
 
 
 

Belangrijke opmerkingen  
1. Bewaar en gebruik dit product bij normale temperaturen en buiten bereik van direct 

zonlicht. Plaats dit product niet te dicht bij hittebronnen, zoals radiators, roosters voor 

warme lucht, ovens, enzovoorts: daardoor kan de accu beschadigd raken;  

2. Vermijd blootstelling aan vloeistoffen of andere vochtige omstandigheden, zoals in de 

buurt van een bad, zwembad, gootsteen, vochtige kelder, enzovoorts;   

3. Laat dit product niet vallen en bewaar het buiten bereik van kleine kinderen;   

4. Demonteer, repareer en/of wijzig dit product niet zelf: daardoor vervalt de garantie;   

5. Maak dit product schoon met een zachte, vochtige doek met alleen warm water en 
eventueel een mild  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Inleiding  

 
 
 

 
  

hipbox mini  

  

Portable Bluetooth Speaker  
  

sopje.  Gebruik geen oplosmiddelen: daardoor kan het oppervlak van het systeem 
beschadigd raken;  

6. Het wordt niet aangeraden om een oplaadbron van meer dan 5 V (gelijkstroom) te 

gebruiken: daardoor kan het systeem beschadigd raken;   

7. Verwijder dit product op de juiste wijze en overeenkomstig de lokale regelgeving. Veel 

elektronicawinkels recyclen kosteloos batterijen en andere elektronische onderdelen.  De 

ingebouwde accu kan mogelijk scheuren wanneer hij niet op de juiste wijze wordt 

verwijderd.  Dit apparaat werkt op een interne, oplaadbare lithiumpolymeeraccu die de 

levensduur van het apparaat moet kunnen doorstaan.    

Gefeliciteerd met je aankoop van de Pure Acoustics hipbox mini !  Dit product is ontworpen om 

kwalitatief geluid te bieden via je draadloze audioapparaat met Bluetooth, via een hulpaansluiting of 

rechtstreeks via je micro SD-kaart, USB-stick en FM-radio.  

  

Lees deze handleiding zorgvuldig door om dit apparaat goed te gebruiken en om van de 

uitstekende prestaties te genieten.   

  

II. Waarschuwing  

1. Verleng de levensduur van de hipbox mini en bescherm je gehoor: luister niet langere tijd naar 

muziek op het maximale volume;    

2. Schakel de hipbox mini direct uit en ontkoppel de USB-stekker om schade aan de hipbox mini en 

andere componenten te voorkomen als je op enig moment een probleem met je hipbox mini ervaart;   

3. Stroomstoringen hebben invloed op het Bluetooth-bereik en/of de snelkoppelingsfunctie via 

Bluetooth. Laad de hipbox mini daarom op na langdurig gebruik.  

  

III. Overzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



                 

         

 
 
 

IV. Parameters    

Model: hipbox mini   

Bluetooth-specificaties: Bluetooth V3.0 + EDR  

Transmissieafstand < 10 meter (afhankelijk van omgevingsfactoren en de verbonden Bluetooth-

apparaten)    

Laden via USB poort : DC 5V 

Ingebouwde accu: lithiumbatterij 

Uitgangsvermogen: 3 W*2 

Frequentierespons: 90 Hz- 20 KHz   

Gevoeligheid: 80 dB ± 2 dB    

S/N-ratio: ≥ 76 dB    
Afmetingen: 14,6 x 5,5 x 6 cm   

  

V. Meegeleverde accessoires   

1. Hipbox mini portable bluetooth speaker  1 pcs 
2. 3,5 mm-naar-3,5 mm-AUX / antennekabel   1 pcs 
3. Micro USB-naar-USB-voedingskabel   1 pcs  
4. Gebruikershandleiding   1 pcs 

  

VI. Algemene functies   
Starten: Zet de schakelaar op de achterkant van de hipbox mini op 'ON'. Je hoort twee keer een 
pieptoon en het controlelampje op de voorkant van het apparaat begint te knipperen 
  

Modus: De hipbox mini heeft drie gebruiksopties: 'Bluetooth', 'FM-radio' en 'Aux aansluiting'.  Druk 

op de knop 'MODE' om tussen deze opties te schakelen.  

 

Bluetooth-verbinding: Druk op 'MODE' totdat het blauwe/paarse/rode controlelampje aan de 

voorkant van het apparaat gaat branden; de hipbox mini is nu in de koppelingsmodus.  Zoek het 

nieuwe apparaat op je muziekspeler en kies hipbox mini in de lijst met gevonden apparaten. Om 

de acculevensduur te verlengen, zal je hipbox mini automatisch de koppelingsmodus afsluiten 

wanneer er niet binnen 5 minuten Bluetooth-apparaten worden gevonden.  Wanneer het apparaat 

is gekoppeld, moet je apparaat verbinding met de hipbox mini maken zodra hij binnen bereik is.  

Tip: Schakel de hipbox mini uit en start hem opnieuw als de verbinding mislukt. Controleer ook of 

het apparaat voldoende vermogen heeft.   

 
Volume: Houd XXXXXXX ingedrukt om het volume te verhogen of te verlagen.  Je kunt het 
volume ook aanpassen op je audioapparaat 
  
 Handsfree: Koppel de hipbox mini met je Bluetooth-apparaat (zie hierboven). De hipbox mini zal 
een pieptoon laten horen wanneer je een oproep ontvangt.  Druk op [X] om de oproep te 
beantwoorden en druk opnieuw op [X] om de oproep te beëindigen.   
  
 AUX-bron: Steek een uiteinde van de meegeleverde audiokabel in de AUX-ingang aan de 
achterkant van de hipbox mini en steek het andere uiteinde in de gewenste audiopoort.  De hipbox 
mini zal automatisch gegevens uitwisselen zodra je je muziekspeler start.   
NB: XXXXXXXX werken niet in de AUX-modus; het volume en de muziek wordt rechtstreeks 
geregeld via je muziekspeler. 
 

MicroSD: Plaats je microSD-kaart in de Micro-SD-poort aan de achterkant van de hipbox mini. De 

hipbox mini zal automatisch proberen muziekbestanden te lezen en af te spelen die op de 

geheugenkaart zijn opgeslagen. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw als de hipbox mini niet 

na een paar seconden begint met afspelen.  Controleer of de kaart niet corrupt is en plaats hem 

opnieuw als er geen geluid wordt afgespeeld.  

  

USB 2.0: Plaats je USB-stick in de USB-poort aan de achterkant van de hipbox mini. De hipbox 

mini zal automatisch proberen muziekbestanden te lezen en af te spelen die op de geheugendrager 

zijn opgeslagen.  Verwijder het flash-geheugen en plaats het opnieuw als de hipbox mini niet na 

een paar seconden begint met afspelen.  Controleer of de geheugendrager niet corrupt is en plaats 

hem opnieuw als er geen geluid wordt afgespeeld.  

 

FM-radio: Sluit de AUX-/ANT-kabel als signaalantenne aan terwijl de FM-modus actief is. Houd de 

knop [XXXX] 3 seconden ingedrukt. De hipbox mini zal nu alle beschikbare stations eenmalig 

doorzoeken en opslaan. Daarna is de automatische scan voltooid.  Druk op XXXXXXX  of XXXXXXX 

om een station te zoeken en te selecteren.  Houd XXXX + 3 seconden ingedrukt om het volume te 

verhogen; houd XXXXX ingedrukt om het volume te verlagen 

  
Opladen: Dit apparaat wordt het snelst opgeladen als het is uitgeschakeld.  Steek de bijgeleverde 
USB-kabel met het micro USB-uiteinde in de Micro USB-poort aan de achterkant van de hipbox 
mini om het op te laden.   Steek de USB-poort in de USB-poort van een computer of andere oplader 
met USB-aansluiting om het opladen te starten.  NB: De achtergrondverlichting gaat niet uit 
wanneer 

 

VII. Compatibiliteit Dit apparaat is compatibel met Bluetooth-versie 3.0 of hoger.  

Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van je apparaat voor meer informatie over de 

compatibiliteit.  Apple-producten van de 2e generatie en nieuwe zijn compatibel. Zorg dat 

alle software is uitgerust met iOS 3.1 of met een nieuwere versie. Bluetooth v3.0+ EDR & 

A2DP, AVRCP, HFP.    

 

Problemen oplossen  Problemen oplossen  

Fout tijdens het koppelen en verbinding 
maken  

1. Controleer of de hipbox mini in de 

koppelingsmodus staat.  

2. Start de luidspreker opnieuw.   3. Te veel 

Bluetooth-apparaten in de omgeving, 

waardoor problemen tijdens het koppelen 

met de hipbox mini kunnen optreden.  

Minimaliseer zo mogelijk het aantal 

Bluetooth-apparaten in de omgeving en 

probeer het opnieuw.  

   

Het geluidsvolume is slecht of wordt 
verstoord  

1. Pas het volume van de hipbox mini en/of 

het volume van je muziekspeler aan.   2. 

Mogelijk heeft de accu onvoldoende 

vermogen; laad de hipbox mini opnieuw op.  

   

Onderbreking in het geluid  1. Controleer of de hipbox mini en je 

Bluetooth-apparaat binnen de 

transmissieafstand van 10 meter (30 voet) 

van elkaar zijn en of er een belemmering 

tussen de hipbox mini en het Bluetooth-

apparaat is.  

  

Het controlelampje voor de Bluetooth-

modus brandt niet  

1. De Bluetooth-modus is niet 

beschikbaar als de accu bijna leeg is; 

laad de hipbox mini opnieuw op.   

2. Start de luidspreker opnieuw.   

Het apparaat blijft niet opgeladen of de 

accu heeft een korte levensduur  

1. Laat de accu helemaal leeglopen en laad 
hem opnieuw op.  

  Probeer deze actie minimaal twee keer 

voordat je contact met ons op voor meer 

informatie over de garantie.  
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