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BRAINZ TUBE SPEAKER BAMBOO 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need:  

 USB Cable (included) 

 SD Card (not included, optional) 

 Mobile phone or other device with Bluetooth 
 
 
 
 
Product description: 
Small Bluetooth speaker with rechargeable battery. Also equipped with an SD port for playing MP3 files. As an extra, the 
music can also be operated on the speaker itself. The housing is made of sustainable bamboo and the product comes in a 
beautiful packaging of recycled kraft material. 
 
This is how to charge it: 
Connect the USB cable to the speaker and then connect it to a power supply. When you have done this, a red lamp on the 
speaker will light up. This means that the speaker is charging. The speaker is fully charged when the light on the speaker goes 
out. 
 
This is how you set it up: 
Put the speaker in the mode you want to use. You can use the speaker in 2 ways. You can pair the speaker by using the 
Bluetooth function. You can also use an SD card with MP3 songs on it. 
 
If you are going to use the Bluetooth function, slide the button on the side of the speaker to the Bluetooth logo. The light on 
the speaker will now flash blue. Now you can search for the speaker on your phone. Click on the speaker in the Bluetooth 
menu on your phone. The phone will now pair with the speaker. The speaker is paired when the speaker indicates this. 
 
To use the MP3 function, you need an SD card (not included). You will first have to put MP3 music files on your SD card. 
Ready? Then insert the SD card into the appropriate port on the speaker. Now set the slider to MP3. The speaker will now 
start playing your music from the card. 
 
You can change tracks by using the back and forward buttons. Press and hold the back button for 2 seconds to decrease the 
volume. Press and hold the forward button for 2 seconds to increase the volume. 
 
You can switch off the speaker by setting the slider in the middle to "Off". 

 
 
 
 
This manual is applicable for item number 38521. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  
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BRAINZ TUBE SPEAKER BAMBOE 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 

Dit heeft u nodig:  
 USB Kabel (inbegrepen) 

 SD-kaart (niet inbegrepen, optioneel) 

 Mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth 
 

 
 
 
 
Productomschrijving: 
Kleine Bluetooth speaker met oplaadbare batterij. Ook voorzien van een SD poort voor het afspelen van MP3 bestanden. Als 
extra is de muziek ook bedienbaar op de speaker zelf. De behuizing is gemaakt van duurzaam bamboe en het product wordt 
geleverd in een mooie verpakking van gerecycled kraft materiaal.  
 
Zo laadt u het op: 
Sluit de USB-kabel aan de speaker en verbind het andere uiteinde van de kabel vervolgens aan een voeding. Als u dit gedaan 
heeft begint er een rode lamp op de speaker te branden. Dit betekent dat de speaker aan het opladen is. De speaker is 
volledig opgeladen op het moment dat het licht op de speaker uitgaat. 
 
Zo stelt u het in:  
Zet de speaker in de modus die u wilt gebruiken. U kunt de speaker op 2 manieren gebruiken. U kunt de speaker koppelen 
door de Bluetooth-functie te gebruiken. Ook kunt u gebruik maken van een SD-kaart met MP3-muziek erop.  
Als u gebruik gaat maken van de Bluetooth-functie, schuif de knop op de zijkant van de speaker dan naar het Bluetooth-logo. 
Het licht op de speaker knippert nu blauw. Nu kunt u op uw telefoon de speaker zoeken. Klik op de speaker in het Bluetooth-
menu op uw telefoon. De telefoon gaat nu koppelen met de speaker. De speaker is gekoppeld als de speaker dit aangeeft.  
 
Als u gebruikt wilt maken van de MP3-functie, heeft u een SD-kaart nodig (niet meegeleverd). Hier zult u eerst MP3 muziek 
op moeten zetten. Gereed? Stop dan de SD-kaart in de daarvoor bestemde poort van de speaker. Zet nu de schuif-knop op 
MP3. De speaker begint nu met uw muziek afspelen. 
 
Door de terug -en vooruitknop te gebruiken kunt u van nummer wisselen. Houd de terug-knop 2 seconden ingedrukt om het 
volume zachter te zetten. Houd de vooruit-knop 2 seconden ingedrukt om het volume harder te zetten. 
 
U kunt de speaker uitzetten door de schuif-knop in het midden op ‘Off’ te zetten.  
 
 
 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38521. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


