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User manual
U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel

aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten.
Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.
Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com
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De accu opladen
Laad de batterij voor gebruik volledig op met de meegeleverde USB-kabel. Stop hem in een USB-poort met
stroomvoorziening (laptop, computer, AC-lader, autolader, etc.)
Een hoorbare toon geeft aan dat de accu bijna leeg is.
Een rood brandend lampje geeft aan dat de speaker oplaadt, als deze volledig is opgeladen gaat het uit.
Stroom aan/uit
Beweeg de stroomschakelaar naar de aan- of uitzijde om het apparaat in/uit te schakelen.
Bluetooth®-koppeling
Als de speaker is ingeschakeld moet deze worden gekoppeld. Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiel, tablet,
of ander geluidsapparaat geschikt voor Bluetooth en selecteer BLUETOOTH SPEAKER.
Muziek afspelen
Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op uw mobiel, tablet, of ander geluidsapparaat geschikt voor
Bluetooth.
Druk op de afspeelknop om de muziek te starten of te pauzeren.
Druk kort op de vorige- of volgendeknop om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
Druk lang op de vorige- of volgendeknop om het volume aan te passen.
FM-radiofunctie
Druk als de speaker is ingeschakeld lang om de afspeelknop van het radiomodel.
Druk op de afspeelknop om automatisch te zoeken naar een beschikbare zender.
Druk op de vorige- of volgendeknop om een specifiek door u gewenste zender te selecteren.
AUX./USB-opslag/MicroSD afspelen
Speel muziek direct af als u een MicroSD-kaart of USB-opslag invoert.
Druk lang op de afspeelknop om te schakelen tussen Bluetooth/Radio/AUX/MicroSD-kaart/USB-opslag
Handsfree bellen
Druk kort op de antwoordknop om een gesprek aan te nemen of op te hangen.
Weiger een gesprek door de antwoordknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.
Opmerking: Na het aannemen of ophangen van een gesprek herstart de luidspreker uw muziek.
Indicatielampje
Rood lampje is aan

Status van de luidspreker
Accu wordt opgeladen

Rood lampje is uit tijdens het opladen

Accu is vol
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Specificaties
Bluetoothversie

V3.0

Bluetoothprofielen

HSP, HFP, A2DP

Bereik

Tot 10 meter

Aantal gekoppelde apparaten in geheugen

Maximaal 8

Afspeeltijd muziek

Maximaal 6 uur

Oplaadtijd

Ongeveer 3 uur

Afmetingen

280 x 60 x 68 mm

Gewicht

552 g

Inhoud van de verpakking:
USB-laadkabel
3,5 mm audiokabel
Deze gebruikershandleiding
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Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt haben)
Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische
Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um
die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der
getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für
Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• Nicht vertragliche Illustration
• Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

5

