Handleiding
1. Model
Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:
IOL-1515SP
2. Specificatie

Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een internationale standaard (IP44) ter
bescherming tegen stof en water. Dit betekent dat ze buiten kunnen worden gebruikt, maar niet in of
bij zwembaden, mits deze worden gebruikt volgens deze handleiding. Dit product is gemaakt van wit
polyethyleen.
• De omgevingstemperatuur voor gebruik: -14˚ C tot 35˚C
• LED RGB
• Batterij: oplaadbare Lithium batterij
• Batterij van de afstandsbediening: CR2025 (3V)
• Afstandsbediening effectieve afstand: 4 meter
• Oplaadtijd: ongeveer 6 tot 8 uur
• Operation: Ongeveer 4-6 uur afhankelijk van de helderheid van de verlichting en het geluidsvolume
• USB opladen: Ingang voor product: 5V 2A Max
(Niet inclusief adapter)
3. Waarschuwingen
Deze producten en de verpakking zijn geen speelgoed; Houd buiten het bereik van kinderen.
• De afstandsbediening en USB-kabel zijn niet waterdicht en moet altijd op een droge plaats worden
bewaard.
• Dit product is niet ontworpen voor gebruik in zwembaden of vijvers.
• Laad het product nooit in een zwembad, water of regen. laden in een droge, binnen locatie.
• Haal de stroomadapter uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.

• Ga niet staan of springen op dit artikel.
• Houd het product uit de buurt van chemicaliën en warmte.
• Probeer niet om het product te openen, indien geopend door de consument zelf, is de garantie
vervallen.

4. Werking

4.1 Het opladen van uw nieuwe product

Laad het product gedurende 6 tot 8 uur voor gebruik, ga als volgt te werk:
• Houd de USB-kabel verbonden met een externe adapter, die wordt aangesloten op het netwerk en
steek de USB-stekker in de "DC Charging port", zoals weergegeven in figuur 1;
• Het "opladen indicatielampje" weergegeven in figuur 1 licht rood op om aan te geven dat het laden
is geactiveerd.
• De batterij-indicator licht groen op wanneer deze volledig is opgeladen.
Uw LED Tafel Lamp met Bluetooth Speaker is nu klaar voor gebruik.
• Koppel de externe adapter uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.
Probeer nooit de externe adapter, of een lichte bodem te openen.
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4.2 Schakel ON / OFF Product

Voor het inschakelen van het product houd de "On / Off Switch" getoond in Figuur 1 aan de
onderkant van het product gedurende 2 seconden of gebruik de "On" knop van de
afstandsbediening. Om het product uit te schakelen, houdt u de "On / Off Switch" aan de onderkant
van het product gedurende 2 seconden of gebruik de "Off" knop van de afstandsbediening.

Deze LED Tafel Lamp met Bluetooth Speaker heeft een geheugenopslag functie (mits de batterijen
volledig opgeladen zijn, zodat wanneer u op de "On / Off Switch" drukt, zal de verlichting dezelfde
instellingen behouden. Als de batterij leeg is zal er geen geheugenopslag functie zijn en zal het
terugkeren naar de standaard "Smooth" setting.

5. Mode Selection door Remote Control
Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt, dient u het kleine plastic vel van het batterijklepje
te verwijderen.

1 & 2: Helderheid intensiteit knop: Wijzig de helderheid intensiteit wanneer het licht gefixeerd is op
één enkele kleur.
3: Licht AAN / UIT knop: Druk op deze knop om het licht aan en uit te zetten.
4: Druk op deze knop om bluetooth aan of uit te schakelen , als de Bluetooth is ingeschakeld, hoort u
een stem "power on"
5 & 6 & 7 & 9 & 10 & 11 & 12: Kleur selectieknop .Wanneer het licht aan is Druk op deze knop om
uw favoriete kleur te kiezen als toont op de afstandsbediening (zeven kleuren).
8: Kleur selectie toets: Wanneer het licht aan is, druk op deze knop om uw favoriete kleuren (Totaal
7 kleuren) te kiezen
13: Koud wit toename knop: Als het licht aan is, druk op deze knop om het warm wit te veranderen
in koel wit. Total 7 etappes.
14 & 21: Knop Vorige & Volgende Knop: Wanneer de Bluetooth is aangesloten en muziek aan is,
Druk 14 knop om de vorige muziek te selecteren
en 21 knop om de volgende muziek te selecteren.
15: Warm wit afname toets: Wanneer het licht aan is, druk op deze knop om de warme witte kleur
te veranderen in een koele witte kleur. Total 7etappes.
16 Muziek Flash Button: het licht knippert automatisch met de muziek.
17 & 19: Voice- en +: Wanneer de Bluetooth is aangesloten op muziek is, drukt u op de "-" om het
volume te verminderen, Druk op "+" om het volume te verhogen.
18: Pauze and Play: Wanneer de Bluetooth is aangesloten en muziek is ingeschakeld, druk op deze
knop om te spelen of te pauzeren.
22: Glad Button: 7 kleuren kunnen bevatten automatisch scrollen.
6. Onderhoud voor het product en de accessoires
Schoonmaken: Het wordt aanbevolen om na het gebruik de producten uit te schakelen alvorens
deze met water schoon te spoelen en droog te maken met een zachte doek.

Bewaar deze producten buiten het bereik van kinderen en direct zonlicht wanneer niet in gebruik.

