BTS-110
Snelgids
Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com
1. Bedieningselementen en aansluitingen
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Power UIT / AAN
Oplaad-LED (rood / groen)
Modus-LED (blauw / rood; Bluetooth / AUX In)
(volume verlagen / Vorige)
(afspelen/Pauzeren, Bluetooth zoeken,
hand free function)
(6)
(volume verhogen / Volgende)
(7) AUX In (3,5mm aansluiting)
(8) MIC (voor speakerphone)
(9) AUX Out (3,5mm aansluiting, stereo)
(10) Micro USB-aansluiting (voor stroom / opladen)
2. De ingebouwde batterij opladen
• Sluit
de
micro
USB-connector
van
de
Bluetooth-luidspreker aan met behulp van de
meegeleverde USB-kabel. De oplaad-LED zal rood
oplichten. (zorg ervoor dat de computer is
ingeschakeld)
• De oplaad-LED zal inschakelen en groen worden
wanner de batterij volledig is opgeladen.
3. Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat
• Schuif de stroomschakelaar naar de stand AAN, de
Bluetooth-luidspreker schakelt automatisch naar de
Bluetooth-zoekmodus. De Modus-LED (Bluetooth
zoeken) knippert eens per halve seconde blauw.
• Activeer daarna de Bluetooth-functie op uw
Bluetooth-apparaat om de apparaten te koppelen.
De Bluetooth-luidspreker piept twee keer en de
modus-LED blijft daarna branden en knippert elke 3
seconden een keer.
• Het is mogelijk dat u met bepaalde apparaten het
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koppelwachtwoord “0000” moet invoeren.
• Start nu het afspelen van muziek
Bluetooth-apparaat.

op

uw

4. Bediening
• Gebruik
/
om het vorige of volgende nummer
af te spelen.
• Houd
/
ingedrukt om het volume in te stellen.
om het afspelen van muziek te
• Druk op
starten / pauzeren.
ingedrukt om te schakelen naar de
• Houd
Bluetooth-zoekmodus en naar een nieuw
Bluetooth-apparaat te zoeken. (Als er al een
verbinding is gemaakt met een Bluetooth-apparaat,
dan wordt de verbinding met het gekoppelde
Bluetooth-apparaat verbroken)
5. Als er een binnenkomende oproep is
• Druk op
om de oproep te beantwoorden.
• Druk nogmaals op
om de oproep te
beëindigen.
Tips: u kunt de luidspreker met MIC in de
speakephone-modus het best gebruiken op een
afstand van zo’n 30cm.
6. De gedetailleerde handleiding downloaden
• De
gedetailleerde
handleiding
is
uit
milieuoverwegingen opgeslagen op onze website
en kan daar worden gedownload. Bezoek onze
website om de gedetailleerde handleiding te
downloaden op www.lenco.eu/...downloads.
• De computer dient te beschikken over een PDF
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reader om de handleiding te kunnen openen. U kunt
gratis een PDF reader downloaden op de website
http://get.adobe.com/reader/.
Dit symbool geeft aan dat het betreffende
elektrische product of de batterij niet moet
worden verwijderd als algemeen
huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een
juiste afvalverwerking door het product en de
batterij in overeenstemming met alle van toepassing
zijnde lokale wetten voor het verwijderen van
elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u
dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te
behouden en de standaard van milieubescherming te
verbeteren bij de behandeling en verwijdering van
elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur).
Producten met een CE keurmerk houden
zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en
de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC)
uitgegeven door de Europese Commissie.
Hierbij verklaart de STL Group BV, Ankerkade 20 NL
5928 PL Venlo dat dit audioproduct voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kan
worden geraadpleegd op
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-C
E-Documents
Dit product werkt op 2400 - 2483,5 MHz en is
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aangewezen om alleen te worden gebruikt in een
normaal huishoudelijke omgeving. Dit product is
geschikt voor dit doel binnen alle EU-landen.
®Alle rechten voorbehouden

5

