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Introductie
Bedankt voor de aanschaf van de GPO Bronx Speaker. Deze
compacte draagbare luidspreker waarmee u naar muziek kunt
luisteren en gesprekken kunt beantwoorden terwijl u verbonden
bent met uw smartphone.
• 1x GPO Bronx Luidspreker
• 1x Oplaadkabel
Lees voordat u uw GPO Bronx speaker voor het eerst gebruikt
deze instructies aandachtig door en bewaar deze om eventueel in
de toekomst te raadplegen.

GPO Bronx opladen
Om uw GPO Bronx Luidspreker op te laden, sluit u deze aan op
de netvoeding via de meegeleverde oplaadkabel.
Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, zal de
luidspreker met tussenpozen een waarschuwingssignaal
maken.
Tijdens het opladen wordt de LED-indicator rood.
Eenmaal volledig opgeladen, zal de LED-indicator groen
worden.
Het volledig opladen van uw luidspreker duurt maximaal twee
uur.
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1. Volumeknoppen

2. Afspeel-/stopknop

3. Micro 5P-poort

4. USB-kaart poort

5. TF-kaart poort

6. AUX-modus

7. Aan/uit
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GPO Bronx gebruiken
Om uw GPO Bronx aan of uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop
gedurende twee tot drie seconden ingedrukt.
Door kort op de aan/uitknop te drukken, kunt u de gewenste modus
kiezen.
Wanneer de LED-indicator van de luidspreker is ingeschakeld, zal de
LED-indicator van de luidspreker blauw worden.
Volumeknoppen
De volumeknoppen van de GPO Bronx regelen het volume van de
luidspreker, en kunt u door de nummers bladeren.
Tik op de volume hoger/lager knoppen om de luidspreker aan te
passen aan uw ideale volume.
Houd de volume hoger/lager knoppen ingedrukt om het volgende
nummer over te slaan of om terug te gaan naar het vorige nummer.
Afspeel-/Stopknop
Tik op de Afspeel-/Stopknop om een nummer te starten of te stoppen in
de muziekmodus.
Tik in de muziekmodus tweemaal op de afspeel-/stopknop om de BTmodus te openen en de laatste oproep die met uw mobiele telefoon
werd gemaakt opnieuw te kiezen.
Als u in BT-modus één keer op de afspeel-/stopknop drukt,
beantwoordt u een inkomende oproep. Door twee keer kort na elkaar
op de toets te drukken, wordt de oproep geweigerd.
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Bluetooth verbinding
De GPO BRONX kan worden gekoppeld met een geschikt Bluetoothapparaat, zoals
een telefoon/tablet om de gebruiker in staat te stellen nummers af te
spelen via de luidsprekers van het GPO BRONX-apparaat.
Een Bluetooth-apparaat aansluiten
1)

Zorg ervoor dat GPO BRONX & het
koppelingsapparaat (telefoon / tablet) zijn
ingeschakeld.

2)

Bluetooth op het koppelingsapparaat moet
detecteerbaar zijn

3)

Selecteer 'GPO BRONX' uit het Bluetooth-menu op
het koppelingsapparaat.

4)

De GPO Bronx zal een geluid maken om de gebruiker
te melden dat de apparaten succesvol gekoppeld zijn.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen
Om de verbinding te verbreken, schakelt u Bluetooth op het
koppelingsapparaat uit.

Afspeelmodi
De GPO Bronx kan de door u gekozen nummers afspelen op
enkele manieren:
Micro 5P-poort
Download de door u gekozen nummers op een TF-kaart en
plaats deze in de
Micro 5P-poort van de luidspreker.
USB-kaart poort
Download de door u gekozen nummers naar een USB-stick. De
GPO Bronx
ondersteunt flashdrives tot 32GB, en kan nummers afspelen in
WAV/FLAC/MP3.
TF-kaart poort
Download de door u gekozen nummers naar een TF-kaart. De
GPO Bronx ondersteunt de GPO Bronx kaarten tot 32G, en kan
nummers in WAV/FLAC/MP3-formaat afspelen.
AUX-modus
De GPO Bronx kan op elke externe audiobron worden
aangesloten met een standaard 3,5mm DC-aansluiting. Sluit uw
luidspreker eenvoudigweg aan op een smartphone, computer,
tablet of MP3-speler met een audiostekker voor het invoeren van
AUX/LINE-modus en gebruik de bedieningselementen van uw
toestel om het afspelen te starten.

Hierbij verklaart ProtelX dat dit apparaat (GPO BRONX) voldoet
aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de
richtlijn. U kunt een kopie van dit certificaat opvragen op
www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity

www.gporetro.com
GEÏMPORTEERD EN GEDISTRIBUEERD DOOR:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG,
Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Protelx Ltd. gebeurt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.
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