


NIKKEI BOXX Bluetooth-luidspreker

Bluetooth-verbinding:
Schakel de luidspreker in door enkele
seconden op de stroom-toets te drukken
waarna de blauwe LED snel knippert. De
luidspreker is de Bluetooth-pairing-modus
binnengegaan.

Verbinding maken met mobiele telefoons/
tablet- PC’s/computers:
1.Activeer uw Bluetooth-apparaat.
2.Ga naar de “Bluetooth-instellingen” van uw
apparaat en zoek naar nieuwe
Bluetooth-apparaten.
3.Als het apparaat gevonden is (BOXX), klik
dan op de apparaatnaam en pair het.
4.Als uw telefoon om de pairing-code vraagt,
voer dan ”0000” in en bevestig.
5.Als het pairen met succes voltooid werd, zal
uw luidspreker een waarschuwingstoon laten
klinken en gaat de LED blauw branden.



N.B.: hoe lang het pairen duurt, varieert al
naargelang de verschillende mobiele
telefoons.

Aanvaarden en weigeren van een
telefoongesprek:
De luidspreker zal stemopdrachten hebben
voor binnenkomende gesprekken. Druk kort
op om het gesprek te beantwoorden en
praat rechtstreeks tegen de luidspreker, druk
lang op om het binnenkomende gesprek
te weigeren. Nadat het gesprek beëindigd is,
druk dan kort op om het gesprek te
beëindigen en naar de afspeelstatus terug te
keren. Druk in de Bluetooth-status lang op
om opnieuw het laatst gedraaide nummer te
draaien maar als er geen telefoongesprek was
zal dit niet werken.

Opdrachten met de toetsen:
1. “+”,“-”: Druk er lang op om een muziekstuk
te selecteren, druk er kort op om het volume



te regelen. Druk gelijktijdig op “+”,“-” om
Bluetooth af te sluiten van de
Bluetooth-modus.

AUX audio-in-connector:
De luidspreker heeft ook 1 AUX audio-in-poort.
Sluit de luidspreker eenvoudig aan op uw
niet-Bluetooth mobiele telefoon/MP3-speler/
PC/laptop met de audiokabel met aansluiting
van 3,5 mm. Als het groene lampje brandt,
kunt u de muziek afspelen via de bedrade
verbinding.
Aanduiding van lage stroom: de luidspreker
zal een gesproken aanwijzing geven om u
eraan te herinneren dat de batterijspanning
laag is (slechts 10% batterijspanning over). De
batterij moet dan snel geladen worden.

Laden en verbinding met de computer:
Verbind de micro-USB-laadkabel met een
computer of USB-lader. De rode LED geeft
de laadstatus aan.



Als het laden klaar is, gaat de rode LED uit.

Accessoires:
1.Micro- USB-kabel (voor het laden)
2.Audio kabel 3,5 mm ( AUX-in -kabel)
3.Gebruiksaanwijzing

Elektrische specificaties:
BOXX1 / BOXX3

⊙Material: ABS
⊙Weight：240 g / 300g
⊙Output power :3W / 2x3W
⊙Transmission distance:10 M
⊙Battery: Built-in lithium battery,

3.7V/1500mAh / 2000mAh
⊙Charging voltage: 5V ± 0.25V
⊙Charging time: 5-6 hours
⊙Working time :6-9 hours

Opmerking:
1. Wanneer de audiostekker van 3,5 mm in de
Bluetooth-modus nar binnen gestoken is, zal



de luidspreker automatisch naar de
line-in-status schakelen;
2. Schakel de luidspreker uit als u hem niet
gebruikt, om stroomverlies te voorkomen.

LED-status:
1.Bluetooth-status: het blauwe lampje

knippert tijdens het pairen. Het blauwe
lampje brandt permanent in de verbonden
status.

2. Line-in-modus: het groene lampje brandt
3. Laadstatus: het rode lampje brandt
4. Laden voltooid: het rode lampje is uit

WERKTEMPERATUUR
Temperatuur: 0º C ~ 40º C
Vochtigheid: 0% ~ 85% RV

OPSLAGVOORWAARDEN
Temperatuur: -30º C ~ 60º C
Vochtigheid: 0% ~ 90% RH
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