
BLADE 

 DRAADLOZE LUIDSPREKER

GEBRUIKERSHANDLEIDING



1. AAN DE SLAG

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de NüBA BLADE Bluetooth-luidspreker. Lees deze
handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt om de afspeelfuncties
correct te gebruiken, en het systeem correct aan te sluiten en te bedienen. Bewaar deze
handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

2. INHOUD VAN DE DOOS

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten wanneer u ze opendoet:

- NüBA BLADE Bluetooth-luidspreker
- Gebruikershandleiding
- MicroUSB-laadkabel
- Aux-kabel 3,5mm

3. INLEIDING

U kunt met deze luidspreker draadloos naar muziek luisteren van uw mobiele telefoon,
tablet of ander apparaat met ingeschakelde Bluetooth-functie. De luidspreker levert een
krachtig en helder geluid met diepe bas. Met de ingebouwde microfoon kunt u inkomende
gesprekken van een mobiele telefoon beantwoorden. De krachtige batterij biedt een lange
afspeeltijd van ongeveer 16 uur op 50% volume.

4. HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Bluetooth 4.2 stereo muziekweergave en mobiele hands-free functie.
- Aux-ingang: werkt als de externe luidspreker door de audiobron aan te sluiten van een
computer, mobiele telefoon, PSP/MP3/MP4, enz.
- Waterbestendigheid met IPX4-standaard, bestand tegen waterspetters en lichte regen. 
- Ondersteunt de TWS-functie (True Wireless Stereo): tweedezelfde soort luidsprekers
kunnen samen worden gekoppeld om gelijkertijd muziek af te spelen met stereo effect.
- Geïntegreerde equalizer: Druk eenvoudig op 2 knoppen op de luidspreker om te
schakelen tussen de standaard- of basmodus.



5. VOORZORGSMAATREGELEN

Lees de volgende aanbevelingen voordat u de luidspreker in gebruik neemt.

- Houd het product droog en zorg ervoor dat het uit de buurt van vochtige plaatsen blijft
opdat de interne circuits niet worden aangetast.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht of warme plaatsen. Hoge temperaturen
zullen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, de batterij aantasten of
bepaalde plastic onderdelen vervormen.
- Stel het product niet bloot aan extreme koude. Dit kan het interne circuit beschadigen.
- Probeer het product niet te demonteren omdat het kan beschadigd raken en de garantie
zo vervalt.
- Laat het niet op de vloer of andere harde oppervlakken vallen. Het interne circuit kan
beschadigd raken.
- Gebruik geen intensieve chemische producten of detergenten om het product te reinigen.
- Maak geen krassen in het oppervlak met scherpe voorwerpen.
- Ben voorzichtig wanneer u de luidspreker oplaadt, want te langdurig opladen kan de
levensduur van de batterij inkorten. Laad de luidspreker tot op volledige capaciteit op
wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
- Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, laad deze dan a.u.b. minstens
eenmaal per maand op om de levensduur van de lithiumbatterij te behouden.

6. DE LUIDSPREKER OPLADEN

Sluit het ene uiteinde van de met het product meegeleverde microUSB-kabel aan op een
vrije USB-poort van de computer of op een USB-muurlader (niet inbegrepen) en het
andere uiteinde op de microUSB-poort onder de silicium beschermkap aan de
achterkant van het apparaat. De rode LED-laadindicator zal AAN schakelen. Het duurt
ongeveer 5 tot 6 uur om de batterij volledig op te laden met een 5V 2A adapter. Het LED-
lampje wordt groen als de batterij volledig is opgeladen.

Wanneer de batterijcapaciteit laag is, dan zal er een "piep" elke 60 seconden klinken. Laad
de batterij a.u.b. onmiddellijk op.



7. PRODUCT OVERZICHT EN BESCHRIJVING TOETSEN

1. Inschakelen / uitschakelen
2. Microfoon
3. Afspelen / pauzeren / handsfree: tijdens de Bluetooth-modus drukt u kort op de

toets voor het afspelen / pauzeren van muziek. Tijdens een inkomende oproep
drukt u kort om de oproep te beantwoorden, drukt u lang op om een oproep te
weigeren. Lang indrukken om het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw te
kiezen.

4. Knop voor vorig nummer / volume omlaag: lang indrukken om vorig nummer te
kiezen / kort indrukken om het volume te verlagen.

5. Bluetooth ontkoppelen / TWS koppeling: druk minstens 1-2 seconden om
Bluetooth los te koppelen. Deze knop is ook voor TWS-koppeling, zie de instructies
op de volgende pagina's.

6. LED EQ-modus
7. Knop Volgend nummer / volume omhoog: lang indrukken om volgend nummer te

kiezen / kort indrukken om het volume te verhogen.
8. Bluetooth LED-indicator
9. Aux in jack
10.Micro USB-oplaadbus

OPMERKING: de volumeregeling van de luidspreker is onafhankelijk van de
volumeregeling op uw aangesloten apparaat. Controleer het volumeniveau op uw
apparaat als u het maximale volume op de luidspreker hebt bereikt en als het
geluidsniveau nog steeds te laag is.

8. BLUETOOTH VERBINDING 

Zet de luidspreker aan, het blauwe LED-lampje knippert snel. De luidspreker bevindt zich
nu in de Bluetooth-koppelingsmodus.
1. Activeer de Bluetooth-verbinding van uw telefoon.
2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw telefoon en scan naar nieuwe Bluetooth-



apparaten.
3. Zoek "BLADE" in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten en selecteer dit.
4. Als uw telefoon om een koppelingscode vraagt, voer dan "0000" in en bevestig uw
keuze.
5. Na een succesvolle koppeling klinkt uw een prompttoon en blijven de LED-lampjes nu
blauw.

Opmerking: De luidspreker zal automatisch koppelen met het laatst verbonden Bluetooth-
apparaat wanneer dit apparaat zich in het verbindingsbereik van de luidspreker bevindt
terwijl de Bluetooth-modus is ingeschakeld. De luidspreker kan alleen de laatste 8 namen
van koppelings-apparaten onthouden.

Druk lang op de Bluetooth / TWS-knop (zie knop nummer 5 op de productbeschrijving) om
de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken. Dan kunnen nu andere Bluetooth-apparaten
worden gekoppeld met de luidspreker.

OPMERKING: voor sommige modellen Android-telefoons kan het gebeuren dat u
twee keer de koppelingsnaam "BLADE" in de lijst met gedetecteerde apparaten ziet.
In dat geval moet u degene selecteren met de categorie "Audio", meestal
gemarkeerd met een hoofdtelefoonsymbool

9. EQ MODUS

Druk lang op de "+" en "-" knop bovenop de luidspreker om de geluidsmodus te wijzigen.
Er zijn 2 geluidsmodi beschikbaar: STANDARD en BASS.
BASS-modus: het LED-lampje naast de TWS-knop (zie nummer 6 op de
productbeschrijving) licht BLAUW op.
STANDARD-modus: dit LED-lampje is uitgeschakeld.
De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor het laatste geluidsvolume en de laatste
geluidsmodus.

10.TWS FUNCTIE

Als u nog een NüBA BLADE-luidspreker hebt, kunt u twee luidsprekers aansluiten als paar
voor een sterker stereogeluid en een omringend effect. Volg de onderstaande stappen
voor het instellen van TWS:

1. Zorg ervoor dat de luidspreker niet is aangesloten op uw Bluetooth-muziekspeler.
2. Schakel de twee luidsprekers in.
3. Druk gedurende 2 seconden op de TWS-knop op elke luidspreker, het LED-lampje
naast de TWS-knop knippert blauw en groen.
4. De andere BLADE-luidspreker wordt na 3 tot 5 seconden gevonden, het led-lampje
wordt Blauw en u hoort een snel geluidssignaal.
5. U kunt de luidspreker nu koppelen met uw mobiele Bluetooth-apparaat. Volg dezelfde
procedure als uitgelegd in het gedeelte "Bluetooth-verbinding".
6. Als beide luidsprekers met succes zijn gekoppeld, knippert de LED van de
hoofdluidspreker in blauw. De LED van de zij-luidspreker licht blauw op.



Druk lang op de TWS-knop om de telefoon los te koppelen van de luidspreker. Druk
opnieuw lang in om de twee luidsprekers los te koppelen.

P.S: Tijdens de TWS-modus kan alleen de hoofdluidspreker een oproep ontvangen.
 

11. AUX-IN FUNCTIE

De luidspreker beschikt ook over één AUX-ingang, sluit de luidspreker eenvoudig aan op
uw niet-Bluetooth mobiele telefoon / MP3-speler / pc / laptop met de 3.5mm jack
audiokabel. Het LED-lampje licht groen op en u kunt muziek afspelen via een bekabelde
verbinding.
Als u geen muziek afspeelt wanneer de Aux In-kabel is aangesloten, knippert de LED
groen.
Notitie:
Onder Bluetooth-modus wanneer de 3,5 mm-audiostekker wordt ingestoken, schakelt de
luidspreker automatisch over naar de status Aux in.

12. STATUS HOOFD-LED

1. Bluetooth-modus: het LED-lampje knippert in BLAUW in de koppelingsmodus. Het 
LED-lampje is in BLAUW bevestigd wanneer de luidspreker is aangesloten.

2. Line-in-modus: het LED-lampje blijft GROEN.
3. Oplaadstatus: het LED-lampje blijft ROOD.
4. Opladen voltooid: het LED-lampje is GROEN.
5. Wachten op TWS-koppeling: het LED-lampje knippert BLAUW en GROEN.

13. PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Mijn mobiele telefoon kan geen nieuw Bluetooth-apparaat vinden?
a) Zorg ervoor dat de bluetooth-luidspreker wel degelijk in de koppelingsmodus staat.
b) Zorg ervoor dat de luidspreker binnen het effectieve werkbereik van max. 10 meter in
een open ruimte is.
2. Bluetooth-apparaten kunnen niet worden gekoppeld
a) Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon een nieuwe verbinding toestaat en het maximaal
toegestane aansluitingen niet heeft bereikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
mobiele telefoon.
b) Controleer of het ingevoerde koppelingswachtwoord "0000" is. Als u een Bluetooth-
zender gebruikt, zorg er dan voor dat deze Bluetooth-zender als wachtwoord de "0000"-
code ondersteunt.
3. Mijn BLADE-luidspreker speelt geen muziek / antwoordt geen oproep wanneer
deze is verbonden met een Bluetooth mobiele telefoon?
a) Zorg ervoor dat uw Bluetooth-telefoon A2DP- en HSF-profielen (handsfree)
ondersteunt.
b) Zorg ervoor dat uw Bluetooth-telefoon binnen het effectieve werkbereik van 10 meter is.
4. Wanneer verbonden met mijn computer vraagt Windows om een nieuwe driver?
Kunt u deze leveren?



a) We kunnen deze niet leveren. De bluetooth A2DP / HSF-stuurprogramma's kunnen
vereist zijn om stereogeluid via een Bluetooth-verbinding te spelen. Maar de driver is
eigenlijk nodig voor de Bluetooth-module op uw pc, in plaats van de luidspreker. Voor
verschillende Bluetooth-modules zijn mogelijk andere stuurprogramma's vereist. Neem
contact op met de fabrikant van uw pc of bluetooth-module voor update van het
stuurprogramma.
5. Waarom kan ik de pauze, het afspelen en de vorige songfuncties niet op afstand
bedienen met de luidspreker tijdens het afspelen van muziek?
a) Als u een 3,5 mm AUX-audioverbinding gebruikt, kunt u niet pauzeren of nummers
overslaan met de knoppen op de luidspreker, u moet het op uw muziekspeler doen.
b) Voor deze functie zijn Bluetooth-apparaten die met de luidspreker zijn gekoppeld nodig
die AVRCP (profiel voor audio / video-afstandsbediening) ondersteunen. Zorg ervoor dat
uw mobiele telefoon of ander Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt.

14. OVER DEZE HANDLEIDING

Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding zo
nauwkeurig mogelijk is. Veranderingen kunnen worden aangebracht in de handleiding of
aan het product zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste updates zijn beschikbaar
op onze website www.mynuba.com. Ons bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor letsel
of schade veroorzaakt door fouten of nalatigheid in deze handleiding.
©A6 EUROPE 2018. Alle rechten voorbehouden. Alle in deze handleiding genoemde
merken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Bluetooth is
een handelsmerk van Bluetooth SIG Inc, USA.

15. RESPECT VOOR HET MILIEU

Dit product voldoet aan de CE- en RoHs-norm. Het kan niet met huishoudelijk
afval worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt om te worden
gerecycled. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie

16. SPECIFICATIES

Draadloze transmissie: Bluetooth 4.2
Afstand transmissie: tot 10m in open ruimte
Luidsprekereenheid: buitendiameter 66 mm, binnenmagneet, 4 ohm
Signaal / ruis-verhouding S / N: ≥ 70dB
Frequentiebereik: 80Hz-20KHz
Distortie THD: ≤ 1% bij 1KHz 1M / 1W
Batterij: ingebouwde lithiumbatterij, 7,4 V / 4000 mA
Oplaadingang: 5V / 2A
Oplaadtijd: 5-6 uur (met 2A USB-oplader)
Speeltijd: tot 16 uur met 50% volume
Audio-ingang: 3,5 mm AUX-IN-kabel of Bluetooth
Ondersteunt handsfree bellen vanaf mobiele telefoon
TWS-ondersteuning: 2 luidsprekers kunnen aan elkaar worden gekoppeld en dezelfde



muziek afspelen
Werkfrequentie: 2402MHz-2480MHz
RF max-uitgang : 7dB

Afmetingen: 227,7 * 104 * 104 mm - Gewicht: 680 g

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de fabrikant/importeur,

Bedrijfsnaam: A6 Europe S.A.
Adres: Kolonel Bourgstraat 127-129, 1140 Brussel, België

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende apparatuur:

Merk: NüBA
Productnummer: NU_SP0040BK
Productomschrijving: Draadloze Bluetooth luidspreker

voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Europese richtlijn 
RED 2014/53/EU.
Dit product is getest met de genoemde normen en in overeenstemming met de volgende 
Europese richtlijnen:

EN300328 V2.1.1 : 2016-11

EN301489-1 V2.1.1 : 2017-02

EN301489-17 V3.1.1 :2017-02

EN60065 : 2014

EN55035:2017 

EN55032:2015 

EN62479:2010

2011/65/EU 

IEC62133: 2012

2006/66/EC (2013/56/EU)

Date : Juli 2018
David Peroo, Product Manager


