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BRAINZ KARAOKE BOOMBOX WITH 
MICROPHONE INSTRUCTION MANUAL 

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
 
 
 
 
 
 
What you need 
- Microphone + cable (included) 
- DC5V Cable (included) 
- AUX Cable (optional, not included) 
- USB Cable (optional, not included) 
- Mobile phone, tablet or laptop with bluetooth (optional, not included)  
- SD Card (optional, not included) 
 
How to charge the Boombox 
Connect the supplied DC5V cable to the back of the Boombox and plug the USB side into a power source. When 
the red light on the back of the Boombox lights up, your product is charging. When the light turns off, your product 
is fully charged and ready for use.  
 
How to set it up  
Plug the supplied microphone cable into the 'MIC' port on the back of the Boombox and the other end into the 
microphone. Next, slide the On/Off button on both the Boombox and the microphone to 'On'. If you wish to use a 
Bluetooth connection, open the Bluetooth menu on your phone and search for 'BRAINZ S40'.  
 
Volume 
The '+' button, on the top of the Boombox, allows you to increase the volume. The '-' button allows you to decrease 
the volume.  
 
Pause 
To pause the music, press the pause button (between - and +). You can also resume your music the same way.  
 
AUX 
If you want to use music via an AUX cable, plug your AUX cable into the access port on the back of the Boombox. 
Connect the other end of the cable to a mobile phone, tablet or laptop. 
 
USB 
You can also play your own music via the USB port. Insert a USB stick into the designated access port on the 
Boombox.  
 
TF/SD 
It is also possible to play music with your own SD card. Place your SD card in the 'TF' port. 
 
 

This manual applies to article number 38519. 
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl  

 

http://www.brainz-electronics.nl/
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BRAINZ KARAOKE BOOMBOX MET 
MICROFOON GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 

 
 
 
 
 
 
Dit heeft u nodig 

• Microfoon + kabel (inbegrepen) 

• DC5V Kabel (inbegrepen) 

• AUX Kabel (optioneel, niet inbegrepen) 

• USB Kabel (optioneel, niet inbegrepen) 

• Mobiele telefoon, tablet of laptop met bluetooth (optioneel, niet inbegrepen)  

• SD Kaart (optioneel, niet inbegrepen) 
 

Zo laadt u de Boombox op 
Verbind de meegeleverde DC5V-kabel aan de achterzijde van de Boombox en verbind de USB-zijde in een 
voedingsbron. Als het rode lampje achterop de Boombox aangaat, laad uw product op. Wanneer de lamp uitgaat, 
is uw product opgeladen en klaar voor gebruik.  
 
Zo stelt u het in  
Verbind de bijgeleverde microfoonkabel in de ‘MIC’-poort aan de achterzijde van de Boombox en het andere einde 
aan de microfoon. Schuif vervolgens op zowel de Boombox als de microfoon de Aan/Uit knop naar ‘Aan’. Wanneer 
u gebruikt wilt maken van een Bluetooth verbinding, opent u het Bluetooth-menu op uw telefoon en zoekt u naar 
‘BRAINZ S40’.  
 
Volume 
Met de ‘+’-knop, aan de bovenzijde van de Boombox, kunt u het volume harder zetten. Met de ‘-‘knop kunt u het 
volume zachter zetten.  
 
Pauzeren 
Om de muziek te pauzeren drukt u op de Pauze-knop (tussen – en +). Op dezelfde manier kunt u de muziek ook 
weer hervatten.  
 
AUX 
Als u gebruik wilt maken van muziek via een AUX kabel, verbind dan uw AUX kabel in de toegangspoort aan de 
achterzijde van de Boombox. Verbind het andere eind van de kabel met een mobiele telefoon, tablet of laptop. 
 
USB 
Via de USB-poort kunt u ook uw eigen muziek afspelen. Plaats een USB-stick in de hiervoor bestemde 
toegangspoort a de Boombox.  
 
TF/SD 
Het is ook mogelijk om met een eigen SD kaart muziek af te spelen. Plaats uw SD kaart in de ‘TF’-poort. 

 
 

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38519. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl 

 

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

