


NIKKIE

1.Luidspreker-interface:

Audio-ingangsconnector; 3,5 mm aux-kabel ter

ondersteuning van externe audiobron

2. Elektrische specificaties

2.1 Compatibiliteit:

Bluetooth 2.1 Klasse II ondersteunt

overeenstemming met A2DP V1.2, AVRCP V1.4 -profielen.

2.2 Zendafstand:

10 m (de zendafstand kan anders zijn door

verschillende omgevingsfactoren en het audioapparaat)

2.3 Maximum uitgangsvermogen: 1,5W

2.4 Kanalen: één kanaal

2.5 Signaal-tot-ruisverhouding S/N: ≥ 80dB

2.6 Frequentiebereik: 180Hz-20KHz

2.7 Vervorming THD: ≤ 1%

2.8 Luidsprekereenheid: buitendiameter 36 mm, interne

magneet 4 ohms, 2W



2.9 Vermogensparameters:

Nominale spanning: 3,7V DC

Batterij: ingebouwde lithiumbatterij, 3,7V/200mA

Werktijd: 2 uur

Laadspanning: 5V ± 0,25V/500mA

Laadtijd: 1.5-2 uur

3. Instructies

3.1 Bluetooth-verbinding

3.1.1 Zet de schakelaar op “ON”, er klinkt een

startmuziekje en het blauwe lampje knippert.

De luidspreker bevindt zich in de

standby-zoekstatus.

3.1.2 De computer zal automatisch naar

Bluetooth-apparaten zoeken. Als een

apparaat gevonden wordt (NIKKIE), klik dan op

de apparaatnaam en pair deze. Als het nodig is

een password in te voeren om het pair-proces

te starten, voer dan “0000” in en druk op OK.

Wacht enkele seconden. Nadat het pairen met



succes voltooid is, zal uw luidspreker een

waarschuwingstoon laten klinken en zullen de

LED-lampjes van het vermogen langzaam blauw

knipperen. Pairen is nodig wanneer voor het

eerst verbinding gemaakt wordt. Vanaf de

tweede keer is pairen niet meer nodig en wordt

de verbinding automatisch tot stand gebracht.

3.1.3 Als het pairen met succes voltooid is, zal uw

luidspreker muziek afspelen.

3.1.4 Laagspanningsalarm en automatische

uitschakelfunctie: als de batterijcapaciteit laag

is (de batterijspanning is lager dan 3,3V), zal de

luidspreker een waarschuwingstoon laten

klinken om aan te geven dat de

batterijspanning laag is en de batterij tijdig

geladen moet worden. Als de batterijspanning

lager is dan 3V vindt een automatische

uitschakeling plaats.

3.1.5 Automatische Bluetooth-verbinding: als men na

een succesvolle totstandkoming van de



Bluetooth-verbinding de nuttige werkafstand

verlaat maar deze binnen tien minuten

opnieuw binnenkomt, zal de

bluetooth-luidspreker automatisch opnieuw

verbinding maken!

3.2 Externe audio-ingangsfunctie: als uw luidspreker

ingeschakeld is, steek de stekker van de

externe audioapparatuur dan in de

audio-ingang van 3,5 mm, waarna de audio

automatisch naar de externe

audio-ingangsmodus zal schakelen en het

blauwe LED-lampje lang zal branden!

3.3 Beschrijving van de functies van de toetsen：

3.4 ON OFF：ON: Stroom ingeschakeld, OFF: Stroom

uitgeschakeld.

3.5 Stroom uit：als de luidspreker niet gebruikt wordt, zal

naar “OFF” geschakeld worden en wordt verlies van

elektrische stroom voorkomen.

3.6 Indicator stroomcapaciteit：

3.6.1 Bluetooth-modus：als verbinding gemaakt is,



knippert het blauwe lampje langzaam；In de codemodus

knipperen de blauwe lampjes.

3.6.2 AUX-modus：het blauwe lampje knippert；

3.6.3 Laden in uitvoering：het rode lampje brandt.

3.6.4 Laden klaar: het rode lampje is uit.

4. Werkomgeving

Temperatuur: 0º C ~ 40º C

Vochtigheid: 0% ~ 85% RV

5. Opslagomstandigheden

Temperatuur : -30º C ~ 60º C

Vochtigheid: 0% ~ 90% RV
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