EN
BRAINZ SPEAKER BLACK
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)
 SD Card (optional)
 Mobile phone or other device with Bluetooth

Product description:
Small but strong is the best description for this speaker. A very nice and clear sound for a compact speaker. Easy to operate
with push buttons on the speaker itself. Thanks to the handy size and slim design, this speaker shines everywhere. The side
and back are finished with a beautiful rubber finish.
This is how to charge it:
Plug one end of the USB cable into the speaker, and the other end into the power supply. The speaker is now charging. You
can tell from the flashing red light if the speaker is charging.
This is how you set it up:
Make sure the speaker is properly charged. Turn on the speaker by setting the slider on the back to "On". The speaker now
says it is ready to connect. Connect to the speaker by turning on the Bluetooth on your phone and searching for the speaker.
The speaker notifies you when pairing is successful. The speaker is now ready for use.
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. Via the "+" and "-" button you can go to the next or previous song. These buttons can also be pressed for longer
to increase and decrease the volume.

This manual is applicable for item number 38525.
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl

NL
BRAINZ SPEAKER ZWART
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)
 SD Kaart (optioneel)
 Mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth

Productomschrijving:
Klein maar sterk is de beste omschrijving voor deze speaker. Een zeer mooi en helder geluid voor een compacte speaker.
Eenvoudig te bedienen met drukknoppen op de speaker zelf. Door het handzame formaat en slanke design schittert deze
speaker overal. De zijkant en achterzijde is afgewerkt met een mooie rubberen finish.
Zo laadt u het op:
Stop de ene kant van de USB-kabel in de speaker, en de andere kant in de voeding. De speaker laadt nu op. U kunt aan het
knipperende rode licht zien of de speaker zich aan het opladen is.
Zo stelt u het in:
Zorg dat de speaker goed opgeladen is. Doe de speaker aan door de schuifknop op de achterkant op ‘On’ te zetten. De
speaker zegt nu dat het klaar is om te verbinden. Verbind met de speaker door de bluetooth op uw telefoon aan te zetten en
de speaker te zoeken. De speaker geeft een melding als het koppelen is gelukt. De speaker is nu klaar voor gebruik.
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.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38525.
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl

