mellow LED Bluetooth®-luidspreker 

 
 

Handleiding 
33050 

 
 

Producteigenschappen 
Draadloze audiostreaming via Bluetooth® 3.0 
4 ledverlichtingsthema's 
Bluetooth®-audiostreaming via mobiele apparaten 
Ondersteunt AUX IN/OUT om muziek af te spelen vanaf de PC/laptop, MP3/MP4-speler, 
enz. 
Sterke bas 
 
Productparameters  
Bluetooth® 3.0 
16-kern hoorn met dubbele magneten en dubbele spreekspoel 
Bedrijfsspanning: DC 3,7 V 
Laadspanning: DC 5V 
Batterijcapaciteit: 1.000 mAh 
Speelduur: 3 uur 
Kleur: zwart 
Productafmeting: 75 * 85 * 100 mm 
Verpakkingsgrootte: 93 * 93 * 122mm 
 
Leveringsomvang 
1 x LED Bluetooth®-luidspreker, micro-USB-oplaadkabel, 1 x AUX-IN-kabel, 
gebruikershandleiding 
 
Opladen 

 Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. 
 Wanneer u het apparaat op een USB-poort van uw PC of op een oplader aansluit, 

licht het blauwe ledlicht op, wat erop wijst dat het apparaat opgeladen wordt; het 
ledlicht gaat uit nadat het apparaat volledig is opgeladen. 



Opgelet 
De luidspreker is voorzien van een ingebouwde lithiumbatterij. Demonteer of vervang de 
batterij niet. Stel de luidspreker niet bloot aan hoge temperaturen of gooi hem niet in 
open vuur. 
 
Opmerking 
a. Deze Bluetooth®-luidspreker kan niet op meerdere Bluetooth®-apparaten tegelijkertijd 

worden aangesloten; als u het op een ander apparaat wenst aan te sluiten, moet u 
de luidspreker uitschakelen en de stappen voor koppeling zoals hieronder 
beschreven herhalen. 

b. Deze Bluetooth®-luidspreker kan slechts op één Bluetooth®-apparaat tegelijk 
aangesloten worden. Als u niet weet of de luidspreker aangesloten is op een ander 
apparaat, ontkoppel hem dan eerst en koppel hem dan aan het gewenste apparaat. 
De maximale afstand tussen 2 Bluetooth®-apparaten is 10 m. 

c. Als er een ander Bluetooth®-apparaat actief is in de buurt, kunnen er storingen 
optreden. Verplaats het Bluetooth®-apparaat in geval van storingen. 

 
Bluetooth-verbinding 
 Schakel de luidspreker in, het ledlicht licht op en u hoort de volgende mededeling: 

"Bluetooth® mode". 
 Schakel de Bluetooth®-functie van uw mobiele apparaat in en zoek naar het model 

ednet 33050 in de lijst met apparaten en klik erop om het Bluetooth®-apparaat te 
verbinden met de luidspreker. Wanneer u het geluid van een deurbel hoort, is de 
koppeling voltooid. 

 Druk eenmaal op de -toets om de muziek af te spelen of te pauzeren en druk op 
de -toets om naar het volgende nummer te gaan; houd deze knop ingedrukt om het 
volume te verhogen. Druk op de -toets om naar het vorige nummer te gaan; houd 
deze knop ingedrukt om het volume te verlagen. 

  
Audio-aansluiting (AUX-IN) 
 Schakel de luidspreker in en sluit een AUX-IN-kabel aan op Audio IN van de 

luidspreker en op Audio OUT van uw mobiele apparaat of PC/laptop, enz. 
 Druk op de -toets om het geluid te dempen; houd de -toets ingedrukt om het 

volume te verhogen en de -toets om het volume te verlagen. 
 
FM-modus  
 Sluit de micro-USB-kabel aan die dienst doet als antenne. 
 Schakel de luidspreker in en houd de M-toets ingedrukt om op FM-modus over te 

gaan; u hoort de volgende mededeling: "FM mode". 
 Druk eenmaal op de -toets om de radiozender af te spelen of te pauzeren. Druk op 

de -toets om de volgende zender te selecteren; druk op de -toets om de vorige 
zender te selecteren. Houd de -toets ingedrukt om het volume te verhogen  
en de -toets ingedrukt om het volume te verlagen. 

 
Modusselectieschakelaar 
a. Schakel de Bluetooth®-luidspreker in. De standaardmodus is Bluetooth®-verbinding. 
b. Houd de M-toets ingedrukt om tussen de 3 modi te kiezen: Bluetooth®/FM radio/AUX-IN. 


