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Gefelicteerd met uw  
2Can Audio Jerrycan speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neem de handleiding aandachtig door, 
voordat u de speaker in gebruik 

neemt. 
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Hoe‘ie werkt 

 

1. Blauwe LED – bluetooth indicator 
De blauwe LED knippert, de speaker is klaar om te 
verbinden met bluetooth. 
De blauwe LED brandt constant, de speaker is verbonden 
met een device via bluetooth. 

2. Antenne 
De antenne zorgt voor een bluetooth bereik tot zo’n 15 
meter.* 

3. Aan/ uit schakelaar 
De witte LED ring brandt wanneer de speaker is 
ingeschakeld 

4. Rode LED – laadindicator 
Wanneer de speaker wordt opgeladen brandt de rode LED 
constant. Wanneer de speaker volledig is opgeladen, 
gaat de rode LED uit. 

5. Oplaadconnector 
Connector (2.5 5.5) om te kunnen laden via met de 
meegeleverde kabels.** 

6. Volumeknop 
Hiermee kun je fysiek de speaker zachter of harder 
zetten. 
 

*   Obstakels kunnen het bereik beïnvloeden 
**  Gebruik uitsluitend kabels verkregen via 2Can Audio 
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Snel start 
 

Inschakelen; 
Zorg dat de batterij opgeladen is. 
Druk de aan/ uit schakelaar (3) in. De witte LED gaat branden. 
De speaker staat nu aan. 
 

Verbinden; 
De blauwe LED (1) knippert, de speaker is klaar om verbonden 
te worden met een bluetooth device. Zet bluetooth aan op uw 
device en zoek naar “2Can Audio”. Klik op 2Can Audio om de 
verbinding tot stand te brengen. De blauwe LED brand nu 
constant, de verbinding is geslaagd. 
 

Genieten; 
Via uw device kiest u wat u afspeelt. Ook het volume stelt u 
in met uw device. Het volume is nog apart te bedienen d.m.v. 
de volumeknop (6). 
 

Opladen; 
Wanneer de speaker leeggespeeld is door de fijne beats, laadt 
u de speaker met de meegeleverde kabel op via de oplaadpoort 
(5). De rode LED gaat constant branden. Wanneer de rode LED 
uitgaat is de speaker volledig opgeladen. 

 

 

Specificaties 
 

- 2 x 50 watt versterker 
- 8 uur speeltijd (volume en inhoud media kan de speelduur 

beïnvloeden) 
- 2 uur laadtijd (gebruik uitsluitend de meegeleverde lader 

*optioneel na te bestellen) 
- 15 meter bluetooth bereik (obstakels kunnen het signaal 

beïnvloeden) 
- LED indicatoren 
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Garantie 
 

Overduidelijk vervalt de garantie o.a. doordat: 

- de speaker anders gebruikt is dan beoogd. 
- de speaker is geopend door iemand die niet bevoegd is 

door 2Can Audio. 
- de speaker is blootgesteld aan open vuur/ vlammen. 
- de speaker oververhit is door (te lang) in de volle zon 

te staan. 
- de speaker waterschade vertoont, de speaker is niet 

waterdicht. 
- er een lader is gebruikt die niet via 2Can Audio (of 

officiële dealers) is aangeschaft. 
- de speaker (ernstige) valschade heeft. 
- de speaker onjuist is gebruikt, anders dan hierboven 

omschreven. 

Voor vragen omtrent de garantie neemt u contact op via 
info@2canaudio.com 


