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BRAINZ WATERPROOF SUCKER SPEAKER 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY 

AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE 

 
What you need 

• USB-C cable (included)  

• Mobile phone with Bluetooth (not included) 
 
How to charge the Sucker speaker  
Connect the supplied cable to the speaker (bottom side under the flap) and connect the USB side to a power source. 
The speaker will now charge. 
 
This is how to set it up 
Press and hold the button on the top of the speaker with the '   ' icon for 3 seconds to turn the speaker on. The 
speaker will appear as BRAINZ S60 among your new Bluetooth connections on your phone.  
By clicking on it, your phone will connect and the speaker is ready to use. Now all you have to do is stick the 
speaker to the wall using the suction cup. 
 
Volume 
To increase the volume, press and hold the + button on the front of the speaker. To decrease the volume, repeat 
with the - button. 
 
Pause music 
Press the pause button once to pause the music (button with triangle/ 2 dashes). Repeat to resume music. 
 
Next/ previous song 
Press the + button once to go to the next track. Repeat with the - button to go to the previous track. 
 
Incoming call 
If you receive a call while connected to the speaker, simply press the 'Phone' button on the top of the speaker and 
it will answer your call. The Sucker Speaker also has a built-in microphone so you can have a conversation in the 
shower without having to grab your phone! 

 
Switch off 
To turn off the speaker, press and hold the button on the top of the speaker with the '    'icon for 3 seconds. 
 
 
Please note: 
Do not use a charger with a higher voltage than suitable for this product. 
 
Please note: 
This item is not dishwasher safe. Clean with a wet cloth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

These instructions apply to article numbers 38570 & 38571. 
For more information about this product, please visit www.brainz-electronics.nl  

http://www.brainz-electronics.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg
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BRAINZ WATERDICHTE ZUIGNAP SPEAKER 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 

 
 
Dit heeft u nodig  

• USB-C kabel (inbegrepen)  

• Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen) 
 
Zo laadt u het op  
Verbind de meegeleverde kabel aan de speaker (onderkant onder het flapje) en verbind de USB-zijde aan een 
voedingsbron. De speaker laadt nu op.  
 
Zo stelt u het in 
Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de ‘   -pictogram’ 3 seconden ingedrukt om de speaker aan 
te zetten. De speaker zal onder uw nieuwe Bluetooth connecties op uw telefoon verschijnen als BRAINZ S60.  
Door hierop te klikken maakt uw telefoon verbinding en is de speaker klaar voor gebruik. U hoeft nu alleen nog de 
speaker tegen de muur aan de plakken door middel van de zuignap. 
 
Volume 
Om het volume harder te zetten houd u de + knop aan de voorzijde van de speaker ingedrukt. Om het volume 
zachter te zetten herhaalt u dit met de – knop. 
 
Muziek pauzeren 
Druk 1 keer op de pauze knop om de muziek te pauzeren (knop met driehoek/ 2 streepjes). Herhaal dit om de 
muziek te hervatten. 
 
Volgende/vorige nummer 
Druk eenmalig op de + knop om naar het volgende nummer te gaan. Herhaal dit met de – knop om naar het 
vorige nummer te gaan. 
 
Inkomende oproep 
Als u gebeld word terwijl u verbonden bent met de speaker hoeft u simpelweg op de ‘Telefoon’-knop te drukken 
aan van bovenkant van de speaker en zal deze uw oproep beantwoorden. De Sucker Speaker beschikt ook over 
een ingebouwde microfoon dus u kunt gewoon een gesprek voeren onder de douche zonder uw telefoon te moeten 
pakken! 

 
Uitzetten 
Houd de knop aan de bovenkant van de speaker met de ‘   -pictogram’ 3 seconden ingedrukt om de speaker uit te 
zetten. 
 
 
 
Let op: 
Gebruik geen oplader met een hoger voltage dan geschikt voor dit product. 
 
Let op: 
Dit artikel is niet vaatwasser bestendig. Maak schoon met een nat doekje. 
 
 
 
 

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38570 & 38571. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl 

http://www.brainz-electronics.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg

