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Volledig draadloos - de EnVivo Mini Bluetooth Luidspreker stelt u in 
staat om uw favoriete muziek te streamen vanaf elk apparaat. De 
luidspreker is voorzien van een Multi-LED lichtshow functie die een 
extra dimensie aan uw muziekervaring toevoegt.

MUZIEK AFSPELEN VIA BLUETOOTH
1. Schakel de luidspreker in – Zet de power knop aan de zijkant (zie  
    tekening) in de AAN positie. De luidspreker start in Bluetooth      
    modus – U hoort een piep.

2. Om de luidspreker uit te schakelen, zet de power knop in de UIT 
    positie.
3. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en zoek naar ”K23”. 
    Wanneer het selecteren en paren is gelukt bent u klaar om
    muziek te streamen. 
4. De knop ”    ” ingedrukt houden om de verbinding te verbreken –    
    vervolgens kunt u een nieuwe verbinding maken of afspelen via  
    Lijn-in.

5. Druk kort op    om naar het volgende nummer te gaan of lang om  
    het volume te verhogen. Druk kort op     om naar het vorige     
    nummer te gaan of lang om het volume te verlagen.
6. Automatisch verbinden – bij het inschakelen zal de luidspreker        
    automatisch verbinden met het laatste apparaat waar hij mee        
    verbonden was.
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7. Handsfree bellen – een binnenkomende oproep zal de muziek   
    pauzeren. Druk op de   aan de bovenzijde van de luidspreker om  
    de oproep te beantwoorden. Spreek in de luidspreker op maximaal  
    50 cm afstand. Druk op de    om het gesprek te beëindigen. Het  
    afspelen van muziek zal worden hervat.

MUZIEK AFSPELEN VIA LIJN-IN
1. Steek de Lijn-in kabel in de AUX poort van de luidspreker en in de  
    muziekbron zodat deze zijn verbonden via de kabel. De blauwe  
    indicator zal oplichten en u bent klaar om muziek te luisteren.

LED LICHTSHOW FUNCTIE
1. Druk op de    aan de bovenzijde van de luidspreker om de LED  
    lichtshow functie uit te schakelen. Druk nogmaals om opnieuw       
    in te schakelen.

DE LUIDSPREKER OPLADEN
1. Laad de luidspreker op door de laadkabel (micro USB) in de 5V  
    poort aan de achterzijde van de luidspreker te steken. Steek de   
    andere zijde van de kabel in een voor laden geschikte USB poort  
    (computer of laadstekker).

VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als 
afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur 
(WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), 
zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. 
Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te 
geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.


