
 
 
 
 

BLUETOOTH® AFSTANDSBEDIENING VOOR  
TABLETS EN SMARTPHONES 

 

 

 

 

 

Handleiding 
50000 

  



Deze compacte en lichte 50000 Media Afstandbediening is het ideale 
multimedia gezelschap voor uw Bluetooth® iOS/Android apparatuur. 
Geniet van het gemak uw iPhone® of iPad® en zelfs Android media 
draadloos te bedienen. 

 

• Bluetooth® 3.0, Klasse II. Werkt met: iPhone®, iPad® & andere OS compatibele 
apparaten (iMac®, Macbook® enz.), en tevens Android telefoons en tablets die 
Bluetooth® HID ondersteunen. 

• Beschikbare afspeelbedieningen voor uw media zijn o.a. start/pauze, 
vooruitspoelen, terugspoelen, volume verhogen/verlagen, demp. enz. 

• U kunt de toets Volume Omhoog gebruiken om foto’s te nemen met uw iPhone® 
camera zonder uzelf uit de foto te houden. 

 

1. Ondersteuning: 
De BT Media Afstandsbediening ondersteunt Bluetooth® 3.0 HID, Klasse II 
profiel. 
Het is compatibel met: Alle Android apparatuur, iPhone®, iPad® & andere OS 
compatibele apparaten (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac mini®, iPod 
Touch® iOS 4 of hoger, enz.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Momentopname:  
De toets Volume Omhoog op de BT Media Afstandsbediening activeert de 
camera-applicatie zodat u foto’s kunt nemen, net zoals een camerasluiter op 
afstand. Dit betekent dat u de iPhone® op een driepoot of steun kunt plaatsen en een 

foto met prima focus kunt nemen. De afstandsbediening is ook ideaal voor 
groepfoto’s, met uzelf ook in de foto! 50000 ondersteunt ook de Android 
afstandsluiter. 

  



4. Mediabediening: 
Wanneer verbonden met uw TV, een dockingstation of autostereo, kunt u 
afspelen, pauzeren, vooruit/terugspoelen, dempen of het volume van muziek 
of video’s aanpassen op uw iPhone® of iPad® vanaf tot op 10 meter afstand. 
 

5. Batterij: 
BT Media Afstandsbediening werkt op een AAA batterij 
 

6. Ultradraagbaar: 
Slechts 42 gram incl. batterij 

Ondersteunde apparatuur: Alle Android apparatuur, iPhone 5®/iPhone 4S®/4®/3GS®, 
iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac Mini®, en alle 
andere Bluetooth®-ondersteunende Apple® producten, Bluetooth® 3.0 HID, 

Leveringsomvang: Bluetooth® Media Afstandsbediening en gebruikshandleiding. 


