
Belkin 
SOUNDFORM

Download eerst de Belkin 
SoundForm-app en volg de 
instructies voor het instellen  
van Alexa, WiFi, Bluetooth en 
Spotify Connect.
Opmerking: Alexa is niet 
beschikbaar in alle talen en landen. 
De beschikbare functies van Alexa 
kunnen per locatie verschillen.

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening  
voor Spotify. Op spotify.com/connect leest u hoe u dit doet. 
Op de Spotify-software zijn licenties van derden van toepassing.  
Deze zijn hier te vinden: spotify.com/connect/third-party-licenses
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3

3 sec

3 sec

3 sec1x

Gebruik uw stem om verbinding te maken  
met Bluetooth® of:
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Volume hoger 

Microfoon aan/uit

Statuslampje voor draadloos opladen
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Beknopte installatiehandleiding



Beknopte installatiehandleiding

De Belkin SOUNDFORM ELITE G1S0002 installeren

De Belkin SOUNDFORM™ ELITE slimme hifi-luidspreker + draadloze lader G1S0002 is ontwikkeld in samenwerking met geluidspioniers 
Devialet om hifi-geluid te leveren voor een indrukwekkende audio-ervaring. Met de ingebouwde virtuele assistent Amazon Alexa kunt 
u muziek afspelen, antwoorden vinden, taken beheren en andere slimme apparaten in uw huis bedienen met uw stem. Met AirPlay® 2 
kunt u eenvoudig audio van uw Apple®-telefoon, -tablet of -computer naar de luidspreker streamen. Een slim vormgegeven  
laadstation zorgt ervoor dat uw smartphone goed blijft liggen en gemakkelijk en snel opgeladen kan worden. Deze handleiding helpt 
u bij het installeren van de Belkin SOUNDFORM ELITE G1S0002. 

Voordat u begint…
U heeft het volgende nodig:
• Belkin SOUNDFORM ELITE G1S0002
•  De nieuwste Belkin SOUNDFORM-app op uw smartphone of tablet
•  Een smartphone of tablet die is verbonden met de WiFi waarmee u uw luidspreker wilt verbinden

Stap 1:
Sluit de netvoedingsadapter aan op de luidspreker en steek de stekker in een stopcontact. De luidspreker begint met de  
opstartprocedure. Na het opstarten gaan de vier statuslampjes op de voorkant langzaam blauw knipperen en krijgt u een melding  
dat de luidspreker gereed is voor installatie.

Stap 2:
Open de Belkin SOUNDFORM-app.  
De app gaat zoeken naar luidsprekers 
in uw WiFi-netwerk.

Stap 3:
Omdat er nog geen luidsprekers zijn 
geïnstalleerd, vraagt de app of u een 
apparaat wilt toevoegen. Tik op Add 
Device (Apparaat toevoegen) om door 
te gaan.

Stap 4:
De app vraagt of de luidspreker is 
aangesloten en ingeschakeld. Tik op 
Next (Volgende) om door te gaan.



Stap 5:
Controleer of de vier lampjes op de 
voorkant van de luidspreker blauw 
knipperen om aan te geven dat hij in de 
installatiemodus staat. Tik op indicator 
is blinking (Het lampje knippert) om 
door te gaan.

Stap 8:
De Belkin SOUNDFORM-app verbindt 
de luidspreker nu met de WiFi.

Stap 6:
De Belkin SOUNDFORM-app zoekt 
opnieuw naar de luidspreker. De app 
toont alle gevonden luidsprekers.  
Tik op de naam van de luidspreker die 
u wilt installeren en tik vervolgens op 
Setup this device (Dit apparaat 
installeren).

U ontvangt een bevestigingsbericht 
zodra er verbinding is gemaakt.  
Tik op Next (Volgende) om door  
te gaan.

Stap 7:
Voer de naam in van het WiFi-netwerk 
waarmee u de luidspreker wilt  
verbinden. Voer vervolgens het 
wachtwoord voor het netwerk in en tik 
op Next (Volgende) om door te gaan.
SNELLE TIP: Tik op Change Wi-Fi 
(WiFi wijzigen) als de app de WiFi niet 
kan vinden of als u een ander WiFi- 
netwerk wilt kiezen.
OPMERKING: Om veiligheidsredenen  
is het wachtwoord verborgen als u het 
invoert in het wachtwoordveld. Tik op 
het symbool met het gesloten oog om 
de tekens van het wachtwoord weer  
te geven.

Stap 9:

De Belkin SOUNDFORM-app  
controleert of de luidspreker de 
nieuwste firmware heeft. Zo niet,  
dan wordt deze eerst bijgewerkt.  
Dit gebeurt allemaal automatisch.  
U hoeft hier dus niets voor te doen.



Stap 10:
U wordt nu gevraagd om een naam 
voor de luidspreker te kiezen zoals 
deze in uw WiFi te zien is. Standaard 
wordt de in de fabriek gegeven naam 
gebruikt. U kunt de naam laten zoals  
hij is, een vooraf gedefinieerde naam 
selecteren of op Custom...  
(Aangepast...) tikken om een naam  
te geven die niet in de lijst staat.  
Kies de gewenste naam voor de 
luidspreker en tik op Next (Volgende). 

OPMERKING: U kunt de naam van de 
luidspreker later wijzigen met behulp 
van de app.

Stap 11 (optioneel):
De Belkin SOUNDFORM ELITE 
G1S0002 heeft een Amazon Alexa-  
functie. De Belkin SOUNDFORM-app 
vraagt nu of u Alexa wilt instellen. 
Alexa is niet vereist voor installatie  
of gebruik van de luidspreker.
Klik hier voor informatie over het 
instellen van Amazon Alexa met  
de luidspreker. 
Tik op Skip (Overslaan) om het 
instellen van Alexa over te slaan en  
de installatie van de luidspreker  
te voltooien.

Stap 12:
Na het installeren komt u op het 
scherm van de luidspreker en kunt  
u de luidspreker gebruiken.

https://www.belkin.com/nl/support-article?articleNum=317561

