
 

 
 

 





 

  Van Easy Touch-luidspreker™ is het versterkingssysteem van de 

smartphone  dat ook draadloos Ik telefoon aanstuurt  Van 

ingebouwde inductieluidspreker heeft geen draden of Bluetooth-

verbindingen nodig. Leg  je telefoon gewoon  op de basis, met de 

luidspreker van je telefoon op de muzieknoot in de Easy Touch 

Luidspreker™ versterkt het geluid onmiddellijk.  Lees deze 

handleiding zorgvuldig door voordat u . Bewaar deze handleiding 

voor verdere referentie. 

Ingebouwde 1200mAH lithium oplaadbare batterij. 
Ingangslaadspanning 5V stroom 1A. Ongeveer 4 ~ 5 uur 
speeltijd. Luidspreker uitgang 3W * 2. Draadloze 
inductieverbinding mobiele telefoon.  

De geïntegreerde luidspreker versterkt de 

 geluid duidelijk. Geen draden engeen Bluetooth nodig. Plaats 
gewoon je telefoon op de luidspreker. 

Draadloos opladen telefoon op hetzelfde moment. 

Productgrootte is ongeveer 70x115x140mm. 

 



 

Schakel de aan-uitschakelaar in. 

Als u het volume wilt aanpassen, 
wijzigt u het niveau op uw mobiele 
apparaat en past de luidspreker 
automatisch het uitvoervolume aan. 

 

 

Zorg ervoor dat de luidspreker van de 

telefoon naar de afbeelding van de 

muzieknoot is gericht.  ** 

Wanneer de mobiele telefoon met 

draadloze oplaadfunctie zich dicht 

bij de draadloze oplaadsensor in het 

midden van de luidspreker bevindt, 

kan de telefoon tegelijkertijd 

worden opgeladen. 

Zorg ervoor dat de USB-kabel op de 

ingang(1) is aangesloten en ook op 

de oplaadadapter | (niet 

 

 



 

Plaats de meegeleverde oplader in 
de DC-ingang(2) om de ingebouwde 
batterij op te laden. Wanneerde 
luidspreker brandt, brandt het 
lampje rood tijdens het opladen en 
wordt het blauw wanneer het 
opladen is voltooid. Koppel de 
stekker uit het stopcontact en 

 U kunt de meegeleverde audiokabel 

aansluiten via de 3,5 mm audio-

aansluiting en het geluid van andere 

audioapparaten versterken. 

 

Aan/ uit-status: Schakel de aan/uit-schakelaar in. Het 
blauwe lampje brandt betekent dat de luidspreker 
brandt. Wanneer het blauwe lampje dimt, is de 
stroom bijna leeg, wanneer het blauwe licht wordt 
uitgeschakeld, moet de luidspreker worden 
opgeladen. Wanneer de luidspreker wordt 
opgeladen, wordt de aan/uit-knop rood. Zodra het 
opladen is voltooid, gaat het rode lampje uit.  
 
Batterij: De oplaadtijd van de batterij 2-3 uur door 5V 
/ 2A ingangsvermogen (adapter niet inbegrepen), 
speelduur ongeveer 6 uur (tijd kan variëren) 
 
Volumeregeling: Om het volume aan te passen, 
wijzigt u het niveau op uw mobiele apparaat en de 
speaker past automatisch het uitvoervolume aan.  

 



 

 

 
Luidspreker: plaats uw mobiele luidspreker tegen de 
afbeelding van de muzieknootindicator om het geluid te 
versterken. Het volume-effect kan iets anders zijn met 
verschillende mobiele telefoonmodellen. 

 
U moet de Bluetooth-verbinding met een ander 
apparaat verbreken voordat u de luidspreker 
gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Elke modeltelefoon kan een andere verbinding 
maken, dus voor de eerste keer gebruiken Als het 
volume niet onmiddellijk wordt versterkt, draait u 
de telefoon om en verplaatst u de telefoon een 
beetje naar links of rechts totdat u de beste 
verbinding maakt en zodra u dat doet, plaatst u de 
telefoon in de toekomst op dezelfde manier. 

  



 
 

 
 
 
Veeg het product af met een zachte doek en water. Vermijd 
contact met chemische vloeistoffen met het product, het kan de 
luidspreker of plastic behuizingen  corroderen. 
 
 
 
Het bedrijf kan het product bijwerken zonder de klant hiervan op 
de hoogte te stellen, tenzij er sprake is van productveiligheid. 
Children moet onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze 
niet met het product spelen. 


