
EN 
BRAINZ LED SPEAKER WITH CLOCK 

INSTRUCTION MANUAL 
 

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 
RETAIN FOR FUTURE USE 

 
 
What you need 
- USB Cable (included)  
- AUX Cable (optional, included)  
- Mobile phone or other Bluetooth enabled device (not included) 
 
How to charge  
Connect the supplied cable to the speaker and plug the USB side into a power source. Once you have done this, a 
red light on the speaker will glow. This means the speaker is charging. The speaker is fully charged when the light 
on the speaker switches off.  
 
How to set it up 
Turn on the speaker by sliding the 'On-Off' button to 'On'. The speaker will appear under your new Bluetooth 
connections on your phone as BRAINZ Speaker S25. By clicking on it, your phone will connect and the speaker will 
be ready for use. 
 
Volume 
With the '+' button you can increase the volume. Use the '-' button to decrease the volume.  
 
Pause 
To pause the music, press the pause button (middle button) under the speaker. You can resume the music the 
same way.  
 
Incoming call 
If you receive a call while you are connected to the speaker, simply press the 'Phone' button underneath the speaker 
and it will answer.  
 
Hanging up  
To hang up, press the 'Phone' button for a few seconds.  
 
AUX 
To use the supplied AUX Cable, plug one end into your phone and the other end into the speakers 'AUX' port. It will 
now automatically switch to AUX and disable Bluetooth.  
 
SD 
Thanks to the SD access port, you can also play MP3 files. To do this, insert an SD card into the access port. 
 
Clock  
The clock can be set by pressing the clock icon and then using the '+' and '-' to set the time.  
 
Alarm clock 
To set the alarm clock, click on the alarm icon and set the time in the same way as you would set the clock. When 
you' ve finished, click the ' alarm ' icon again and the alarm will be set. 
 
To turn off 
To turn the speaker off, slide the 'Power' button to 'Off'.  
 
 
 
 

This manual applies to article number 38527. 
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl  

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


NL 
BRAINZ LED SPEAKER MET KLOK 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 

 
 
Dit heeft u nodig 

• USB Kabel (inbegrepen)  

• AUX Kabel (optioneel, inbegrepen)  

• Mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth (niet inbegrepen) 
 
Zo laadt u het op  
Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker en verbind de USB-zijde in een voedingsbron. 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 aan door de ‘Aan-uit’-Knop naar ‘Aan’ te schuiven. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth 
connecties op u telefoon verschijnen als BRAINZ Speaker S25. Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding 
en is de speaker klaar voor gebruik. 
 
Volume 
Met de ‘+’-knop 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 (middelste knop) onder de speaker. Op dezelfde manier kunt 
u de muziek ook weer hervatten.  
 
Inkomende oproep 
Als u gebeld wordt terwijl u verbonden bent met de speaker hoeft u simpelweg op de ‘Telefoon’-knop te drukken 
onder de speaker en zal deze uw oproep beantwoorden.  
 
Ophangen  
Als u wilt ophangen moet u de ‘Telefoon’-knop voor een aantal seconden indrukken.  
 
AUX 
Als u gebruikt wilt maken van de meegeleverde AUX Kabel stopt u het ene eind van de kabel in uw telefoon en het 
andere eind in de ‘AUX’-poort van de speaker. Nu zal deze automatisch overgaan op AUX en schakelt hij 
automatisch de Bluetooth uit.  
 
SD 
Dankzij de SD toegangspoort kunt u ook MP3-bestanden afspelen. Stop hiervoor een SD-kaart in de  
toegangspoort. 
 
Klok  
De klok is in te stellen door op het klok icoon te drukken en vervolgens met de ‘+’ en ‘-‘ de tijd te bepalen.  
 
Wekker 
De wekker kun u instellen door op het ‘alarm’ icoon te drukken en op dezelfde manier de tijd instellen als bij de 
klok-functie. Als dit gelukt is klikt u weer op het ‘alarm’ icoon en is het alarm ingesteld. 
 
Uitzetten 
U kunt de speaker uitzetten door de ‘Aan-uit’-Knop naar ‘Uit’ te schuiven.  
 
 

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38527. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl 

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

