
FlinQ Draadloze Luidspreker met DAB + digitale radio 

Modelnummer: FQC8182 

HANDLEIDING: V1 

 

 

 

Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product! 

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking 

en nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig 

gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in onjuist gebruik. We 

hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van uw nieuwe product! 

Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties 

op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding. 

Veiligheidsinformatie: 

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar deze 

voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op mogelijke 

ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen voor de gebruiker. 

Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor 

een veilig en effectief gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke 

informatie die mogelijk over het hoofd wordt gezien. 



Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door 

personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek 

aan voldoende ervaring en / of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of 

zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. 

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking! 

SPECIFICATIES: 

Totaal wattage: 2x 5W ingebouwde actieve stereo met ingebouwd basreflexsysteem 

Impedantie: 4Ω 

Frequentie luidsprekerstuurprogramma: 100Hz-18KHZ, 57 mm neodymium 

SNR ≥70dBA 

Audio-invoermodus: DAB / DAB + / FM / Bluetooth / AUX 

Vooraf ingestelde stations: 20x DAB + / 20x FM-radio 

Batterijcapaciteit: 3.7V@2000mAh 

Speeltijd: tot 20 uur 

LCD-scherm: met achtergrondverlichting selecteerbaar 

Ingebouwde microfoon: ondersteund voor handsfree bellen 

Equalizermodus: Normaal, Rock, Pop, Klassiek, Jazz, Rock, Spraak 

Opgenomen vermogen: DCSV ≥600mA 

Werktemperatuur: 0 ℃ ~ + 50 ℃ 

Afmetingen: 200 mm x 100 mm x 70 mm 

USB-voedingsingang: elk 5V - 1A ~ 2A voedingsapparaat 

Kleur: Donkergrijs 

Snelle oplaadtijd: 4 uur ± 0,5 uur (op basis van 2A ingangsvermogen) 

Nettogewicht: ongeveer 880 g 

LED-functie: laadstatus, indicatie van batterij vol 

Bluetooth-versie: V4.0 + EDR laag gebruik 

Bluetooth-frequentie: 2,4 ~ 2.485 Ghz 



Bluetooth-bereik: +/- 10 meter in open ruimte 

Compatibel met alle Bluetooth A2DP Music-apparaten 

 

Algemene omschrijving product: 

1: Draadloze luidspreker met DAB+ digitale radio 

2: Afstandsbediening 

3: USB-oplaadkabel 

4: AUX-kabel 1,2 meter 

5: Deze gebruikershandleiding 

6: 2x USB DC 3.1A-adapter (meegeleverd) 

Voordat u het product gebruikt: 

1.Laad het apparaat volledig op voor gebruik 

2.Steek het meegeleverde micro-USB-kabeluiteinde in het apparaat en gebruik de 

meegeleverde USB-adapter om verbinding te maken met de USB A-aansluiting en 

steek deze in het stopcontact. 

3. RODE led-lampje brandt continu rood = hij wordt opgeladen. 

4. GROEN licht altijd aan = volledig opgeladen. 

5. Haal de oplaadkabel uit het apparaat. 

OPMERKING: 

Product ontladen en drie keer opladen van de batterij levert de beste resultaten in 
gebruikstijd. 

De batterijbehuizing wordt warm tijdens het opladen. Dit is normaal en is geen storing. 

△LET OP: 

· Houd er rekening mee dat de oplaadpoort van het apparaat geen waterinfiltratie mag 

hebben. Anders veroorzaakt dit een productstoring. 

· Laad het product niet op een plaats onder 0 ℃ of boven 40 ℃ op, of bewaar het 

anders, anders worden de prestaties van het product verminderd. 

· Het is normaal dat de temperatuur van de oplader tijdens het opladen stijgt. 

· Het product moet worden opgeladen zodra het werkt tot een laag batterijniveau; Het 

is verboden om het product gedurende een lange periode te verlaten als de batterij 

bijna leeg is, waardoor de lithiumbatterij te veel kan ontladen en niet normaal kan 



opladen! 

· Omgeving met hoge temperaturen. Als de omgeving in de auto in de zomer zo hoog 

is als 70 graden of meer, kan de batterij beschadigd raken door overmatige ontlading 

als het product gedurende lange tijd niet wordt opgeladen. 

HOOFDUNIT APPARAAT:  

 

ADD PICTURE HERE 

 

VOORKANT: ADD PICTURE HERE 

①: LCD-scherm 

②: Ontvanger afstandsbediening 

③: Luidsprekerdriver 

④: PU lederen handgreep 

BOVENKANT: ADD PICTURE HERE 

5: VOLUMEKNOP 

6: AAN / UIT / STANDBY 

7: ALARM / KLOK 

8: VOORAF INGESTELDE RADIOSTATIONS 

9: INFO / MENU 

10: MICROFOON 

11: AFSPELEN / PAUZE / ENTER / SNOOZE 

12: VORIGE / TERUG / OVERSLAAN - (TRACKS) 

13: VOLGENDE / VOORUIT / OVERSLAAN + (TRACKS) 

14: MODUS / DISPLAY LICHT 

ACHTERKANT: ADD PICTURE HERE 

15: RADIO TELESCOPISCHE ANTENNE 

16: RESET KNOP SCHAKELAAR 

17: AUX AUDIO-INGANG 3,5 MM 

18: LED-LADINGSINDICATIELAMPJE 



19: MICRO USB-OPLAADPOORT 

AFSTANDSBEDIENING: ADD PICTURE HERE 

①: AAN / STANDBY 

②: SCAN> In DAB- of FM-modus: kort indrukken om te scannen naar radiostations 

③: PRESET STATIONS> Druk lang op de knop 0-9 om het radiostation op te slaan, druk 

op de knop 0-9 om het radiostation te selecteren. 

④: MENU> Druk 1x voor de menu-instellingen 

5: KLOK> Druk 1x voor de instellingen van de radio-instellingen 

6: INFO> Druk 1x om (verschillende) info instellingen te tonen 

7: OVERSLAAN - 

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor vorige radiozender, ingedrukt houden om snel 

naar de radiozenders te gaan 

In BT-modus: 1x drukken voor vorige track 

In de MENU-modus: 1x drukken voor de vorige stap 

8: BACK> Druk 1x om terug te gaan in het menu of instellingen. In de alarmstatus lang 

indrukken om het alarmgeluid te annuleren. 

9: SNOOZE> Als het alarmsignaal geactiveerd is, 1x drukken om naar de sluimerstand 

te gaan. Druk er nogmaals op om de gewenste sluimertijd te selecteren. 

10: MUTE> Druk 1x om AAN / UIT te activeren 

11: MODE / LIGHT> 1x Indrukken om de DAB + / FM / BT / AUX-modus te wijzigen. 

Lang indrukken om de helderheid van het displaylicht te wijzigen (3x instellingen). 

12: PRESET> 1x Indrukken om het radiostation weer te geven, Lang indrukken voor de 

vooraf opgeslagen radiostations. 

13: ALARM> Druk 1x voor de alarm setup instellingen 

14: VOLUME + 

15: OVERSLAAN + 

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor het volgende radiostation, ingedrukt houden 

om snel naar de radiostations te gaan. 

In BT-modus: 1x drukken voor volgende track 

In de MENU-modus: 1x drukken voor de volgende stap 



16: ENTER> 1x Drukken om de DAB + / FM-modus binnen te gaan. 1x Drukken om te 

pauzeren in BT-modus. 1x Drukken om de menu-instellingen te openen. 

17: SLEEP> 1x Indrukken om de slaapmodus te veranderen in OFF/15/30/45/60/90 

minuten. 

18: VOLUME - 

Gebruik het apparaat: (zie de afbeeldingen VOOR, BOVEN en ZIJDE) 

VOLUME KNOP: 

Draai het volumewiel naar rechts voor een hoger volume of naar links voor een lager 

volume. Druk op de knop om het geluid in / uit te schakelen. 

POWER ON/OFF/STANDBY:  

Schakel het apparaat in door op de aan / uit-knop te drukken. Druk 1x om het apparaat 

in standby-modus te zetten of druk 1x om het uit te schakelen. Lang indrukken om het 

apparaat uit te schakelen (dit wordt aangeraden om de gebruiksduur van de batterij 

te verlengen). 

ALARM/KLOK: 

Als het apparaat is ingeschakeld, stelt het automatisch de datum en tijd in met behulp 

van het lokale DAB / DAB + -signaal. Als de tijd- en datuminstellingen niet automatisch 

worden ingesteld, houdt u de 'CLOCK'-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Gebruik 

de SKIP / TRACK knoppen om de tijd en datum in te stellen en druk op 'ENTER' om het 

te bevestigen. 

Om het alarm in DAB + / FM-modus in te stellen, drukt u 1x op de knop 'CLOCK'. 

Selecteer het alarminstelnummer met de SKIP / TRACK-knoppen en druk op 'ENTER'. 

Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om uw alarmtijden (tot 4 stuks), alarmduur, 

alarmgeluidsbron, alarmkalender te selecteren en druk op ENTER 'om te bevestigen. 

Gebruik de 'SNO0ZE'-knop om het alarm tijdelijk uit te zetten. 

VOORAF INGESTELDE RADIOZENDERS (DAB + / FM-modus): 

Om een vooraf ingesteld radiostation in te stellen, selecteert u het station van uw 

keuze met de SKIP / TRACK-knoppen, en drukt u vervolgens op 'ENTER'. Houd 

vervolgens de 'PRESET'-knop ingedrukt, gebruik de SKIP / TRACK-regelaars om een vrij 

nummer te zoeken en druk op' ENTER 'om te bevestigen. Bekijk de vooraf ingestelde 

radiostations door op de 'PRESET'-knop te drukken en gebruik de SKIP / TRACK-

knoppen om alle stations te bekijken, druk op' ENTER 'om het station te selecteren dat 

je wilt horen. 

INFO/MENU: 



Om de apparaat- en luidsprekerinstellingen in alle modi te wijzigen (bijvoorbeeld taal, 

tijd, scannen, afstemmen enz.), houdt u de 'INFO'-knop ingedrukt om het menu te zien. 

Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om alle instellingen in het menu te zien en aan te 

passen en druk op 'ENTER' om te bevestigen. 

Om de INFO te zien drukt u in elke modus 1x om de verschillende info naar wens te 

selecteren. 

MICROFOON: 

Dit is een ingebouwde microfoon om handsfree te bellen. 

PLAY/PAUZE/ENTER/SNOOZE: 

Bij gebruik in DAB-modus> Druk 1x voor enter 

Bij gebruik in FM-modus> Druk 1x voor scannen 

In BT-modus> Muziek afspelen / pauzeren 

Gebruik de 'SNOOZE'-knop om het alarm tijdelijk uit te zetten of selecteer de 

sluimertijd naar wens. 

VORIGE / SKIP- / TERUG en VOLGENDE / SKIP + / VOORUIT: 

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor vorige / volgende radiozender, ingedrukt 

houden om snel naar de radiozenders te gaan 

In BT-modus: 1x drukken voor vorige / volgende track 

In de MENU-modus: 1x drukken voor de vorige / volgende stap 

MODE/LICHT:  

MODUS DAB / FM / BT / AUX> 

Ga naar een modus door op de modusknop te drukken totdat 'DAB / FM / BT of AUX' 

wordt weergegeven. Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om de vorige / volgende 

radiozenders / muziektrack te selecteren of scan radiozenders en druk op 'ENTER' om 

te bevestigen. 

Als Bluetooth is geselecteerd, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd. 

Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en selecteer "FlinQ DAB + Speaker" in 

de lijst. U hoort dan een geluid dat bevestigt dat u "verbonden" bent. Vanaf nu kunt 

u naar muziek luisteren en kunt u gebeld worden. Het apparaat ondersteunt ook 

inkomende oproepen. 

Let op: De geheugenfunctie wordt automatisch ondersteund bij het opnieuw 

verbinden van beide apparaten die de laatste keer zijn gebruikt! 



Bluetooth gebruik: 

1. Telefoneren: 

Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu bellen. 

U beantwoordt de oproep door één keer op de “ENTER” -knop te drukken. Om de 

oproep te weigeren, drukt u lang op de "ENTER" -knop zodat de oproep wordt 

geweigerd. U kunt het volume wijzigen met de volumeknop of het rechtstreeks 

wijzigen met de volumeknoppen op uw apparaat. 

Opmerking: alle andere functies moeten worden gebruikt door uw mobiele apparaat. 

2 Luister naar je muziek 

Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu naar 

de muziek op uw afspeellijst luisteren. 1x kort drukken op de “ENTER” knop om de 

muziek te stoppen. Druk nogmaals op de knop om door te gaan. Druk op de SKIP + - 

knoppen voor de volgende / vorige nummers. 

OPMERKING: Als er geen muziek wordt afgespeeld en er gedurende 15 minuten geen 

knoppen zijn ingedrukt, gaat het apparaat automatisch naar de stand-bymodus. 

Sluit de 3,5 mm Jack-kabel van uw apparaat aan op de AUX-poort als u bedraad wilt 

luisteren vanaf uw (niet-Bluetooth) muziekbronapparaat. 

Om de helderheid van het LED-display aan te passen, houdt u de 'LIGHT'-knop 

ingedrukt om 1 van de 3 instellingen te selecteren. 

 

RADIO TELESCOPISCHE ANTENNE: 

Als het signaal onvoldoende is, kunt u het recht zetten en ervoor zorgen dat het wordt 

verlengd voor een betere signaalontvangst. Nabij ramen zullen de signaalprestaties en 

de gebruiksduur van de batterij verbeteren. 

 

Problemen en oplossingen: 

• Werkt niet >>> Is de batterij opgeladen? 

• Slecht signaal >>> Wordt de antenne gebruikt? 

• Werktijd >>> De tijd kan worden verlengd door het volume te verlagen? 

• Werkt niet meer >>> RESET het apparaat aan de achterkant met een kleine paperclip. 

   

 



AFVAL ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat 

het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden 

weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door 

ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten 

afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik 

van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact 

opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar 

ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten 

recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de 

voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden 

gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. 

DISCLAIMER 

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) 

met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen 

geval aansprakelijk voor winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet 

beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit 

document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of verzonden op 

enigerlei wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- of 

informatie-opname- en opzoeksystemen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde 

werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan er ook naar 

streven om dit werk te behouden als een niet-gepubliceerd copyright. Deze publicatie 

is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen, onderhouden of repareren van 

onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het 

geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van plan zijn recht op dit 

werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk. Degenen die 

toegang hebben tot deze handleiding, mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, 

verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle 

informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet 

aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of 

gevolgschade in verband met de levering, prestatie of het gebruik van dit materiaal. 

Deze publicatie kan verwijzen naar informatie en wordt beschermd door 

auteursrechten of patenten en geeft geen enkele licentie onder de octrooirechten van 

ons bedrijf of de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van octrooien of andere rechten van 

derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting worden beschreven. 

Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. 



Garantie 

De garantie begint op de aankoopdatum en vervalt na 24 maanden. De 

garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de fabricagedatum 

vermeld op het product of afgeleid van het serienummer van het product. Als er 

binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van defecte materialen en / 

of fabricagefouten, zullen we een serviceafspraak maken. Als reparatie niet mogelijk is 

of als oneconomisch wordt beschouwd, kunnen we overeenkomen het product te 

vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie 

loopt door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing op 

voorwaarde dat het product op de juiste manier is gebruikt voor het beoogde gebruik 

en in overeenstemming met de bedieningsinstructies. 

Garantie-informatie: klantenservice@flinqcommerce.nl 

DOC INFO 

 

 

 


