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1. Installeer de micro-SD-geheugenkaart, voordat u de speler in gebruik 
neemt 
Zet de speler uit en plaats de micro-SD-geheugenkaart in de speler. Nu 
kunt u de speler gebruiken om de gewenste mediabestanden te uploaden 
of te downloaden met uw computer. U kunt ook het gewenste 
mediabestand direct met uw computer naar de micro-SD-kaart uploaden, 
voordat u de kaart in de speler plaatst. 
Er zal echter “card error/no card” (kaartfout/geen kaart) op het scherm 
verschijnen als er zich geen micro-SD-kaart in de speler bevindt 

 
2. Bediening en aansluitingen 
Nr. Omschrijving Functie
1 Klem 
2 Micro-USB-poort Voor PC-aansluiting/opladen

3 Status LED-indicator 
(rood en blauw) Voor laad- en afspeelstatus 

4  Toets Aan/Uit, Start/Pauze, 
5  Toets Vorige track/Terugspoelen
6  Toets Volgende track/Vooruitspoelen
7  Toets Volume verlagen 
8  Toets Volume verhogen 

9 Oortelefoonuitgang 3,5mm aansluiting voor 
oortelefoonset

10 Reset (ingebouwde 
tactschakelaar) Voor terugstelling van de hardware 

11 Geheugenkaartslot Onder de siliconen cover 
 
3. De batterij opladen 
 Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld. Sluit de speler aan op de 

computer via de USB-kabel. De computer zal het stuurprogramma nu 
automatisch herkennen en installeren. Zodra de installatie is voltooid, zal 
de speler te vinden zijn in “My Computer” (Mijn Computer) of voor 
MAC-gebruikers op het bureaublad. 

Opmerking: Voor Windows 98/98SE, moet het stuurprogramma eerst 
worden geïnstalleerd. 
 Zodra de speler op de computer wordt aangesloten, begint deze 

automatisch op te laden (computer moet zijn ingeschakeld). Het duurt 2 
uur om de batterij volledig op te laden. De speler is op hetzelfde moment 
gereed voor het uploaden/downloaden van mediabestanden met uw 
computer. 
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4. De gebruikershandleiding downloaden 
 Met het oog op de bescherming van het milieu is de uitgebreide 

gebruikershandleiding opgeslagen op de Micro-SD-kaart in een map met 
de naam “Utilities > User Manual” (Hulpprogramma's > 
Gebruikershandleiding). Om de map te openen, moet u deze naar uw 
computer downloaden en vervolgens direct op de computer lezen. 

Opmerking: De computer moet een .pdf-lezer hebben om de 
gebruikershandleiding te kunnen openen. U kunt kosteloos een .pdf lezer 
downloaden via http://get.adobe.com/reader/ 
 
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 direct 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 batterij niet mag 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).
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CE-markering 

 

Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC 
richtlijn (2014/30/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage 
(2014/35/EC) uitgegeven door de Europese Commissie. 

 
Hierbij verklaart Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
Nederland, dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EU. 
De conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via techdoc@lenco.com 
 
Service 
Voor meer informatie en ondersteuning van de helpdesk, kunt u terecht op 
www.lenco.com Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, 
Nuth,Nederland. 


