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BRAINZ POWERBANK + SPEAKER BAMBOO 
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) 

 AUX Cable (included, optional)  
 Mobile device with Bluetooth 

 
 
Product description: 
A 3-in-1 power bank with Bluetooth speaker and telephone stand. A power bank with ample capacity to fully charge a phone. 
After this it still has enough power to enjoy the music from the powerful 5 Watt speaker for a few hours. The power bank / 
speaker housing is made of sustainable bamboo and comes in a beautiful packaging of recycled kraft material.  
 
This is how to charge it: 
Plug one end of the USB cable into the power bank and the other end into the power supply. The power bank is now 
charging. You can see from the flashing lights on the side of the cable inputs how full the power bank is at the moment. The 
power bank is full when the lights stop flashing. 
 
This is how you set it up: 
Before turning on the speaker for the first time, make sure it is fully charged. To switch on the speaker, slide the button on 
the side to "On". 
 
You can listen to music from the speaker in several ways: 
 

(1) Via Bluetooth: Switch on the Bluetooth of your phone or tablet. Then search for the speaker (BRAINZ Speaker P15) 
and pair your device with the speaker. The speaker is now ready to play music. 

(2) Via AUX cable: Plug one side of the AUX cable into your device and the other side into the speaker. 
(3) Via SD card: Put your favorite music on an SD card (not included) and place it in the speaker SD slot. 

 
With the + and - button you can change to the previous and next song. Do you want to change the volume? Then press and 

hold the desired button for more than 2 seconds. You can also easily pause and resume the music with the pause button. Via 

the "M" button you can play music via the SD card. You can insert the SD card on the back of the speaker. The SD card is not 

included.  

To charge your phone via the power bank, you can connect your phone to the power bank via the supplied USB cable. The 
power bank has enough power to fully charge your phone once. 

 
You can extend the phone stand on the side of the powerbank. This allows you to easily put your phone on the speaker to 
watch a video and charge it at the same time via the supplied USB cable. Multifunctional! 
 
This manual is applicable for item number 38532. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  



NL 
 

BRAINZ POWERBANK + SPEAKER BAMBOE 
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) 

 AUX Kabel (inbegrepen, optioneel) 

 Mobiel apparaat met Bluetooth 
 
 
Productomschrijving: 
Een 3-in-1 powerbank met bluetooth speaker en telefoonstandaard.  Een powerbank met ruime capaciteit om een telefoon 
volledig op te laden. Hierna heeft deze nog voldoende vermogen om een aantal uur van de muziek te genieten welke uit de 
krachtige 5 Watt speaker komt. De powerbank/speaker behuizing is gemaakt van duurzaam bamboe en wordt geleverd in 
een mooie verpakking van gerecycled kraft materiaal.  
 
Zo laadt u het op: 
Stop de ene kant van de USB-kabel in de powerbank, en de andere kant in de voeding. De powerbank laadt nu op. U kunt aan 
de knipperende lichten aan de kant van de kabel-ingangen zien hoe vol de powerbank op het moment is. De powerbank is vol 
als de lichten stoppen met knipperen.  
 
Zo stelt u het in:  
Voordat u de speaker voor de eerste keer aanzet moet u er eerst voor zorgen dat deze volledig is opgeladen. Om de speaker 
aan te zetten schuift u de knop op de zijkant naar ‘On’.  
 
U kunt op verschillende manieren muziek beluisteren vanuit de speaker: 

(1) Via bluetooth: Schakel de bluetooth van uw telefoon of tablet in. Zoek vervolgens naar de speaker  
(BRAINZ Speaker P15) en koppel uw apparaat met de speaker. De speaker is nu gereed om muziek af te spelen. 

(2) Via AUX kabel: Steek de ene kant van de AUX kabel in uw apparaat en de andere kant in de speaker.  
(3) Via SD kaart: Zet uw favoriete muziek op een SD kaart en plaats deze in de speaker.  

 
Via de + en – knop kunt u naar het vorige en het volgende nummer veranderen. Wilt u het volume veranderen? Hou dan de 

gewenste knop langer dan 2 seconden ingedrukt. U kunt ook gemakkelijk de muziek pauzeren en hervatten met de pauze-

knop. Via de ‘M’-knop kunt u muziek afspelen via de SD-kaart. De SD-kaart kunt u aan de achterzijde van de speaker 

invoeren. De SD-kaart is niet meegeleverd. Via de ‘+’ en ‘-‘knop kunt u naar het volgende of vorige nummer gaan. Deze 

knoppen kunnen ook langer ingedrukt worden om het volume harder en zachter te zetten. 

Om uw telefoon op laden via de powerbank, kunt u uw telefoon via de meegeleverde USB-kabel aan de powerbank 
koppelen. De powerbank heeft genoeg vermogen om uw telefoon eenmaal volledig op te laden. 
 
Aan de zijkant kunt u de telefoonstandaard uitschuiven. Hierdoor kunt u gemakkelijk uw telefoon op de speaker zetten en 
tegelijkertijd een film kijken en de telefoon opladen via de meegeleverde USB-kabel. Multifunctioneel! 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38532. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


