Njoy Bluetooth® mini speaker
Een groots geluid in de palm van je hand
Handleiding – versie 1

Gefeliciteerd!
Je bent vanaf nu de trotse eigenaar van een van de meest veelzijdige en
revolutionaire draagbare speakers op de markt.
De Njoy Bluetooth speaker levert een sublieme luisterervaring in vier verschillende
afspeelmodi. Let op: pauzeer of stop een via Bluetooth aangesloten apparaat om
vanuit Bluetooth modus naar een andere modus te switchen.
Modus 1. Bluetooth
Verbindingsinstructie: zet de Njoy speaker aan. Je hoort een piep. Het LED lampje
zal beurtelings groen en rood knipperen. Dit betekent dat de Njoy klaar is om
verbonden te worden met een Bluetooth apparaat. Een snel knipperend blauw
licht duidt aan dat de Njoy zoekt naar Bluetooth apparaten en wacht op een
connectie. Wanneer dit blauwe licht langzaam knippert is er met succes een
apparaat verbonden dat nog geen audio afspeelt. Brandt het blauwe lampje
constant dan speelt de speaker audio af.

Hoe verbind ik een Apple iOS apparaat
1. Open ‘Instellingen’
2. Zet Bluetooth aan (indien uitgeschakeld)
3. Tik op ‘Njoy’ en houd even vast
Hoe verbind ik een Mac OS computer?
1. Open ‘Systeemvoorkeuren’
2. Open ‘Bluetooth’
3. Klik op de ‘+’ om een Bluetooth apparaat toe te voegen
4. Selecteer ‘Njoy’
5. Klik op ‘Verder’
(Indien gevraagd is het wachtwoord 0000)
Hoe verbind ik een Windows PC
1. Open ‘Apparaten en printers’
2. Klik op ‘Een apparaat toevoegen’
3. Selecteer ‘Njoy’ of ‘Bluetooth headset’
4. Klik op ‘Volgende’
(Indien gevraagd is het wachtwoord 0000)
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Hoe verbind ik een Android telefoon?
1. Open ‘Instellingen’
2. Open ‘Draadloos en netwerken’
3. Open ‘Bluetooth-instellingen’
4. Zet Bluetooth aan (indien uitgeschakeld)
5. Tik op ‘Scannen naar toestellen’
6. Tik op ‘Njoy’ en houd even vast

Modus 2. Micro SD kaart
Let op: gebruik MP3-bestanden voor het beste resultaat
Gebruik een Mac, PC of Android telefoon om muziek op een Micro SD kaart te
zetten. Steek de Micro SD kaart in de daarvoor bestemde ingang van de Njoy. Na
een korte klik zit de kaart op zijn plek. De Njoy zal je muziek automatisch afspelen.
Modus 3. FM radio
Let op: de Njoy heeft een ingebouwde FM radio
Stap 1: Steek de meegeleverde USB kabel in de daarvoor bestemde ingang.
De kabel werkt als antenne.
Stap 2: Druk op de Mode knop om de FM radio modus te activeren.
Stap 3: Druk op de Pause/Play knop om de Njoy automatisch radiostations te
laten zoeken en programmeren. Wanneer dit proces is voltooid speelt de Njoy het
eerstgevonden station af.
Stap 4: Druk op de ‘+’ of ‘-‘ knop om van zender te wisselen. Houd deze knoppen
ingedrukt om het volume te veranderen.
Modus 4. Plug-and-play
Verbind apparaten zonder Bluetooth in een handomdraai met de meegeleverde
kabel. Plug de mini USB kabel in de Njoy. Het andere uiteinde bevat een 3.5 mm
mini jack die in ieder apparaat met 3.5 mm jack ingang past.
Gebruik van de knoppen
Aan/uit knop
Met deze knop zet je de Njoy aan en uit. L
aat de Njoy nooit aan wanneer deze niet wordt gebruikt.

Pause/Play knop
Pauzeer en speel audio af in iedere modus behalve Bluetooth modus.
In Bluetooth modus doe je dit op het gekoppelde apparaat zelf. Druk eenmaal op
de Mode knop in FM radio modus om stations te zoeken en op te slaan. Wanneer
er via Bluetooth een mobiele telefoon is aangesloten kun je met deze knop
gesprekken aannemen en beëindigen.
Volumeknoppen
Houd ingedrukt om in iedere modus het volume te veranderen. Druk eenmaal in
om van track te veranderen in Micro SD modus en om van radiostation te wisselen
in FM radio modus.
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Mode knop
Met deze knop wissel je van modus. De knop werkt niet wanneer de Njoy gebruikt
wordt in Bluetooth modus, tenzij je het afspelen op het aangesloten apparaat
stopt of pauzeert.

Betekenis LED lichtjes Let op: BT = Bluetooth
Power modus LED lichtjes
Afspelen
Groen knippert langzaam
d.m.v.
Blauw knippert snel
batterij
Blauw knippert langzaam
Blauw constant
Geel constant
Geel knippert langzaam
Geen knippert snel
Afspelen
Rood + groen knippert langzaam
en
Rood + blauw knippert snel
tegelijkertij Rood + blauw knippert langzaam
d opladen
Rood + blauw constant
Rood + geel constant
Rood + geel knippert langzaam
Rood + geel knippert snel
Opladen
Rood constant
terwijl
Geen lichtjes
uitgeschak
eld

Afspeelmodus
Speelt van Micro SD kaart
Zoekt BT en wacht op verbinding
BT apparaat verbonden maar speelt niet
BT apparaat speelt
Plug-and-play modus actief (line in)
FM radio modus actief
Zoekt naar radiostations
Speelt van Micro SD kaart
Zoekt BT en wacht op verbinding
BT apparaat verbonden maar speelt niet
BT apparaat speelt
Plug-and-play modus actief (line in)
FM radio modus actief
Zoekt naar radiostations
Laadt op
Volledig opgeladen

Njoy opladen
De Njoy is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. Voor het eerste gebruik dient de
Njoy gedurende 2 uur opgeladen te worden. Opladen gaat uitsluitend met de
meegeleverde 2 in 1 kabel. Plug de mini USB connector in de Njoy en steek de
gewone USB connector in de vrije USB poort van een computer, adapter of autolader. Zodra aangesloten laadt de Njoy zich automatisch op. Een volledige
laadcyclus duurt ongeveer 2 uur. Gedeeltelijk opladen heeft geen gevolgen voor
de levensduur van de batterij. Berg de Njoy nooit op met een lege batterij.

Zorg goed voor je Njoy mini speaker. Zorg ervoor dat de Njoy nooit in contact
komt met water. Laat de Njoy nooit in direct zonlicht of op andere warme plaatsen
liggen. Berg je Njoy nooit op met een lege batterij. Maak de Njoy uitsluitend
schoon met een zachte doek. Gebruik nooit agressieve chemische middelen om
de speaker te reinigen. Leg geen zware objecten op de Njoy en laat er geen zware
objecten op vallen. Probeer de Njoy nooit zelf te openen of te repareren.
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Afspelen en tegelijkertijd opladen
Het is mogelijk om muziek af te spelen en de speaker tegelijkertijd op te laden.

2 in 1 kabel (meegeleverd)
A) Mini USB connector. Wanneer aangesloten op de Njoy wordt de batterij
opgeladen en wordt het audio signaal doorgegeven.
B) 3.5 mm mini jack. Voor aansluiten van de Njoy op apparaten met een line-in.
USB connector. Voor het opladen van de speaker via een USB poort.
Pauzeer en speel muziek weer af in iedere afspeelmodus behalve de
Bluetooth modus. In de FM radio modus zorgt een druk op deze knop ervoor
dat de radio zichzelf instelt. Opnemen en beëindigen van een telefoongesprek.
Volumeknoppen. Houd deze ingedrukt om in iedere afspeelmodus het volume
te veranderen. Druk eenmaal in om van nummer of radiostation te wisselen,
afhankelijk van de afspeelmodus.
Verwijder het beschermende plastic aan de onderkant van de speaker voor
het eerste gebruik.

Garantie
De Njoy Bluetooth mini speaker is bij normaal gebruik gegarandeerd vrij van
defecten gedurende 12 maanden na aankoopdatum. Indien er binnen deze
periode toch defecten optreden, stuur de Njoy dan naar ons terug met de originele
bon bijgevoegd en hij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen. Gebruik de Njoy
alleen zoals beschreven in deze handleiding. Wanneer u hiervan afwijkt vervalt de
garantie.
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Technische specificaties
01. Spanning: 3.7V
02. Laadspanning: 5V
03. Uitgangsspanning: 3V
04. Speaker spec.: 40mm 2.6Ω 3W
05. Capaciteit batterij: 500 mA/H
06. Frequentiebereik: 60 Hz – 18Khz
07. THD: <0.5%
08. SNR: >95dB
09. Afmetingen: 6 x 6 x 5 cm
10. Speelduur: 6u

