
Muziek afspelen via bluetooth:
1: zet de schakelaar op de speaker in bluetooth stand (naar links)
2: de speaker zegt nu “bluetooth mode”
3: Laat uw telefoon of tablet naar beschikbare bluetooth apparaten 
zoeken
4: selecteer de speaker en maak verbinding via bluetooth
5: Muziek van uw telefoon/tablet zal nu via de bluetooth speaker 
worden afgespeeld

Muziek afspelen via audiokabel
1: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts) en sluit de kabel aan
2: de speaker zegt nu “radio mode” en schakelt de radio in
3: houdt nu de play/pause knop 2 sec. ingedrukt.
4: de speaker zegt nu “Audio input”
5: Muziek van uw telefoon/tablet zal nu via de audiokabel op de 
speaker worden afgespeeld

Radio:
1: sluit de USB kabel aan op de speaker, deze doet dienst als 
antenne
2: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts)
3: de speaker zegt nu “Audio input”
4: houdt nu de play/pause knop 2 sec. ingedrukt
5: de speaker zegt nu “radio mode”
6: met de vorige en volgene knop kunt u naar radiostations zoeken

Volume wijzigen:
Harder: beweeg de volumeknop naar de + kant (rechts) en houdt 
deze vast tot het gewenste volume bereikt is
Zachter: beweeg de volumeknop naar de - kant (links) en houdt 
deze vast tot het gewenste volume bereikt is

Volgende of vorige nummer kiezen:
Volgende nummer: beweeg de keuzeknop kort naar de >>| kant 
(rechts)
Vorige nummer: beweeg de keuzeknop kort naar de |<< kant (links) 
Pause/play: Druk kort op de keuzeknop in de middelste >|| stand

Telefoongesprek aannemen via bluetooth:
1: zet de schakelaar op de speaker in bluetooth stand (naar links)
2: de speaker zegt nu “bluetooth mode”
3: Laat uw telefoon naar beschikbare bluetooth apparaten zoeken
4: selecteer de speaker en maak verbinding via bluetooth
5: Als u gebeld wordt, drukt u kort op de play/pause knop om het 
gesprek aan te nemen
6: Voor het beëindigen van het gesprek drukt u nogmaals kort op 
de play/pause knop.
7: door de play/pause knop 2 sec. ingedrukt te houden kunt u uw 
telefoon het laatstgekozen nummer laten bellen.

Muziek afspelen via microSD
1: zet de schakelaar in MP3 stand (naar rechts) en plaats SD kaart
2: de speaker zegt nu “play by SD card” en schakelt de muziek in
3: LET OP – de MP3 bestanden mogen niet in aparte mapjes staan.

Batterij opladen
Sluit de USB laadkabel aan op de mini-Usb ingang van de speaker 
en sluit de andere kant van de USB kabel aan op de USB poort van 
een PC. U kunt ook een 5V USB netstroomadapter gebruiken, 
bijoorbeeld die van uw telefoon of tablet. Afhankelijk van de 
gekozen laadmethode zal de batterij van de speaker in 2 á 3 uur 
weer volledig opgeladen zijn.
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