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Productoverzicht 

 

EN NL 

Microphone head Microfoonkop 

Signal display Signaaldisplay 

Channel display Kanaaldisplay 

Frequency display Frequentiedisplay 

Switch Schakelaar 

Battery compartment Batterijvak 

Follow polarity for replacement Let op de polariteit bij vervanging 

6.5mm Plug 6,5 mm stekker 

Li-ion (3.7V,2000mAh) Li-ion (3,7 V, 2000 mAh) 

POWER switch AAN/UIT-SCHAKELAAR 

RF RF 



POWER light Stroomindicator 

Charge Opladen 

DC 5V DC 5V 

Receive antenna Ontvangstantenne 

Charge instructions: Oplaadinstructies: 

Charge the receiver for around 5 hours. Laad de ontvanger ca. 5 uur op. 

During charge the LED is green; When fully charge, the LED 

is off 

Tijdens het opladen brandt de led groen. De led is uit als de 

ontvanger volledig is opgeladen. 

 

Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet in de buurt van waterbronnen, stel het niet bloot aan regen en gebruik het niet in 

een vochtige omgeving om brand of elektrische schokken te voorkomen. 

• Koppel de stroomadapter (niet inbegrepen) in de volgende situaties los: 

- Wanneer u de ontvanger loskoppelt van het audio-apparaat. 

- Bij onweer. 

- Als u het systeem langdurig niet gebruikt. 

• Controleer de onderstaande zaken alvorens u de ontvanger gebruikt: 

- De ontvanger moet op een veilige en gemakkelijk te bedienen plaats worden geplaatst. 

- Gebruik het binnen het nominale temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C. 

• Uit de buurt van warmtebronnen houden wanneer u de ontvanger installeert, zoals elektrische kachels, elektrische 

fornuizen en andere apparatuur die warmte kan genereren. 

• Wees alert op gehoorbeschadiging in de omgeving waar de microfoon wordt gebruikt. 

 

 

  



Nederlands 

 

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK 

ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES: 

1. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding. 

2. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere 

hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. 

Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Bedrijfstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. 

3. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden. 

4. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in 

het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de 

interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product. 

5. Gebruik het toestel NIET in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomerige keukens of in de buurt van zwembaden. 

6. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde 

voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst. 

7. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme en vochtige kamer 

wordt gebruikt, dan kunnen er waterdruppeltjes of condensatie binnenin het apparaat worden gevormd waardoor het 

apparaat mogelijk niet meer goed werkt; houd en apparaat 1 of 2 uur op UIT staan voordat u de voeding weer inschakelt: 

het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt. 

8. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, 

is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige 

hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het 

stopcontact halen. 

9. Dit apparaat moet werken op een voedingsbron, zoals aangegeven op het specificatieplaatje. Als u twijfelt over het type 

voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf. 

10. Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren bijten graag op voedingskabels. 

11. 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. 

12. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie 

van het apparaat of batterijvervanging. 

13. Het nominale specificatielabel is te vinden op het paneel aan de onder- of achterkant van het apparaat. 

14. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke 

gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik 

van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

15. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.  

16. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Beschadigingen veroorzaakt door het gebruik 

van dit apparaat in een onstabiele positie, trillingen of schokken of door het niet opvolgen van andere waarschuwingen 

of voorzorgsmaatregelen beschreven in deze gebruikshandleiding worden niet gedekt door de garantie. 

17. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat. 

18. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen. 

19. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant. 

20. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat 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. 

21. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent 

gehoorverlies. 

22. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen: 



● Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door een zelfde of 

vergelijkbare soort batterij 

● Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, 

opslag of transport. 

● Vervanging van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare 

vloeistoffen of gas. 

● Verwijdering van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan 

leiden tot een ontploffing. 

● Laat een batterij nooit achter in omgevingen met extreem hoge temperaturen, anders kan dit leiden tot een ontploffing 

of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas. 

● Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk, anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van 

ontvlambare vloeistoffen of gas. 

● Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen. 

 

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. 

 

  



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. 

 

 

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 bronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te 

verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). 

 

VERKLARING VAN CONFORMITEIT 

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur [Lenco MCW-020] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De 

volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 

https://commaxx-certificates.com/doc/mcw-020_doc.pdf  

 

Type RF Frequentiebereik (MHz)             Vermogen (dBm)                                  

FM 863.5-864.5 < 10 

 

 

Service 

Voor meer informatie en ondersteuning, ga naar support.lenco.com 

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nederland. 

https://commaxx-certificates.com/doc/mcw-020_doc.pdf

