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LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR 
VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE 
DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (bijvoorbeeld een 

badkuip, wastafel, gootsteen, wasmachine, zwembad of op 

andere plekken nabij water). 

 Uitsluitend met een droog doekje reinigen. Haal de stekker uit het 

stopcontact voordat u het apparaat reinigt. 

 Niet installeren in de buurt van een willekeurige hittebron, zoals 

kachels of andere hitteproducerende apparaten (waaronder 

versterkers). 

 Zorg ervoor dat niemand op de voedingskabel kan stappen of dat 

deze wordt ingedrukt, voornamelijk bij de stekkers, stopcontacten 

en het punt waar kabels uit het apparaat komen. 

 Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde 

uitbreidingen/accessoires. 

 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor 

langere tijd niet gebruikt. 

 

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 

persoonlijk letsel of schade aan eigendommen opgetreden wegens 

interactie met de Bluetooth® Muziekontvanger of mobiele 

apparatuur. 



INTRODUCTIE 

Deze Bluetooth® Ontvanger is een absolute vereiste voor 

audioweergave in uw huis, het verbindt zeer eenvoudig 

muziekbibliotheken of services vanuit elke 

Bluetooth®-ondersteunende smartphone, tablet of digitale 

muziekspeler met uw stereo audiosysteem thuis. 

 

Bedien op draadloze wijze audio-streaming van CD-kwaliteit direct 

vanuit uw smart apparaat, waar u maar bent, thuis, in de tuin of in 

het zwembad. Verwacht u bezoek? Laat ook uw vrienden draadloos 

delen waar zij naar luisteren en maak er een mooi feest van! 

 



 

INSTALLATIE  
Lees deze instructies a.u.b. volledig door voordat u van start gaat. 

 

 
 

(1) 3,5mm Audio-ingang 

(2) USB-laadpoort 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



 

KENMERKEN 
• Speel draadloos uw muziek af vanuit uw mobiele apparaat 

voorzien Bluetooth®-technologie via uw thuisstereo 

• Bedien uw muziek direct vanuit uw mobiele apparaat 

• Verbind een apparaat zonder ooit bij uw stereo in de buurt te 

komen 

• USB-laadpoort inbegrepen (tot op 1 Amp) 

• Audioverbindingkabels inbegrepen 

• De Bluetooth®-verbinding heeft een bereik van 9 meter voor 

vrijwel onbeperkt draadloos luisteren in uw huis 

 

INHOUD VAN DE VERPAKKING 
Deze verpakking dient het volgende te bevatten: 

• Bluetooth® Draadloze Muziekontvanger 

• 3,5mm Audiokabel 

• Korte Installatiehandleiding 

 



VERBINDING 

1. Steek het apparaat in een AC-stopcontact – LED is Blauw 

 
2. Sluit de audiokabel vanuit het apparaat in de ingang op uw 

audioapparatuur – LED wordt blauw en begint vervolgens te 

knipperen. 

 
3. Schakel op uw smartphone de Bluetooth®-functie AAN en maak 

verbinding met het apparaat – LED knippert 

 



PROBLEEMOPLOSSING 
U kunt de meeste problemen met uw Bluetooth® Muziekontvanger 

snel verhelpen door het advies in de volgende sectie te volgen. 

 

1. Mijn muziek komt niet uit de luidsprekers van de stereo. 

Oplossingen 

• Zorg ervoor dat de Bluetooth® Muziekontvanger van stroom 

wordt voorzien. 

• Controleer of de audiokabel correct en stevig is aangesloten 

op de Bluetooth® Muziekontvanger. 

• Controleer of één van de audiokabels correct en stevig is 

aangesloten op de Ontvanger en de stereo. 

• Controleer of de Ontvanger van stroom wordt voorzien. 

• Zorg ervoor dat het volume van de stereo is ingesteld op een 

comfortabel luisterniveau. 

• Zorg ervoor dat u binnen het bereik van de Ontvanger bent, en 

dat uw mobiele apparaat verbonden is met de Ontvanger via 

Bluetooth®-technologie. 

 



2. Het lijkt er op dat mijn mobieltje is verbonden met Bluetooth®, 

maar er klinkt geen muziek. 

Oplossingen 

• Controleer a.u.b. of de verbinding van een eerder gepaarde 

mobiele telefoon volledig is verbroken. En wis de 

paringregistraties indien deze aanwezig zijn; maak a.u.b. 

opnieuw verbinding met Bluetooth® vanaf de allereerste stap.  
 

3. Er is een onderbroken muziekeffect wanneer ik muziek afspeel 

vanaf het Internet. 

Oplossingen 

• Controleer a.u.b. de verbindingstatus met het Internet op uw 

mobiele telefoon en zorg ervoor dat de Internetverbinding 

soepel verloopt en snel genoeg is. 
 

WETTELIJKE COMPLIANTIE 
FCC-verklaring 

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is 

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, 

en  

(2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, 

inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. 



FCC Waarschuwing 

Alle wijzigingen of modificaties niet nadrukkelijk goedgekeurd door 

de partij verantwoordelijk voor compliantie kunnen het recht van de 

gebruiker deze apparatuur te bedienen ongeldig verklaren. 

 

CE  

Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen: 

EN 55 022: KLASSE B  

 

WEEE Informatie  

Voor gebruikers in EU-lidstaten (Europese Unie): Zoals bepaald 

door de WEEE (Elektrische en elektronische afvalapparatuur) 

Richtlijn, mag dit product niet als huishoudelijk of commercieel afval 

worden afgevoerd. Elektrische en elektronische afvalapparatuur 

dient op correcte wijze te worden ingezameld en hergebruikt, zoals 

vereist door uw landelijke wetgeving. Voor informatie over de 

recycling van dit product, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke 

autoriteiten, uw centrum voor huishoudelijke afvalverwerking of de 

winkel waar u het product hebt aangeschaft. 

 GEMAAKT IN CHINA


