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Gebruiksaanwijzing
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

VOORZORGSMAATREGELEN
•

De luidspreker kan warm worden bij normale bediening of opladen, dit is normaal

•

Als u de luidspreker moet reinigen, a.u.b schakelt u de luidspreker uit en loskoppeen van externe
apparaten alvorens het te reinigen.

•

De luidspreker niet laten vallen of op trappen

•

Gebruik geen alcohol, benzeen en andere chemicaliën om de luidspreker te reinigen

•

Plaats het niet in de buurt van extreme koude of hete voorwerpen

•

Gebruik uitsluitend de meegeleverd originele accessoires

•

De luidspreker niet zonder toestemming demonteren

•

De levensduur van de batterij van de luidspreker is afhankelijk van het uitgangsvolume van de
gekoppeld mobiele telefoon. Gelieve het volume van uw mobiele telefoon met ongeveer 70%
van het maximumvolume verminderen, hetgeen de levensduur kan verlengen.

ACCESSOIRES

•
•
•

Luidspreker
Oplader
Handleiding
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Pause/Call

Volgende/V+
Energi
Vorige/Vestand

Ondersteind USB stick
Muziek afspelen /
1A~2A Uitgang-poort

Oplaadpoort

LED schakelaar
Kleurrijke sfeer nachtlampje
Schakelaar instelling

VERBINDINDSMODUS
1. Aan/Uit: Druk gedurende 2 seconden op de aan/uitknop, vervolgens zal de luidsprekermodus
inschakelen.
2. Verbinden met mobiele apparaat: Het mobielen apparaat inschakelen en de TES159
luidsprekermodus, vervolgens verbindt u de TES159 via Bluetooth® op het mobiele apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Luidspreker afspeler
Verbindt uw Smartphone met de luidspreker, vervolgens kunt u de
luidspreker beheren met uw Smartphone.
Functies van de luisspreker:
Kort er opdrukken : Vorige
Lang drukken - : Volume omlaag
Drukken + kort : Volgende
Lang drukken + : Volume omhoog
2. Handsfree
De TES59 luidspreker beschikt over een gesproken mededeling en de
muziek zal pauzeren als er een telefoongesprek komt, terwijl uw
telefoon is verbonden met de luidspreker.
Vervolgens kunt u op de Pauze/Call knop drukken om het gesprek aan te
nemen.
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3.
Tafellamp
De LED-schakeler aanraken om het LED-lampje in te schakelen.
Er zijn 3 niveaus van helderheid:
Niveau 1: Weinig licht
Niveau 2: Medium licht
Niveau 3: Sterk licht
4.
Kleurrijke sfeer nachtlamp
De sfeerlamp aanraken om het nachtlampje in te schakelen, de
verschillende kleuren op het kleurenwiel aanraken om de kleur te wijzigen.

FUNCTIONELE PARAMETER
Model
Luidspreker
Luidspreker uitgang
Signaal-ruis
Respons-frequentie
Netvoeding
Netto gewicht

TES159
52mm Φ
5W THD=10%
≥ 90dB
90Hz~20KHz
500mA
DC5V
510g

EIGENSCHAPPEN
1.
2.
3.
4.
5.

Modieus ontwerp.
Gemakkelijk te bedienen en een geweldige geluidskwaliteit.
Het verbindt draadloos met uw Smartphone, tablet of ander draadloos apparaat.
De ingebouwde luidspreker ondersteunt handsfree bellen.
Tafellamp Bluetooth® luidspreker ondersteunt mobiele/tablet pc opladen, en met
verwisselbare kleurrijke nachtlampje.

REINIGEN EN ONDERHOUD
Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddel want dit kan het apparaat beschadigen.
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Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)
De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist
dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.
Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te
optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de
verplichtingen van gescheiden inzameling.
Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van
hun product.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

•
•

Geen contractuele foto
Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen
zonder voorafgaande kennisgeving
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