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BRAINZ SPEAKER & WIRELESS CHARGER 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need:  

 USB Cable (included) 

 USB Adapter or power supply (not included) 

 Mobile phone or other device with Bluetooth 

 Mobile phone equipped with QI Technology 
 
 
 
 
Product description: 
Chic wireless Bluetooth speaker with dual function that can also be used to charge a phone (wirelessly). The upper part of the 
speaker is as a charging station where you can wirelessly charge your phone. The 3Watt speaker gives a clear and strong 
sound. The speaker is finished with an elegant rubber finish. To charge your phone wirelessly it must be equipped with QI 
technology. Check our website www.brainz-electronics.nl to see if your device supports QI technology. 
 
This is how to charge it: 
On the back of the speaker you will find a charging port next to the On-button. Plug the cable into the port and the USB-end 
into a power supply using a computer or a USB adapter. The speaker charges when you see a blue light on the front. The 
speaker is fully charged when the light turns red. 
 
This is how you set it up: 
Fully charge the speaker. For this, you use the supplied USB cable. You can see a light at the front of the speaker. Is this light 
blue? Then the speaker is still charging. Is the light red? Then the speaker is fully charged and ready for use. Switch on the 
speaker at the back by using the slider button. You can connect to the speaker as soon as you hear a sound from the speaker. 
Grab your phone and turn on the Bluetooth function. You can now search for the speaker on your phone. Your phone will 
find a speaker called "BRAINZ Speaker S15". Press this name and your phone connects to the speaker. As soon as you hear a 
different sound from the speaker, the phone and the speaker are connected. Now you can enjoy your music with clear and 
powerful sound quality. 

 
Wireless charging: 
To be able to charge wirelessly, this speaker must be connected to a power supply using the supplied USB cable. When you 
connect the speaker, it is ready for wireless charging. The charging surface on the top of the speaker is equipped with a 
rubber layer so that your phone stays neatly in place and does not shift. Your phone must be equipped with QI technology to 
charge wirelessly. Check www.brainz-electronics.nl to check if your phone has this technology. 

 
 
 
 
This manual is applicable for item numbers 38523 and 28524. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  

http://www.brainz-electronics.nl/
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BRAINZ SPEAKER & DRAADLOZE OPLADER 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 

Dit heeft u nodig:  
 USB Kabel (inbegrepen) 

 USB Adapter of voeding (niet inbegrepen) 

 Mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth 

 Mobiele telefoon voorzien van QI technologie 
 

 
 
Productomschrijving: 

De Brainz speaker & draadloze oplader is een kleine en handig te vervoeren speaker, die tevens uitgerust is met een 

draadloos oplaad-vlak. Het bovenste deel van de speaker is het vlak waar de telefoon op neergelegd kan worden om 

draadloos op te laden. De speaker zit onder het oplaadvlak en geeft een sterk en helder geluid. De speaker is afgewerkt met 

een elegante rubberen finish. De speaker heeft een gebruikstijd van 2 uur mits volledig opgeladen. De speaker laadt volledig 

op in een uur. Om draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de QI-technologie. Kijk op www.brainz-

electronics.nl om te checken of uw telefoon deze technologie bezit. 

Zo laadt u het op: 

Aan de achterkant van de speaker vindt u naast de Aan-knop een oplaad-poort. Verbind de kabel aan de poort en plug de 

USB-zijde van de kabel in een voeding door middel van een computer of een USB-adapter. De speaker laadt op als u aan de 

voorkant een blauw licht ziet branden. De speaker is volledig opgeladen wanneer het licht rood brandt. 

 

Zo stelt u het in:  

Laad de speaker volledig op. Hiervoor maakt u gebruik van de meegeleverde USB-kabel. U kunt aan de voorkant van de 

speaker een lamp zien branden. Is deze blauw? Dan is de speaker nog aan het opladen. Is de lamp rood? Dan is de speaker 

volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Zet de speaker aan de achterkant aan door middel van het schuifknopje . U kunt 

met de speaker verbinden zodra u een geluid uit de speaker hoort komen. Pak uw telefoon en zet de Bluetooth-functie aan. 

U kunt nu op uw telefoon de speaker zoeken. Uw telefoon vindt een speaker genaamd ‘BRAINZ Speaker S15’. Druk op deze 

naam en uw telefoon verbindt met de speaker. Zodra u een ander geluid uit de speaker hoort komen zijn de telefoon en de 

speaker met elkaar verbonden. U kunt nu met een heldere en krachtige geluidskwaliteit van uw muziek genieten. 

 

Draadloos opladen: 
Om draadloos op te kunnen laden, moet deze speaker aangesloten zitten aan een voeding door middel van de meegeleverde 

USB-kabel. Wanneer u de speaker aansluit, is deze gereed voor draadloos opladen. Het oplaadvlak aan de bovenkant van de 

speaker is uitgerust met een rubberen laag waardoor uw telefoon netjes op zijn plaats blijft liggen en niet verschuift. Om 

draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de QI-technologie. Kijk op www.brainz-electronics.nl om te 

checken of uw telefoon deze technologie bezit. 

 

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummers 38523 en 28524. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  

http://www.brainz-electronics.nl/
http://www.brainz-electronics.nl/
http://www.brainz-electronics.nl/

