
1. Waarschuwingen 
 Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt het 

juiste gebruik van het product en zijn functies duidelijk gemaakt. 

 Bewaar deze handleiding goed voor eventuele toekomstige vragen. 
 Vermijdt contact van het product met regen of extreem vochtige 

omgevingen om risico op brand of een elektrische schok te verkleinen. 

Stel het product niet bloot aan opspattend water. Zorg ervoor dat er 
geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het 
product kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met 

risico op brand. Laat het product niet vallen op een harde ondergrond. 
 Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open 

vuur, zoals kaarsen, naast of nabij het product. 

 Na langdurige opslag in een donkere omgeving is het aan te bevelen 
om het product volledig op te laden via de FOXILON Charging Port. 

 Dit product bevat magneten welke schadelijk kunnen zijn voor dragers 

van een pacemaker. 
 Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de 

veiligheid, performance en naleving van regelgeving beïnvloeden. 
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3. Opladen van de FOXILON speaker 
 Laad voor het eerste gebruik het product op via de FOXILON Charging 

Port totdat de Charge Status LED uitgaat (1-3 uur). 
 Het product kan worden opgeladen met een Micro-B USB kabel. 
 Diverse smartphoneladers en USB poorten (bijv. laptop of PC) zijn 

geschikt om het product op te laden. Controleer dat het voltage van de 
oplader 5V is en dat deze een stroom levert van 200-1000mAh. 

 Het product is voorzien van amorfe zonnepanelen die, indien geplaatst 

in een lichtrijke omgeving, de interne batterij oplaadt. 
 De Charge Status LED gaat branden zodra de batterij wordt opgeladen 

door het zonnepaneel of via de Charging Port. De helderheid van de LED 

is een indicatie voor de licht- en laadintensiteit. Zodra de LED uit gaat is 
de batterij volledig opgeladen. De batterij kan simultaan door zonne-
energie en de Charging Port worden opgeladen. 

 Zorg ervoor dat de aanbevolen spanning en stroomsterkte niet wordt 
overschreden om schade aan het product te voorkomen. 

 Gebruik uitsluitend opladers die voorzien zijn van het Class II logo  
 Het product dient uit direct zonlicht te worden gehaald indien de 

temperatuur van de behuizing hoger wordt dan 45 °C. 

4. Bluetooth bediening 
 Druk de Control Button in, tot een geluid te horen is, om het product 

aan te zetten. De Status LED zal knipperen zodra het product aan staat. 
 Activeer Bluetooth op de telefoon of apparaat waarmee verbinding 

moet worden gemaakt. Raadpleeg de betreffende apparaathandleiding 

voor meer info over totstandbrengingen van een Bluetooth-verbinding. 
Ga naar de Bluetooth-instellingen op het apparaat en selecteer de 

FOXILON speaker uit de lijst. Indien gevraagd, voer passcode “0000” in. 
De code hoeft slechts 1 maal te worden ingevoerd. Het product onthoudt 
de laatste 8 apparaten waarmee verbinding is gemaakt. 

Zodra verbinding is gemaakt met het product is het mogelijk om 
draadloos audio af te spelen via de luidsprekers van het product. 

 Druk de Control Button opnieuw in, tot een geluid te horen is, om het 

product uit te zetten. De Status LED, zal uit gaan. 

 De Control Button kan bij een groot aantal apps gebruikt worden om 
muziek te pauzeren en te vervolgen. Druk de Control Button kort in om 
de stream te pauzeren en nogmaals om deze te vervolgen. 

5. Opladen van externe apparaten 
 Diverse externe apparaten zoals onder andere 

smartphones, mp3-spelers en e-readers kunnen 
met het product worden opgeladen. Sommige 
apparaten vereisen een hogere laadstroom dan 

1000mAh (zoals tablets) en kunnen mogelijk niet 
worden opgeladen of zullen worden geladen met 

een lagere laadstroom. Indien een apparaat met 
een lagere dan aanbevolen laadstroom wordt 
opgeladen zal de oplaadtijd toenemen. Raadpleeg 

de betreffende apparaat-handleiding voor 
relevante aanbevelingen.  
 

 Verbindt de USB-kabel die is meegeleverd met 
uw externe apparaat met de External Charging 
Port. Zodra de andere zijde van de laadkabel is 

verbonden met het externe apparaat zal het 
oplaadproces starten. 

6. Probleemoplossing 
Probleem Mogelijke oplossing 

Apparaat gaat niet aan. Batterij is mogelijk leeg. Laad de batterij. 

Apparaat wil geen 
Bluetooth-verbinding 
maken met speaker. 

Controleer of, indien nodig, de juiste PIN is ingegeven|Het 
apparaat kan buiten het bereik van de speaker zijn. Plaats 
het apparaat op kortere afstand|Schakel, indien mogelijk, 
alle omringende Bluetooth-apparaten uit|Controleer of de 
Status LED brandt|Controleer of geen andere apparaten 
een actieve verbinding hebben met de speaker|Controleer 
of de Bluetooth functie van het apparaat geactiveerd 
is|Controleer bij verbinding met een PC of Mac of de 
speaker als audio output device geactiveerd is|Zet de 
speaker uit en aan. 

Apparaat heeft actieve 
Bluetooth-verbinding, 
maar speelt geen muziek. 

Controleer of het apparaat is verbonden met de 
speaker|Controleer of het apparaat audio afspeelt op een 
normaal volume|Zet de speaker uit en aan. 

Slechte geluidskwaliteit 
vanaf een extern 
apparaat. 

Verminder het aantal actieve applicaties op het apparaat 
om eventuele verliezen tijdens het streamen, door beperkte 
rekencapaciteit, te reduceren|Verwijder de speaker van de 
lijst met Bluetooth-apparaten en maak opnieuw verbinding. 

 

7. Technische specificaties 
 
Model: FOXILON P45 
 

Batterij: LiPo 6400mAh 3,7V 
Afmetingen: 180x70x30 mm 
 

Gebruikstemperatuur:  
0°C-45°C / 32°F-131°F 
 

Handleiding: 1812010830_B 
 

Oplaadspecificatie speaker: 
USB type Micro-B, 5V,  
200-1000mA 

 
Oplaadspecificatie externe apparaten: 
USB type A, 5V, 1000mA 


