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De Bluetooth® markering en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken
die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze
merken door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

© 2013 CSR N.V. en haar groepsmaatschappijen.
Het aptX®-merk en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR N.V.
of een van haar groepsmaatschappijen en kunnen in een of meer
rechtsgebieden geregistreerd zijn.
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Bedieningselementen
1
2
3
4
5
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8

Houder voor draagriem
Luidspreker
Oplaadindicator
Aan/uit-knop
Batterij-indicator
Volume verhogen
Volume verlagen
Bluetooth/Oproep beantwoorden –
beëindigen/Afspelen en pauzeren
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Bluetooth-indicator
Maximumvolume-indicator
Microfoon
Stroomslot
Aux-ingang
Stroomingang
NFC-tag
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Het apparaat opladen
Het apparaat werkt op een ingebouwde li-on batterij die kan worden
opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of een USB-netadapter
(niet meegeleverd) met een nominaal vermogen van DC 5V, 1000mA.
Sluit de BluTab (BTS-101) luidspreker bij het eerst gebruik aan op het
lichtnet en laad de batterij volledig op. De oplaadindicator zal rood
oplichten wanneer de batterij wordt opgeladen. De rode oplaadindicator
zal uitschakelen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Opmerking:
U kunt de luidspreker gebruiken tijdens het opladen. Houd er rekening
mee dat u er in dit geval voor moet zorgen dat de USB-stroombron 5V
1A elektrische stroom kan leveren. Als dit niet het geval is, dan kan het
de USB-stroombron beschadigen.
1. Sluit de (meegeleverde) MicroUSB-stekker aan op de MicroUSB-poort
op de rechterkant van het apparaat.
2. Sluit (meegeleverde) standaard USB-stekker van de kabel aan op een
USB-poort van de computer of een ander USB-oplaadapparaat. De
batterij-indicator zal tijdens het opladen continu rood branden. Als de
indicator uit gaat, dan is de batterij volledig opgeladen en zal het
opladen van de batterij worden gestopt.

De luidspreker inschakelen
Zorg er voordat u de luidspreker inschakelt voor dat het stroomslot in de
uit-stand staat.
Er zijn twee manieren om uw luidspreker in te schakelen.
● Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
● Daarnaast kan de luidspreker ook worden ingeschakeld via NFC: Schakel
de NFC-functie in op uw NFC-apparaat > Houd uw NFC-apparaat voor
2 seconden rechtstreeks tegen de NFC-tag van de BluTab. De luidspreker
zal, zodra deze succesvol is ingeschakeld, ter bevestiging een geluid
maken.
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Opmerking:
het is mogelijk dat sommige apparaten om bevestiging vragen aan de
gebruiker.

Een apparaat koppelen en verbinden met de
luidspreker
Koppelen en voor het eerst afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de BluTab (BTS-101)
voordat u automatisch verbinding kunt maken/Bluetooth-muziek kunt
streamen via de Bluetooth-luidspreker. Koppelen creëert een ‘band’
waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.
1. Zorg er voordat u de luidspreker inschakelt voor dat het stroomslot in
de uit-stand staat. De Bluetooth- indicator ( ) op de luidspreker knippert
snel in het blauw om aan te geven dat de luidspreker kan worden ontdekt.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat (volg de instructies in de
handleiding van het apparaat) om verbinding te maken met de luidspreker.
Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de
naam ‘SANGEAN BLUTAB.’ Bij sommige mobiele apparaten (die zijn
uitgerust met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord
“0000” invoeren.
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal er een pieptoon klinken en het
Bluetooth-icoontje zal blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg
muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan
worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de BluTab.
(Opmerking: Als het maximale volume van de luidspreker is bereikt,
dan zal de maximumvolume-indicator met de markering ‘MAX VOL.’
op het voorpaneel voor 2 seconden branden.)
4. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het afspelen te
starten/pauzeren en de gewenste track te selecteren. Daarnaast kunt
u ook op de knop Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen drukken
om het afspelen te starten/pauzeren.
(Opmerking: als u twee keer snel op Bluetooth/Oproep beantwoordenbeëindigen drukt, dan zal uw BluTab zal opnieuw naar het laatst gebelde
telefoonnummer op de smartphone bellen.)
Opmerking:
1) Als er 2 Bluetooth-apparaten zoeken naar de BluTab (BTS-101), dan
zal de luidspreker op beide apparaten als beschikbaar worden getoond.
Echter, wanneer één van de apparaten verbinding maakt met de
luidspreker, dan zal het andere Bluetooth-apparaat de luidspreker niet
meer in de lijst zien.
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2) Als de verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de luidspreker voor
een periode korter dan 10 minuten wordt verbroken, dan zal uw apparaat
automatisch opnieuw verbinding maken met de luidspreker. Als de
verbinding voor langer dan 10 minuten wordt verbroken, dan moet u
handmatig opnieuw verbinding maken tussen de luidspreker en het
bronapparaat. Zorg ervoor dat er in de periode dat de verbinding is
verbroken geen andere Bluetooth-apparaten koppelen of verbinding
maken met het bronapparaat.
3) Als de ‘SANGEAN BLUTAB’ wordt getoond in de lijst met Bluetoothapparaten, maar u geen verbinding kunt maken, verwijder het item
“Sangean BluTab” dan uit de lijst en koppel opnieuw door de eerder
beschreven stappen te volgen.
4) De Bluetooth/NFC-prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte
Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat
voordat u verbinding maakt met het bronapparaat. Het is mogelijk dat
niet alle functies worden ondersteund op sommige Bluetooth-apparaten
waarmee wordt gekoppeld.
5) Het effectieve bereik tussen de luidspreker en het gekoppelde apparaat
is ongeveer 10 meter (30 voet).
6) Obstakels tussen de luidspreker en het bronapparaat kunnen het bereik
verkleinen.
Koppelen met andere apparaten
Voordat u een ander apparaten met de luidspreker kunt koppelen, moet
u de luidspreker eerst vindbaar maken.
1. Houd Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen (
) ingedrukt, zodat
de Bluetooth-indicator ( ) snel blauw begint te knipperen.
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2. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de instructies in de handleiding
van het apparaat om verbinding te maken met de luidspreker. Ga naar
de Bluetooth-apparaatlijst en selecteer het apparaat met de naam
‘SANGEAN BLUTAB.’ Bij sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust
met Bluetooth versie 2.1 of ouder) moet u het wachtwoord “0000” invoeren.

3. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal er een pieptoon klinken en het
Bluetooth-icoontje zal blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg
muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat.
Het geheugen van de luidspreker en opnieuw verbinding maken
met een apparaat
De BluTab kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld,
als er met meer dan 8 apparaten is gekoppeld, dan zal het apparaat
waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist uit het geheugen.
De luidspreker onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder
verbinding is gemaakt en zal automatisch proberen om te koppelen met het
apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet
beschikbaar is, dan kan de luidspreker worden gedetecteerd met Bluetooth.
Schakelen naar een ander apparaat
De BluTab kan tegelijkertijd met twee apparaten verbinding maken.
U kunt schakelen tussen het apparaat waarmee verbonden is en een
apparaat waarmee eerder is gekoppeld door het afspelen op een van
de apparaten te pauzeren en op het andere te starten. Houd er rekening
mee dat de apparaten die u wilt gebruiken voor het schakelen moeten
zijn opgeslagen in het geheugen van de luidspreker.
Koppelen en afspelen via NFC
Uw luidspreker is uitgerust met een draadloze NFC-functie (Near
Field Communication), waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen
met uw BluTab en muziek kunnen afspelen. Voor niet-NFC-apparaten,
raadpleeg de bovenstaande instructies om op een normale manier te
koppelen met Bluetooth.
1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de
luidspreker in te schakelen. De Bluetoothindicator ( ) op de luidspreker knippert snel
blauw om aan te geven dat de luidspreker
ontdekt kan worden.
2. Schakel de NFC-functie in op uw bronapparaat.
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3. Raak de NFC-tag op het achterpaneel van de BluTab rechtsreeks aan
met het NFC-gebied van uw bronapparaat. De luidspreker maakt nu
automatisch verbinding met het NFC-apparaat. (Als u voor het eerst
koppelt met de BluTab, dan is het mogelijk dat uw NFC-apparaat om
toestemming vraagt). Als de apparaten zijn gekoppeld, dan verschijnt
de melding ‘Connecting BluTab…’ op het NFC-apparaat. De luidspreker
laat een pieptoon klinken en het Bluetooth-icoontje licht blauw op.
(Belangrijk: Zorg ervoor dat uw bronapparaat is ingeschakeld en
ontgrendeld als u gebruik wilt maken van NFC.)
4. Gebruik de bedieningselementen op uw bronapparaat om het afspelen
te starten/pauzeren en de gewenste track te selecteren. U kunt daarnaast
ook op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen drukken om het
afspelen te starten/pauzeren.
Opmerking:
1. Als u via NFC verbinding wilt maken met een ander apparaat, verbreek
dan eerst de verbinding met het huidige Bluetooth-apparaat.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde plek.
Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, raadpleeg
dan de handleiding voor meer informatie.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de gevoeligheid
van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje verwijdert voordat
u NFC activeert.
De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken
Als u de verbinding tussen het bronapparaat en de luidspreker wilt
verbreken, druk het NFC-gebied dan simpelweg nogmaals tegen de
NFC-tag op het achterpaneel van de luidspreker. De luidspreker laat
een pieptoon klinken en de Bluetooth-indicator ( ) op de luidspreker
knippert snel blauw om aan te geven dat de luidspreker vindbaar is.
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Muziek afspelen via de aux-ingang
Er zit een 3,5mm aux-ingang op de rechterkant van de luidspreker,
waarmee het audiosignaal van apparaten met een hoofdtelefoonof audio-uitgang, zoals iPod, MP3-speler of CD-speler, kan worden
verstuurd naar de luidspreker.
1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld,
iPod, MP3-speler of CD-speler) aan op de aux-ingang.
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2. Stel het volume goed in op uw iPod, MP3-speler of
CD-speler, zodat er een adequaat signaal van de
speler komt, en gebruik vervolgens de volumeregeling
van de luidspreker om het volume op een comfortabel
niveau in te stellen.
Opmerking:
Om stroom te besparen wordt de Bluetooth-functie
uitgeschakeld wanneer de aux-ingang is aangesloten
op een audioapparaat.

De BluTab gebruiken als handsfree speakerphone
Uw luidspreker kan worden gebruikt als een speakerphone. Als er
tijdens het afspelen van muziek een oproep wordt ontvangen op uw
bronapparaat, dan zal het afspelen van muziek automatisch worden
gepauzeerd zodat u het gesprek kunt beantwoorden.
1. Koppel uw bronapparaat zoals eerder beschreven in deze handleiding
met de luidspreker.
2. Druk op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen om een
telefoongesprek te beantwoorden of beëindigen.
3. Druk op Volume verhogen/verlagen om het volume naar wens in te stellen.
4. Druk twee keer snel op Bluetooth/Oproep beantwoorden-beëindigen
om het laatst gebelde nummer op de smartphone opnieuw op te bellen.
Opmerking:
Als u telefoonoproepen niet kunt beantwoorden/beëindigen via de
luidspreker, dan kan het nodig zijn om te controleren of de instelling
‘Phone audio’ is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat.
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Stroomslot
De stroomslotfunctie wordt gebruikt om onbedoeld inschakelen van de
luidspreker te voorkomen en batterijstroom te sparen. Als het stroomslot
is geactiveerd (omhoog geschoven), dan wordt het apparaat niet
gevoed en zijn alle functies, toetsen en de NFC-tag uitgeschakeld.
Als u de stroomslotfunctie wilt uitschakelen, schuif het stroomslot dan
naar de uit-stand. De stroomslotfunctie is nu uitgeschakeld.

Batterijbeheer
Houd, om het huidige batterijniveau te bekijken, Power ingedrukt om de
luidspreker in te schakelen, de batterij-indicator toont in het groen de
huidige levensduur van de batterij:
(

): batterij is volledig opgeladen (meer dan 70% batterijcapaciteit)

(

): batterij is half opgeladen (batterijcapaciteit 30%- 70%)

(

): batterij moet worden opgeladen (minder dan 30% batterijcapaciteit)

Veiligheidsinformatie voor de interne
oplaadbare Lithium-ion batterij
De interne oplaadbare lithium-ion batterij die wordt gebruikt in dit
apparaat kan voor lange tijd stroom leveren. Zelfs lithium-ion batterijen
kunnen echter een punt bereiken waar ze niet meer opgeladen kunnen
worden. Als de batterij zelfs na verschillende pogingen niet meer
opgeladen kan worden, dan kan deze leeg zijn (of een lage capaciteit
hebben). Neem in dit geval contact op met info@sangean.com.tw voor
informatie over reparaties.
Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan moet u gebruikte
batterijen/apparaten verwijderen in overeenstemming met de wet- en
regelgeving in uw regio. Daarnaast kunt u voor het verwijderen contact
opnemen met lokale elektronicawinkels of recyclingcentra.
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Voorzorgsmaatregelen gebruiker
● Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C – 45° C (32° - 113°
Fahrenheit) ligt voordat u de batterij oplaadt.
● Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat niet te
demonteren, omdat de materialen giftig kunnen zijn en mogelijk uw
huid en kleren kunnen beschadigen.
● Doorboor, plet, wijzig of gooi niet met de batterij en stel de batterij niet
bloot aan onnodige schokken, omdat het verkeerd behandelen van
de batterij die wordt gebruikt in dit apparaat kan leiden tot een risico
op brand, explosie en chemische brandwonden.
● De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto in direct
zonlicht en in de buurt van vuur of een warmtebron.
● De batterij niet onderdompelen of in contact laten komen met water/
zeewater.
● Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal warm lijkt te zijn,
als de batterij verkleurd of vervormd is of als er abnormale omstandigheden
worden geconstateerd tijdens het gebruik, opladen of opbergen.
● Laat een opladende batterij niet onbeheerd achter. Houd de batterij
uit de buurt van baby’s en kinderen.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Om aan de FCC-reglementering te voldoen morgen er geen modificaties
aan de antenne en/of het apparaat worden gemaakt. Iedere modificatie
aan de antenne en/of het apparaat kan ertoe leiden dat deze de
maximum toelaatbare RF-normen overschrijdt en aldus niet meer legaal
gebruikt mag worden.
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Specificaties
Versterker
Vermogen
Frequentierespons

1,5W+1,5W
150Hz~20kHz

Aux-ingang
Ingangsgevoeligheid

250mVrms @100Hz

Luidspreker
Stereo-luidspreker

28mm 4 ohm 3W volledig bereik

Bluetooth
Bluetooth-specificatie
Profielondersteuning
Bluetooth Audio-CODEC
Zendvermogen
Bereik
Ingebouwde batterij
Batterij
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Bluetooth® Ver 4.0
A2DP, AVRCP(alleen afspelen&pauzeren),
HFP V1.6, HSP V1.2
aptX, SBC, MP3
Specificatie vermogensklasse 2
10 meter/30 voet

Oplaadbare lithium-ion batterij 18650 3.7V
2200mAH

Algemeen
Stroomingang
Stroomverbruik
Oplaadstroom
Oplaadtijd
Opslagtemperatuur
Bedrijfstemperatuur
Gewicht

MicroUSB-aansluiting 5V 1A
5V 0,5A (opladen wanneer uitgeschakeld)
5V 1A (opladen wanneer ingeschakeld)
0,5A
5 uur
-20°C~ 60°C
-10°C ~ 45°C
330g
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van
dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische
producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval.
Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier
voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten, AEEA)

48

