Model: EPB-160
Snelgids EPB-030
Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com

EPB-160 wordt geleverd met een stevige powerbank opbergcase en is
vergelijkbaar met EPB-030

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:
1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
2. Reinig het uitsluitend met een licht vochtige doek.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren,
verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende
producten of open vuur.
4. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik
geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt
een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om
hardnekkige vlekken te verwijderen.
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5. Indien het apparaat op batterijen kan werken, dan mogen de
batterijen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d.
worden blootgesteld.
6. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de
batterijen.
7. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals
bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een
voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is
blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is
gevallen.
8. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muziekspelers
kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.
INSTALLATIE
 Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
 *Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de
netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen
zijn gemaakt.
 U kunt de complete handleiding downloaden op onze website
www.lenco.com
Kies de beste maat voor uw oren voor optimaal geluid en comfort

2

1. Opladen
Laad de oortelefoon vóór het eerste gebruik 2-3 uur op met de
meegeleverde MicroUSB-kabel. De indicatie-LED zal van rood naar
blauw veranderen wanneer het volledig opgeladen is.
2. Koppelen
Druk lang (3 sec.) op de toets “ ” om de oortelefoon in te schakelen.
De indicatie-LED zal stoppen met alleen blauw te knipperen en
vervolgens afwisselend rood en blauw beginnen te knipperen om aan
te geven dat de oortelefoon gereed is om te worden gekoppeld met
uw Bluetooth-apparaat
Kort indrukken





Volume verhogen
Start/pauze/oproep
beantwoorden/
beëindigen
Volume verlagen

Lang indrukken

 Volgende track
Aan/uit


Vorige track
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USBMicro
connector

A. Specificaties
Bluetooth

Ingebouwde batterij

Specificaties

V5.0

Ondersteunde
profielen

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Verbindingsafstand

10 meter (open gebied)

Lithium 3,7V, 100mAh, laadtijd 1,5 uur
Speeltijd: tot 9 uur
Micro-USB-poort

Voedingsbron

Audio
Bedrijfstemperatuur

Stroomvoorziening van USB-poort van een PC
of 5 V gelijkspanning, 500 mA
Uitgang

3Mw (RMS)

Frequentiebereik

20Hz tot 20.000Hz

0 tot 40°C
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Snelstartgids Lenco PBC-10
Download de volledige gebruikshandleiding op www.lenco.com

A. Productoverzicht

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

USB-A-poort (uitgang 2,5 V 0,5 A)
LEDS voor batterij status
MicroUSB-poort (ingang)
Toets batterijcontrole
Opbergzakje
Opbergruimte
Micro-USB-kabel (uitgang 1, 5 V 0,2 A)
Handriempje

5

B. De PBC-10 opladen
Laptopcomputer

Voedingsadapter

OF

C. Uw apparaat opladen
1. USB-A-poort (uitgang 2: 5 V 0,5 A)
Of

2. Micro-USB-kabel, geïnstalleerd in de PBC-10
(uitgang 1: 5 V 0,2A)
Of
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Garantie
Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese
wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als
na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.
Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die moeten
worden gerepareerd rechtstreeks naar Lenco te sturen.
Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel
servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of
er toegang toe heeft gekregen.
Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van
professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de
fabrikant nietig verklaard.

Disclaimer
Er worden
regelmatig
updates
in de
firmware
en/of
hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de
instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins
verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven
in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing
op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Afvoer van het oude apparaat
Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product
of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen
huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste
afvalverwerking door het product en de accu/batterij in
overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten
voor het verwijderen van elektrische apparatuur of
accu's/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).

CE-markering
Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
Nederland, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de
vereisten van de essentiële EU-richtlijnen.
De verklaring van conformiteit kan worden aangevraagd via
techdoc@commaxxgroup.com
Service
Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.
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