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Deutsch BMC-80 

 
A. Achtung: 
 

Die zweckentfremdete Bedienung, Benutzung oder Einstellung der Prozeduren kann zu 

gefährlichen Unfällen durch Strahlen führen. 

Dieses Gerät darf außer von qualifizierten Fachleuten von niemand anderem repariert oder 

eingestellt werden. 

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG 

BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN: 

1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 

2. Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch. 

3. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen 

Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2”) freien Platz. 

4. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten 

Bedienungsanleitung auf. 

5. *Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Seien Sie im näheren 

Bereich des Steckers und der Herausführungen des Kabels besonders vorsichtig. Stellen Sie 

keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. 

Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit 

dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen. 

6. *Trennen Sie daschter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von 

Schwimmbecken. 

12. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr. 

13. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft 

wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme 

auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker 

Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz. 

14. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. 

Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung 

Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma. 

15. *Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen 

sein. 

16. *Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu 

Brandgefahr bzw. Stromschlägen führen. 

17. *Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen. 

18. *Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss. 

19. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Nagetiere lieben es, am Netzkabel zu nagen. 

20. *Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. 

Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen. 

21. Vermeiden Sie es, das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die zu Schwingungen oder Stoß 

neigen. 

22. Verwenden Sie einen trockenen, sauberen Lappen für die Reinigung. Benutzen Sie niemals 
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Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger 

Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. 

23. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, 

Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien. 

24. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer 

Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung. 

25. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick 

direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte 

Störanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte. 

26. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit 

Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in die Nähe des Gerätes 

gestellt werden. 

27. *Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom 

Stromnetz getrennt werden, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Gerätes 

bezeichnet. 

28. Wenn das Gerät über Batterien betrieben wird, dann sind diese vor übermäßiger Wärme 

wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu schützen. 

29. Bei der Batterieentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften einzuhalten. 

30. Das Gerät kann nur bei moderaten Temperaturen verwendet werden. Eine Nutzung in 

extrem kalten oder heißen Umgebungen sollte vermieden werden. 

31. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Gerätes. 

32. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (auch Kinder) mit physischen, 

sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichende Erfahrung 

vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder 

wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit 

verantwortlichen Person eingewiesen. 

33. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche 

oder industrielle Zwecke bestimmt. 

34. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die 

durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position oder durch Nichtbeachtung 

der anderen in diesem Handbuch enthaltener Warnungen und Vorwarnung entstehen, 

werden nicht durch die Garantie abgedeckt. 

35. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts. 

36. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte. 

37. Verwenden oder bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, in denen es direkter 

Sonneneinstrahlung, Hitze, übermäßigem Staub oder Vibration ausgesetzt ist. 

38. Ermöglichen Sie Kindern nicht den Zugriff auf Plastiktüten. 

39. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/Zubehörteile. 

40. Sprechen Sie alle Eingriffe mit qualifiziertem Fachpersonal ab. Eingriffe werden notwendig, 

wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise am Netzkabel oder 

am Netzstecker oder wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist bzw. Gegenstände in das 

Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen 

ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
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41. *Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder 

eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 

42. Längeres Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder 

permanenten Hörverlust führen. 

 

AUFBAU 

• Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien. 

• *Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft 

haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind. 

 

* Diese Anleitung gilt nur für Produkte, die über ein Netzkabel oder einen Netzadapter 

verfügen. 
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B. Übersicht und Bedienelemente 
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Nr. Steuerung 
1. Mikrofon 
2. LAUTSPRECHER 
3. MIC.Treble -Taste (Höhen +/–) 
4. MIC.Bass -Taste (Bässe +/–) 
5. MIC.Volume -Taste (Lautstärke +/–) 
6. MIC.Echo -Taste (Echo +/–) 
7. Music volume -Taste (Musik +/–) 
8. -Taste (EIN/AUS) 
9. Ladeanzeige-LED/Modus-Anzeige (Bluetooth/AUX-IN) 
10. MICRO-USB/AUX-IN-Buchse (Ladeeingang 5 V DC/1 A) 

 
C. Informationen über die wiederladbare Batterie und deren Ladung 

a. Betrifft die wiederaufladbare Lithium-Batterie: 
1. Dieses Gerät ist mit einer internen, nicht durch den Benutzer 

austauschbaren Batterie ausgestattet. Laden Sie für die beste 
Performance der Batterie diese vor der Erstbenutzung dieses Geräts 
ca. 4 – 5 Stunden bzw. bis zum Erlöschen der roten 
„Ladeanzeige-LED (9)“ auf. Durch das Erlöschen dieser LED wird das 
vollständige Laden der Batterie signalisiert. 

2. Um die Lebensdauer der Batterie und deren Performance zu 
schützen, kann es notwendig sein, die Batterie zu laden, wenn das 
Gerät für einen längeren Zeitpunkt nicht benutzt wird. Laden Sie die 
Batterie mindestens einmal pro Monat auf. 

b. Um die interne Batterie aufzuladen: 
Sie können die Batterie des Geräts auf 2 verschiedene Weisen laden: 

1. 1. Verbinden Sie sie mit einem Computer oder 
2. Verwenden Sie ein USB-Ladegerät. (nicht im Lieferumfang) 
c. Anschließen und Aufladen: 
1. Verbinden Sie die „Micro-USB-Buchse (10)“ des Geräts über ein 

USB-Kabel mit einem USB-Port Ihres Computers. 
2. Während des Ladevorganges leuchtet die „Ladeanzeige-LED (9)“ rot. 
3. Die „Ladeanzeige-LED (9)“ erlischt, wenn die Batterie vollständig 

geladen ist. 
4. Trennen Sie nach Beendigung des Aufladevorganges das USB-Kabel 

vom Gerät. 
 
D. Ein-/Ausschalten und Koppeln 
1. Halten Sie die „  (8)“-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. 

Danach ertönen verschiedene Klänge und die 
„Modus-Anzeige (9)“ leuchtet blau. Das Gerät befindet sich nun im 
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Bluetooth-Kopplungsmodus. 
2. Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts (wie 

beispielsweise Smartphone oder PC). Das Gerät sollte automatisch 
mit der Suche nach Bluetooth-Geräten beginnen. Wenn nicht, starten 
Sie durch Auswahl der entsprechenden Funktion die Suche manuell. 
(Schlagen Sie gegebenenfalls im Benutzerhandbuch Ihres Geräts 
nach) 

3. In der Liste gefundener Geräte sollte „Lenco BMC-80“ erscheinen. 
Wählen Sie es nun zum Koppeln aus. Warten Sie einige Sekunden, bis 
Sie nachfolgende Verbindungsnachricht auf Ihrem mobilen Gerät 
sehen können. (Für einige Bluetooth-Geräte müssen Sie „0000“ als 
Kennwort für die Kopplung eingeben) 

4. Wenn das Koppeln erfolgreich war, ertönt ein Piepston. 
5. Nun können Sie singen oder die Musik Ihres Mobilgerätes mit dessen 

Programm für die Musikwiedergabe wiedergeben lassen. 
6. Drücken Sie kurz die „ -Taste (8)“, um das Mikrofon aususchalten. 
 
Hinweis: Um Batterieenergie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 
8 Minuten automatisch aus, wenn innerhalb dieser Zeit keine Kopplung 
erfolgte. 
 
E. Trennen eines gekoppelten Gerätes 
1. Der beste Weg, die Kopplung wieder zu trennen, ist das direkte 

Ausschalten des Geräts oder 
2. Sie können auch in der Liste verbundener Geräte 

„Trennen“ auswählen bzw. die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts 
deaktivieren. 

3. In diesem Fall wechselt das Gerät automatisch zurück in den 
„Such-/Kopplungsmodus”, wobei verschiedene Klänge ertönen. 

4. Sie können jetzt entweder ein anderes Mobilgerät koppeln oder aber 
auch das Gerät ausschalten. (schlagen Sie zu den oben erwähnten 
Methoden unter Abschnitt D.2 – D.5 nach) 

 
F. Automatisches Wiederverbinden gekoppelter Geräte und Neues 

Koppeln 
1. Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, wird dieses zuerst das 

Mobilgerät suchen, mit dem es gekoppelt war, bevor es ausgeschaltet 
wurde. Wenn sich das Gerät im Suchmodus für Bluetooth-Geräte 
befindet und das Mobilgeräte in Reichweite ist, wird es sich bevorzugt 
mit diesem Mobilgerät verbinden.  

2. Falls jedoch innerhalb einiger Sekunden dieses Gerät nicht gefunden 
werden kann, wechselt das Gerät automatisch in den 
Such-/Kopplungsmodus. 
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3. Nun können Sie mit der Kopplung neuer mobiler Geräte fortfahren. 
(schlagen Sie zu den oben erwähnten Methoden unter Abschnitt  
D.2 – D.5 nach) 

 
G. Aus dem verbundenen Modus zu einer neuen Kopplung wechseln 
1. Sie können jederzeit bei Bedarf vom verbundenen Modus in den 

Such-/Kopplungsmodus wechseln, wenn Sie ein neues Gerät koppeln 
möchten; 

2. Halten Sie die „ -Taste (8)“ solange gedrückt, bis verschiedene 
Klänge ertönen. 

3. Nun können Sie mit der Kopplung neuer mobiler Geräte fortfahren. 
(schlagen Sie zu den oben erwähnten Methoden unter Abschnitt  
D.2 – D.5 nach) 
 

H. Mit Mobilgeräten singen und Musik wiedergeben 
1. Öffnen Sie eine Karaoke-App oder wählen Sie eine Musikdatei im 

Medienplayer Ihres Mobilgeräts aus. 
2. Stellen Sie ganz nach Belieben die Lautstärke, das Echo, die Höhen 

und die Bässe des Mikrofons ein, indem Sie entsprechend die 
Lautstärke-/Echo-/Höhen-/Bässe-Tasten leicht hoch- bzw. 
herunterschieben. 

3. Nun können Sie das Singen mit dem Mobilgerät beginnen oder 
4. wenn Sie es wünschen, das Gerät als Bluetooth-Lautsprecher 

verwenden. Drehen Sie die Lautstärke des Mikrofons herunter und 
lassen Sie dann die Musik über Ihr Mobilgerät wiedergeben. 

 
Hinweis: Halten Sie genügend Abstand zwischen Mikrofon und 
Mobilgerät, um Signalstörungen zu vermeiden. 
 
I. AUX-IN-Funktion 
1. Verbinden Sie die „AUX-IN-Buchse (10)“ des eingeschalteten Geräts 

über ein Audiokabel (mitgeliefert) mit dem Kopfhörer-, AUX- oder 
LINE-Ausgang eines externen Wiedergabegeräts. 

2. Das Gerät wechselt aus dem Bluetooth-Modus automatisch in den 
„AUX-IN“-Modus. 

3. Öffnen Sie eine Karaoke-App oder wählen Sie eine Musikdatei im 
Medienplayer Ihres Mobilgeräts aus und stellen Sie Ihr Mobilgerät 
entsprechend ein. 

4. Stellen Sie ganz nach Belieben die Lautstärke, das Echo, die Höhen 
und die Bässe des Mikrofons ein, indem Sie entsprechend die 
Lautstärke-/Echo-/Höhen-/Bässe-Tasten leicht hoch- bzw. 
runterdrücken. 

5. Nun können Sie das Singen mit dem Mobilgerät beginnen oder; 
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6. wenn Sie es wünschen, das Gerät als Bluetooth-Lautsprecher 
verwenden. Drehen Sie das Echo und die Lautstärke des Mikrofons 
herunter und lassen Sie dann die Musik über Ihr Mobilgerät 
wiedergeben. 

7. Ziehen Sie das Audiokabel wieder heraus, wenn Sie die 
Musikwiedergabe beendet haben. 

 
J. Erinnerung schwache Batterie und Ausschalten 
1. Das Gerät lässt jede Minute Klänge ertönen. Verbinden Sie das Gerät 

mit einem USB-Ladegerät, wenn Sie dieses Erinnerungssignal hören, 
damit Sie das Gerät weiterhin benutzen können. 

2. Verbinden Sie das Gerät nicht, wird es sich einige Minuten später 
automatisch ausschalten, wenn die Batterieladung weiterhin niedrig 
bleibt. 

3. In diesem Fall kann das Gerät erst wieder eingeschaltet werden, wenn 
die Batterie für mindestens 10 - 15 Minuten aufgeladen wurde, da die 
Batterie nicht über genügend Energie verfügt. 

4. Wurde die Batterie genügend aufgeladen, können Sie bei Bedarf die  
„ -Taste (8)“ gedrückt halten, um das Gerät wieder einzuschalten. 

 
K. Fehlersuche 
Kann nicht 
eingeschaltet 
werden 

Überprüfen Sie, ob die Batterie ausreichend aufgeladen 
ist. 

Kein Ton 

Überprüfen Sie, ob der eingestellte Lautstärkepegel 
Ihres Geräts, Mobilgeräts oder PCs gering ist. 

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät 
innerhalb der effektiven Reichweite befindet. 

Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. 
Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Audio-Quelle 

ausgewählt haben. 
Wenn Sie die AUX-IN-Buchse verwenden, dann 

überprüfen Sie, ob das AUX-IN-Kabel ordnungsgemäß 
an Ihrem Mikrofon und Gerät angesteckt ist. 

Störgeräusche 
beim Singen 
und beim 
Aufnehmen 

Erhöhen Sie den Abstand zwischen Mobilgerät und 
Mikrofon, um Signalstörungen vorzubeugen. 

Keine 
Reaktion 

Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es 
anschließend neu. 
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L. Technische Daten 
Geräteabmessung 74 mm (L) x 73 mm (B) x 248 mm (H) 
Gerätegewicht Ca. 450 g 

Bluetooth 
Technische Daten V5.0 
Unterstützte Profile A2DP, AVRCP, HSP 
Verbindungsentfernung 10 Meter (im Freien) 

Eingebaute 
Batterie 

Lithium 3,7 V/2000 mAh 
Wiedergabezeit: Bis zu 10 Stunden (bei 60 % der 
Lautstärke im Karaoke-Modus) 

Stromeingang 
Micro-USB-Anschluss 
Stromversorgung eines PC-USB-Ports oder 5 V DV/1 A 

Audio 
Ausgangsleistung 2 x 3W RMS 
Freq. 
Bereiche: 

80 Hz – 20 000 Hz 

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C 
 
M. Garantie 
Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem 
Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf 
der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren. 
Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an 
Lenco zu schicken. 
Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten 
Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die 
Garantie. 
Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät 
für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle 
Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers. 
 
N. Haftungsausschluss 
Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten 
werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, 
Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer 
individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch 
beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre 
individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem 
Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder 
Leistungsanforderungen geltend gemacht werden. 
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O. Entsorgung des Altgeräts 
 

 

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder 
dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll 
entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße 
Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu 
gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen 
anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von 
Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen 
Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und 
Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von 
Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive). 

 
CE-Kennzeichen 
Hiermit erklärt Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The 
Netherlands, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen der 
EU-Richtlinie entspricht.  
Die Konformitätserklärung ist erhältlich unter 
techdoc@commaxxgroup.com 

 

 

P. Service 
Besuchen Sie bitte für weitere Informationen und unseren Kundendienst 
unsere Homepage www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands. 
 

  

mailto:techdoc@commaxxgroup.com
http://www.lenco.com/
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Česky BMC-80 

 
A. Upozornění: 
 

Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně 

uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření. 

Toto zařízení by měl nastavovat a opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM 

DODRŽUJTE TYTO POKYNY: 

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 

2. Zařízení čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem. 

3. Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory. Pokládáte-li zařízení na poličku, ponechte 

kolem něj 5 cm volného místa na všech stranách. 

4. Nainstalujte zařízení v souladu s dodaným návodem k obsluze. 

5. * Nesešlápněte ani nepřiskřípněte napájecí adaptér. Buďte velmi obezřetní, zejména při 

manipulaci v blízkosti zástrčky a vývodu kabelu. Nepokládejte na napájecí adaptér těžké 

předměty, které by jej mohly poškodit. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Pokud 

by si děti hrály s napájecím kabelem, mohly by se vážně zranit. 

6. * Odpojte toto zařízení od napájení během bouřek s blesky a v případě, že zařízení 

nebudete delší dobu používat. 

7. Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a jiné 

produkty generující teplo nebo otevřený plamen. 

8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí. 

9. Elektrostatické výboje by mohly narušovat normální používání tohoto zařízení. Pokud 

k tomu dojde, zařízení jednoduše resetujte a restartujte podle tohoto návodu k obsluze. 

Buďte opatrní během přenosu souborů a provádějte jej v prostředí bez statické elektřiny. 

10. Varování! Do ventilačních otvorů ani jiných otvorů zařízení nikdy nevkládejte žádné 

předměty. Zařízením proudí vysoké napětí. Pokud byste do něj vložili předmět, mohlo by 

dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratování interních součástí. Ze stejného 

důvodu zabraňte kontaktu zařízení s vodou i jinými tekutinami. 

11. Nepoužívejte zařízení v mokrém nebo vlhkém prostředí, jako jsou koupelny nebo kuchyně 

s párou nebo v blízkosti plaveckých bazénů. 

12. Pokud by mohlo docházet ke kondenzaci, zařízení nepoužívejte. 

13. Toto zařízení je vyrobeno s nejlepší péčí a než opustí výrobní závod, je několikrát 

zkontrolováno. Přesto je možné, že jako se všemi elektrickými přístroji může dojít 

k problémům. Pokud zaznamenáte kouř, nadměrné generování tepla nebo jakýkoli jiný 

neočekávaný jev, je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové napájecí zásuvky. 

14. Toto zařízení musí být napájeno napájením odpovídajícím štítku s technickými údaji. Pokud 

si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místní 

elektrikáře. 

15. * Síťová zásuvka musí být namontována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. 

16. * Zásuvky střídavého proudu ani prodlužovací kabely nepřetěžujte. Přetížení může 

způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 
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17. * Zařízení třídy 1 musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním. 

18. * Zařízení třídy 2 nevyžadují uzemnění. 

19. Udržujte zařízení mimo dosah hlodavců. Hlodavci mohou okusovat napájecí kabely. 

20. * Při vytahování zástrčky ze síťové napájecí zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za 

napájecí kabel. Mohlo by dojít ke zkratu. 

21. Nepokládejte zařízení na žádné povrchy, na kterých by mohlo docházet k vibracím nebo 

otřesům. 

22. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny 

na bázi benzinu. Chcete-li vyčistit těžko odstranitelné skvrny, lze použít vlhký hadřík 

s naředěným čisticím prostředkem. 

23. Dodavatel není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat způsobené závadou, nesprávným 

používáním nebo úpravami výrobku nebo výměnou baterie. 

24. Během formátování a přenosu souborů nepřerušujte připojení zařízení. V opačném 

případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat. 

25. Pokud má jednotka funkci přehrávání z média USB, paměťová karta USB musí být přímo 

připojena k přístroji. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohl způsobovat 

rušení vedoucí ke ztrátě dat. 

26. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Zajistěte, aby v blízkosti zařízení 

ani na něm nebyly žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy. 

27. * Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, je třeba odpojit síťovou zástrčku ze sítě, 

protože odpojovacím zařízením je síťová zástrčka zařízení. 

28. Pokud jednotka pracuje s baterií, baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je 

sluneční záření, oheň a podobně. 

29. Při likvidaci baterie je třeba věnovat pozornost ochraně životního prostředí. 

30. Zařízení lze používat pouze v mírném klimatu. Je třeba se vyhnout používání v mimořádně 

chladných nebo mimořádně horkých podmínkách. 

31. Typový štítek je vyznačen na spodním nebo zadním panelu přístroje. 

32. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez patřičných zkušeností a znalostí, 

pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim ke správnému používání zařízení neudělují 

pokyny osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. 

33. Tento výrobek je určen pouze pro neprofesionální použití, nikoliv pro komerční nebo 

průmyslové použití. 

34. Zajistěte, aby zařízení bylo ve stabilní poloze. Na škody způsobené používáním zařízení 

v nestabilní poloze nebo nedodržováním jakýchkoli varování nebo opatření uvedených 

v tomto návodu k obsluze se nevztahuje záruka. 

35. Nikdy nesnímejte kryt tohoto zařízení. 

36. Nikdy toto zařízení neumisťujte na jiný elektrický přístroj. 

37. Toto zařízení nepoužívejte ani neuchovávejte v místě, kde je vystaveno přímému 

slunečnímu záření, teplu, nadměrnému množství prachu nebo vibracím. 

38. Zabraňte dětem v přístupu k plastovým sáčkům. 

39. Používejte výhradně přídavná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem. 

40. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Opravy jsou třeba, pokud 
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bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například pokud byl poškozen napájecí kabel 

nebo zástrčka, pokud zařízení přišlo do kontaktu s tekutinou nebo na něj spadly nějaké 

předměty, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně 

nebo pokud zařízení spadlo. 

41. * Nepoužívejte poškozený kabel, zástrčku ani uvolněnou zásuvku. V opačném případě by 

mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

42. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést 

k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu. 

 

INSTALACE 

• Vybalte všechny součásti a sejměte ochranný materiál. 

• * Nepřipojujte zařízení k elektrické síti dříve, než zkontrolujete síťové napětí a provedete 

všechna ostatní připojení. 

 

* Tyto pokyny se týkají pouze výrobků používajících napájecí kabel nebo napájecí adaptér.  
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B. Vzhled a ovládací prvky 
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Č. Ovládání 
1. Mikrofon 
2. REPRODUKTORY 
3. Tlačítko MIC.Treble (výšky +/-) 
4. Tlačítko MIC.Bass (basy +/-) 
5. Tlačítko MIC.Volume (hlasitost +/-) 
6. Tlačítko MIC.Echo (ozvěna +/-) 
7. Tlačítko Music volume (hudba +/-) 
8. Tlačítko  (napájení zap./vyp.) 
9. Indikátor Nabíjení LED/REŽIM (Bluetooth/AUX IN) 
10. Zdířka MICRO USB/AUX IN (vstup nabíjení, DC 5 V 1 A) 

 
C. Informace o dobíjecí baterii a nabíjení 

a. Informace o lithiové dobíjecí baterii: 
1. V tomto přístroji je obsažena interní nevyměnitelná baterie. Pro 

dosažení těch nejlepších výsledků nechte při prvním použití přístroj 
nabíjet po dobu 4 – 5 hod nebo dokud nepřestane svítit indikátor 
„Nabíjení LED (9)“ červeně, což signalizuje, že je baterie plně nabitá. 

2. Chcete-li zachovat životnost a výkon baterie, pokud není zařízení 
delší dobu používáno, bude případně nutné baterii znovu nabít. 
Nabijte baterii alespoň jednou měsíčně. 

b. Nabíjení vestavěné baterie: 
Baterii přístroje můžete nabíjet dvěma způsoby: 

1. Připojte ji k počítači. Nebo, 
2. Použijte nabíječku USB. (není součástí balení) 
c. Připojení a nabíjení: 
1. Připojte „Konektor micro USB (10)“ k portu USB počítače pomocí 

kabelu USB. 
2. Indikátor „Nabíjení LED (9)” svítí červeně, baterie se nabíjí. 
3. Indikátor „Nabíjení LED (9)” se po plném nabití vypne. 
4. Po dokončení odpojte kabel USB. 

 
D. Zapnutí/vypnutí a párování 
1. Krátce stiskněte tlačítko „  (8)“ a vypněte zařízení. Ozve se několik 

tónů a„Indikátor REŽIM (9)“ se rozsvítí modře. Přístroj je v režimu 
párování Bluetooth. 

2. Poté aktivujte funkci Bluetooth ve vašem mobilním zařízení (např. 
mobilní telefon nebo osobní počítač), zařízení se automaticky přepne 
do režimu vyhledávání Bluetooth. Pokud tomu tak není, poklepejte na 
příslušnou volbu pro aktivaci ručního režimu vyhledávání. (v případě 
potřeby se podívejte do příručky k přístroji) 
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3. Mobilní zařízení by se mělo zobrazit „Lenco BMC-80“ v seznamu 
zařízení Bluetooth. Tuto volbu poté vyberte. Po několika sekundách se 
v mobilním zařízení zobrazí zpráva o připojení. (U některých zařízení 
Bluetooth případně zadejte “0000” jako heslo pro párování) 

4. Pokud je párování úspěšné, ozve se pípnutí. 
5. Nyní můžete začít zpívat nebo přehrávat hudbu z mobilního zařízení 

pomocí vašeho přehrávače hudby. 
6. Chcete-li mikrofon vypnout, stiskněte krátce tlačítko „  (8)“. 
 
Poznámka: Pro úsporu energie baterie se přístroj automaticky vypne, 
není-li během 8 minut spárováno žádné zařízení. 
 
E. Odpojení od spárovaného zařízení 
1. Pro lepší odpojení spárovaného zařízení vypněte zařízení přímo. 

Nebo; 
2. Můžete vybrat možnost „Odpojit“ ze seznamu spárovaných zařízení 

Bluetooth nebo vypnout „Vypnout“ funkci Bluetooth ve vašem 
mobilním zařízení. 

3. Tomto případě se zařízení přepne zpět do režimu 
„Vyhledávání/párování“ automaticky, přičemž zazní posloupnost 
tónů. 

4. Nyní můžete spárovat nový pár mobilních zařízení nebo zařízení 
vypnout podle potřeby. (viz výše uvedené metody D.2 – D.5) 

 
F. Automatické opětovné připojení se spárovaným zařízením a nové 

spárování 
1. Při každém zapnutí napájení zařízení bude nejdříve vyhledáno dříve 

spárované mobilní zařízení, které je stále zaznamenáno. Zařízení 
opětovně prioritně připojí toto mobilní zařízení, pokud je v režimu 
vyhledávání Bluetooth a v dosahu připojení.  

2. Nebude-li vyhledáno během několika sekund, zařízení se následně 
interně přepne do režimu vyhledávání nového zařízení. 

3. Nyní můžete vyhledat nové spárované mobilní zařízení. (viz výše 
uvedené metody D.2 – D.5) 

 
G. Přechod na nové párování z režimu připojeného zařízení 
1. V režimu připojení Bluetooth můžete zařízení kdykoli přepnout do 

režimu vyhledávání/párování Bluetooth pro spárování s novým 
zařízením; 

2. Stiskněte a přidržte tlačítko „  (8)“, až zazní posloupnost tónů. 
3. Nyní můžete vyhledat nové spárované mobilní zařízení. (viz výše 

uvedené metody D.2 – D.5) 
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H. Zpěv pomocí mobilních zařízení a přehrávání hudby 
1. Otevřete některou aplikaci karaoke nebo vyberte hudební soubor 

z hudebního přehrávače v mobilním zařízení. 
2. Upravte hlasitost, ozvěnu, výšky a basy mikrofonu podle potřeby 

mírným posunutím příslušných tlačítek nahoru a dolů pro 
úpravuhlasitost/ozvěna/výšky/basy. 

3. Nyní můžete začít zpívat pomocí mobilních zařízeními nebo; 
4. Chcete-li přístroj používat jako reproduktor Bluetooth, vypněte 

hlasitost mikrofonu a poté přehrávejte hudbu z mobilních zařízení. 
 
Poznámka: Udržujte správnou vzdálenost mezi mikrofonem a mobilními 
zařízeními, abyste zabránili rušení signálu. 
 
I. Funkce AUX IN 
1. V režimu napájení ON připojte do zdířky zařízení „AUX IN (10)“ externí 

výstup zařízení „Sluchátka/AUX/LINE” pomocí audio kabelu (součást 
dodávky). 

2. Zařízení se přepne do režimu „AUX In“ automaticky z režimu 
Bluetooth. 

3. Otevřete některou aplikaci karaoke nebo vyberte hudební soubor 
z hudebního přehrávače v mobilním zařízení a zařízení příslušným 
způsobem přizpůsobte. 

4. Upravte hlasitost, ozvěnu, výšky a basy mikrofonu podle potřeby 
mírným posunutím příslušných tlačítek nahoru a dolů pro 
úpravuhlasitost/ozvěna/výšky/basy. 

5. Nyní můžete začít zpívat pomocí mobilních zařízeními nebo; 
6. Chcete-li přístroj používat jako reproduktor Bluetooth, vypněte 

ozvěnu a hlasitost a poté přehrávejte hudbu z mobilních zařízení. 
7. Po dokončení odpojte audio kabel. 
 
J. Připomenutí nízkého stavu nabití baterie a vypnutí 
1. Přístroj vydává tóny každou minutu. Jakmile tento zvuk uslyšíte, 

připojte zařízení s napájením přes konektor USB k nabíjení, chcete-li 
zařízení nadále používat. 

2. Pokud zařízení nepřipojíte, přístroj se automaticky vypne, pokud je 
baterie po dobu několika minut na nízké úrovni. 

3. V tomto případě nelze přístroj zapnout, dokud baterii nenabijete po 
dobu alespoň 10 –15 minut, protože nabíjecí baterie nemá dostatek 
energie. 

4. Stiskněte tlačítko „  (8)“ pro zapnutí zařízení, jakmile bude zařízení 
dostatečně nabito podle potřeby. 
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K. Řešení problémů 
Zařízení se 
nezapne 

Zkontrolujte, zda je baterie nabitá dostatečným 
množstvím energie. 

Žádný zvuk 

Zkontrolujte, zda je úroveň hlasitosti v přístroji 
a mobilním telefonu nebo stolním počítači/počítači 
Mac nižší. 

Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Bluetooth 
v účinném dosahu. 

Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth spárováno. 
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku. 
Pokud používáte port AUX IN, ujistěte se, že je kabel 

aux-in pevně zasunut do mikrofonu a zařízení. 
Šumy při zpěvu 
a nahrávání 

Upravte vzdálenost mezi mobilním telefonem 
a mikrofonem, abyste zabránili rušení signálu. 

Žádná odpověď Vypnutí a restart zařízení. 
 
L. Specifikace 
Rozměry jednotky 74 mm (D) × 73 mm (Š) × 248 mm (V) 
Hmotnost 
Přístroje 

450 g (cca) 

Bluetooth 
Specifikace V5.0 
Podporovaný profil A2DP, AVRCP, HSP 
Vzdálenost pro připojení 10 m (otevřený prostor) 

Vestavěná baterie 
Lithium 3,7 V 2000 mA 
Doba přehrávání: Až 10 hodin (při 60% hlasitosti 
v režimu karaoke) 

Vstup zdroje 
napájení 

Port micro USB 
Napájecí port USB počítače nebo DC 5 V, 1 A 

Zvuk 
Výstupní Výkon 2 × 3 W RMS 
Frek. Reakce: 80 Hz ~ 20000 Hz 

Provozní teplota 0 až 40°C 
 
M. Záruka 
Společnost Lenco nabízí služby a záruku v souladu s evropským právem, 
což znamená, že s žádostí o opravy (jak během záručního období, tak po 
jeho skončení) byste se měli obracet na místního prodejce. 
Důležitá poznámka: Produkty vyžadující opravu nelze odesílat přímo do 
společnosti Lenco. 
Důležitá poznámka: Pokud dojde jakýmkoli způsobem k otevření zařízení, 
nebo k němu přistoupí neoficiální servisní středisko, platnost záruky zaniká. 
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Toto zařízení není vhodné pro profesionální používání. V případě 
profesionálního používání dochází k zániku veškerých záručních závazků 
výrobce. 
 
N. Právní omezení 
Aktualizace firmwaru a hardwarových součástí se provádějí pravidelně. 
Některé z pokynů, technických údajů nebo obrázků v tomto dokumentu 
se proto mohou lišit od konkrétní situace. Všechny položky popsané 
v tomto návodu slouží pouze k ilustrativnímu účelu a nemusí se vztahovat 
na konkrétní situaci. Z popisu v tomto návodu nevzniká žádný právní 
nárok ani oprávnění. 
 
O. Likvidace starého zařízení 
 

 

Tento symbol znamená, že příslušný elektrický výrobek nebo 
baterie nesmí být v Evropě likvidován společně s běžným 
komunálním odpadem. Pro zajištění správného nakládání s 
výrobkem a baterií zlikvidujte spotřebič v souladu s veškerými 
místně platnými zákony týkajícími se likvidace elektrických 
zařízení či baterií. Tím pomůžete zachovat přírodní zdroje a 
zlepšovat standardy ochrany životního prostředí týkající se 
likvidace elektroodpadu (směrnice o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních). 

 
Označení CE 
Společnost Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
Nizozemsko, tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní 
požadavky směrnice EU. 
Chcete-li nahlédnout do prohlášení o shodě, obraťte se na adresu 

techdoc@commaxxgroup.com 

 

 
P. Služby 
Více informací a technickou podporu získáte na webové stránce 
www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nizozemsko. 

 

  

mailto:techdoc@commaxxgroup.com
http://www.lenco.com/
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Slovenčina BMC-80 

 
A. Upozornenie: 
 

Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonávanie postupov iných než tu uvedených môže 

mať za následok vystavenie účinkom nebezpečného žiarenia. 

Tento prístroj môže upravovať a opravovať len kvalifikovaný servisný personál. 

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRED POUŽITÍM 

MAJTE NA PAMÄTI TIETO POKYNY: 

1. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. 

2. Čistite výhradne mierne navlhčenou handričkou. 

3. Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Keď položíte zariadenie na policu, nechajte 

okolo celého zariadenia 5 cm (2 palce) voľného miesta. 

4. Nainštalujte v súlade s priloženým návodom na používanie. 

5. * Nestúpajte na napájací adaptér ani ho neprepichujte. Dávajte pozor, najmä blízko 

zástrčiek a výstupu kábla. Na napájací adaptér nedávajte žiadne ťažké predmety, ktoré by 

ho mohli poškodiť. Celé zariadenie držte mimo dosahu detí! Pri hre s napájacím káblom 

hrozí vážny úraz. 

6. * Odpojte zariadenie počas búrky alebo v prípade, že ho dlhšiu dobu nepoužívate. 

7. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry, 

sviečky a iné zariadenia generujúce teplo, ani k otvorenému ohňu. 

8. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti silných magnetických polí. 

9. Elektrostatický výboj môže rušiť bežné používanie tohto zariadenia. Ak sa tak stane, stačí 

zariadenie resetovať a znova spustiť podľa pokynov uvedených v návode na používanie. 

Počas prenosu súborov narábajte so zariadením opatrne a používajte ho v prostredí bez 

statickej elektriny. 

10. Upozornenie! Do výrobku nikdy nevkladajte žiadne predmety cez vetranie alebo otvory. Vo 

výrobku je vysoké napätie a pri vložení nejakého predmetu môže dôjsť k úrazu 

elektrickým prúdom a/alebo skratu vnútorných súčastí. Z toho istého dôvodu nelejte na 

výrobok vodu ani žiadnu kvapalinu. 

11. Nepoužívajte v mokrom ani vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne s parou 

alebo blízko bazénov. 

12. Zariadenie nepoužívajte, ak môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti. 

13. Hoci je toto zariadenie vyrobené s najväčšou starostlivosťou a pred opustením výroby 

viackrát kontrolované, stále sa môžu vyskytnúť problémy, ako pri všetkých elektrických 

prístrojoch. Ak spozorujte dym, nadmerné zahrievanie alebo nejaký iný nečakaný príznak, 

je potrebné okamžite odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky. 

14. Toto zariadenie musí byť prevádzkované so zdrojom energie, ako je vyznačené na štítku s 

parametrami. Ak si nie ste istí typom napájania používaným vo vašej domácnosti, obráťte 

sa na predajcu alebo na miestnu energetickú spoločnosť. 

15. * Elektrická zásuvka musí byť umiestnená blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná. 

16. * Nepreťažujte elektrické zásuvky ani predlžovacie káble. Pri preťažení môže dôjsť k 

požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 
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17. * Zariadenia s konštrukciou CLASS 1 musí byť zapojené do elektrickej zásuvky s ochranným 

uzemnením. 

18. * Zariadenia s konštrukciou CLASS 2 nevyžadujú uzemnené pripojenie. 

19. Držte mimo dosahu hlodavcov. Hlodavce radi rozhrýzajú napájacie káble. 

20. * Pri vyťahovaní kábla z elektrickej zásuvky ho vždy držte za zástrčku. Neťahajte za napájací 

kábel. Mohlo by dôjsť ku skratu. 

21. Zariadenie nedávajte na žiadny podklad, kde by mohlo byť vystavené vibráciám alebo 

nárazom. 

22. Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlá ani benzínové 

kvapaliny. Ak chcete odstrániť odolné škvrny, môžete použiť handričku navlhčenú 

zriedeným čistiacim prostriedkom. 

23. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody ani straty údajov spôsobené poruchou, 

nesprávnym používaním, úpravou zariadenia ani výmenou batérie. 

24. Neprerušujte spojenie, keď sa zariadenie formátuje alebo sa prenášajú súbory. V opačnom 

prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov. 

25. Ak zariadenie obsahuje funkciu prehrávania USB, pamäťový kľúč USB je potrebné zasunúť 

priamo do zariadenia. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože môže spôsobiť 

rušenie a následne stratu údajov. 

26. Prístroj nesmie byť poliaty alebo postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho ani do jeho 

blízkosti umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy). 

27. * Ak chcete úplne odpojiť napájanie, napájaciu zástrčku prístroja je potrebné odpojiť zo 

siete, pretože napájacia zástrčka predstavuje prvok na odpojenie zariadenia. 

28. Ak zariadenie pracuje na batériu, batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako napríklad 

slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. 

29. Pri likvidácii batérie musíte dbať na životné prostredie. 

30. Prístroj sa môže používať iba pri bežnej teplote. Veľmi chladnému alebo teplému 

prostrediu sa treba vyhýbať. 

31. Typový štítok sa nachádza na dolnom alebo zadnom paneli prístroja. 

32. Toto zariadenie nie je určené deťom ani osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými a 

duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, 

prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je 

zodpovedná za ich bezpečnosť. 

33. Tento produkt nie je určený na profesionálne použitie, ani na komerčné či priemyselné 

použitie. 

34. Zaistite, aby bol prístroj v stabilnej polohe. Na poškodenie spôsobené používaním výrobku 

v nestabilnej polohe alebo nedodržaním nejakého iného upozornenia alebo 

preventívneho opatrenia uvedeného v tomto návode na používanie sa záruka 

nevzťahuje. 

35. Nikdy neodstraňujte kryt tohto prístroja. 

36. Prístroj nikdy nedávajte na iné elektrické zariadenie. 

37. Nepoužívajte ani neuskladňujte tento výrobok na mieste, kde by bol vystavený priamemu 

slnečnému svetlu, teplu, nadmernému prachu alebo vibráciám. 

38. Nedovoľte deťom prísť do kontaktu s plastovými obalmi. 
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39. Používajte len doplnky/príslušenstvo určené výrobcom. 

40. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je nutná 

v prípade, že bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, keď bol poškodený napájací 

kábel alebo zástrčka, ak bol prístroj poliaty tekutinou alebo ak sa do neho dostali nejaké 

predmety, ak bol prístroj vystavený účinkom dažďa alebo vlhkosti, ak nepracuje správne 

alebo ak spadol. 

41. * Nepoužívajte poškodený napájací kábel,zástrčku ani elektrickú zásuvku. V opačnom 

prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 

42. Pri dlhodobom používaní s vysokou hlasitosťou z osobných hudobných prehrávačov môže 

dôjsť k dočasnej alebo trvalej strate sluchu. 

 

INŠTALÁCIA 

• Rozbaľte všetky súčasti a odstráňte ochranný materiál. 

• * Prístroj nezapájajte do siete, kým neskontrolujete sieťové napätie a pred tým, než 

vytvoríte všetky ostatné pripojenia. 

 

* Tieto pokyny sa vzťahujú len na produkty, ktoré používajú napájací kábel alebo sieťový 

napájací adaptér.  
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B. Vzhľad a ovládacie prvky 
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Č. Ovládanie 
1. Mikrofón 
2. REPRODUKTORY 
3. Tlačidlo MIC.Treble (výšky +/-) 
4. Tlačidlo MIC.Bass (basy +/-) 
5. Tlačidlo MIC.Volume (hlasitosť +/-) 
6. Tlačidlo MIC.Echo (ozvena +/-) 
7. Tlačidlo Music volume (hudba +/-) 
8. Tlačidlo  (zapnutie/vypnutie) 
9. Indikátor LED indikátor/REŽIM (Bluetooth/pomocný vstup) 
10. Zásuvka MICRO USB/AUX IN (vstup napájania, jednosmer. 5 V; 1 A) 

 
C. Informácie o nabíjateľnej batérii a nabíjaní 

a. Informácie o lítiovej nabíjateľnej batérii: 
1. Toto zariadenie má internú, používateľom nevymeniteľnú batériu. 

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pri prvom použití necháte 
zariadenie nabíjať asi 4 až 5 hodín, kým červený indikátor „ LED 
indikátor (9)“ nezhasne, čo znamená, že batéria je úplne nabitá. 

2. Ak sa zariadenie určitú dobu nepoužíva, batéria sa pravdepodobne 
bude musieť nabiť z dôvodu udržiavania životnosti a výkonu batérie. 
Batériu nabíjajte aspoň raz za mesiac. 

b. Nabíjanie zabudovanej batérie: 
Batériu zariadenia možno nabiť dvomi spôsobmi: 

1. Pripojte ho k počítaču. Alebo, 
2. Použite USB nabíjačku. (nie je súčasťou balenia) 
c. Pripojenie a nabíjanie: 
1. Prepojte zásuvku „zásuvku Micro USB (10)“ a port USB na počítači 

USB káblom. 
2. Indikátor „ LED indikátor (9)“ sa rozsvieti načerveno, batéria sa 

nabíja. 
3. Indikátor „ LED indikátor (9)” zhasne, keď bude batéria úplne nabitá. 
4. Po skončení odpojte USB kábel. 

 
D. Zapnutie/vypnutie a párovanie 
1. Krátkym stlačením tlačidla „  (8)“ zariadenie zapnete. Ozve sa séria 

tónov a indikátor „ Indikátor REŽIM (9)“ sa rozsvieti namodro. 

Zariadenie je v režime párovania cez Bluetooth. 
2. Potom aktivujte funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení (napríklad 

smartfóne alebo osobnom počítači). Zariadenie prejde automaticky 
do režimu vyhľadávania Bluetooth. Ak nie, ťuknutím na príslušnú 
položku ručne spustite režim vyhľadávania. (V prípade potreby pozri 
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návod na používanie zariadenia.) 
3. Na vašom mobilnom zariadení by teraz mala byť v zozname zariadení 

Bluetooth uvedená položka „Lenco BMC-80“. Potom ju vyberte na 
párovanie. Počkajte niekoľko sekúnd a na mobilnom zariadení uvidíte 
hlásenie o pripojení. (Pri niektorých zariadeniach Bluetooth môže byť 
potrebné zadať heslo na párovanie „0000“.) 

4. Ak je párovanie úspešné, zaznie pípnutie. 
5. Teraz môžete začať spievať alebo prehrávať hudbu z mobilného 

zariadenia cez jeho program na prehrávanie hudby. 
6. Mikrofón vypnete krátkym stlačením tlačidla „  (8)“. 
 
Poznámka: Z dôvodu úspory energie batéria sa zariadenie automaticky 
vypne, ak sa do 8 minút nespáruje žiadne zariadenie. 
 
E. Odpojenie od spárovaného zariadenia 
1. Ak sa chcete odpojiť od spárovaného zariadenia, je lepšie priamo 

vypnúť zariadenie. Alebo; 
2. V zozname spárovaných zariadení Bluetooth môžete vybrať položku 

„Odpojiť”, prípadne možnosť „Vypnúť“ funkciu Bluetooth na 
mobilnom zariadení. 

3. V takom prípadne sa zariadenie samo automaticky prepne naspäť do 
režimu „Vyhľadávanie/párovanie“ a zaznie séria tónov. 

4. Teraz môžete podľa potreby spárovať nové mobilné zariadenie alebo 
vypnúť zariadenie. (Pozri položky D.2 až D.5, ako je uvedené vyššie.) 

 
F. Automatické opätovné pripojenie spárovaného zariadenia a nové 

párovanie 
1. Pri každom zapnutí zariadenia sa najprv vyhľadáva mobilné zariadenie, 

ktoré bolo spárované predtým a stále je uložené. Zariadenie sa 
prednostne znova pripojí k tomuto mobilnému zariadeniu, ak je v 
režime vyhľadávania Bluetooth a v dosahu pripojenia.  

2. Ak sa do niekoľkých sekúnd nenájde, zariadenie prejde samo do 
režimu nového párovania. 

3. Teraz môžete spárovať nové mobilné zariadenie. (Pozri položky D.2 až 
D.5, ako je uvedené vyššie.) 

 
G. Prepnutie z pripojeného režimu na nové párovanie 
1. V režime pripojenia pomocou funkcie Bluetooth môžete kedykoľvek 

prepnúť zariadenie do režimu vyhľadávania/párovania a spárovať 
nové zariadenie; 

2. Stlačte a podržte tlačidlo „  (8)“, kým nezaznie séria tónov. 
3. Teraz môžete spárovať nové mobilné zariadenie. (Pozri položky D.2 až 

D.5, ako je uvedené vyššie.) 
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H. Spievanie s mobilným zariadením a prehrávanie hudby 
1. Otvorte ľubovoľnú aplikáciu na karaoke alebo v hudobnom prehrávači 

mobilného zariadenia vyberte hudobný súbor. 
2. Podľa potreby jemným stláčaním tlačidiel hlasitosť/ozvena/ 

výšky/basy nahor a nadol nastavte hlasitosť mikrofónu, ozvenu, výšky 
a basy. 

3. Teraz môžete začať spievať s mobilným zariadeniami; 
4. Prípadne, ak chcete používať zariadenie ako reproduktor s funkciou 

Bluetooth, vypnite hlasitosť mikrofónu a prehrávajte hudbu z 
mobilných zariadení. 

 
Poznámka: Medzi mikrofónom a mobilnými zariadenia zachovávajte 
správnu vzdialenosť, aby nedochádzalo k rušeniu signálu. 
 
I. Funkcia pomocného vstupu 
1. V zapnutom stave prepojte zásuvku „ zásuvku Pomocný vstup 

(10)“ zariadenia s výstupom „ Slúchadlá/Pomocný/Spojenie 
“ (Slúchadlá/pomocný vstup/spojenie) externého zariadenia 
zvukovým káblom (je súčasťou balenia). 

2. Zariadenie sa automaticky prepne do režimu „ Pomocný vstup “ z 
režimu Bluetooth. 

3. Otvorte ľubovoľnú aplikáciu na karaoke alebo v hudobnom prehrávači 
mobilného zariadenia vyberte hudobný súbor a patrične nastavte 
zariadenie. 

4. Podľa potreby jemným stláčaním tlačidiel 
hlasitosť/ozvena/výšky/basy nahor a nadol nastavte hlasitosť 
mikrofónu, ozvenu, výšky a basy. 

5. Teraz môžete začať spievať s mobilným zariadeniami; 
6. Ak chcete používať zariadenie ako reproduktor s funkciou Bluetooth, 

vypnite ozvenu a hlasitosť a prehrávajte hudbu z mobilných zariadení. 
7. Po skončení odpojte zvukový kábel. 
 
J. Pripomenutie slabej batérie a vypnutia 
1. Zariadenie každú minútu vysiela tóny. Keď začujete zvuk 

pripomenutia, pripojte zariadenie USB káblom a nabíjajte. Pritom 
môžete zariadenie ďalej používať. 

2. Ak to neurobíte, zariadenie sa automaticky vypne po niekoľkých 
minútach, keď je úroveň batérie nízka. 

3. V takom prípade zariadenie nemožno zapnúť, kým nebudete batériu 
nabíjať aspoň 10 až 15 minút, pretože nabíjateľná batéria nie je 
dostatočne nabitá. 

4. V prípade potreby stlačením tlačidla „  (8)“ zapnite zariadenie po 
dostatočnom nabití. 
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K. Riešenie problémov 
Nezapína sa Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. 

Žiadny zvuk 

Skontrolujte, či nie je úroveň hlasitosti na zariadení a 
mobilnom telefóne alebo PC/Mac v spodnej polohe. 

Zaistite, aby bolo zariadenie Bluetooth v účinnom 
prevádzkovom dosahu. 

Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth spárované. 
Skontrolujte, či je vybraný správny zdroj zvuku. 
Ak používate pomocný vstupný port, zaistite, aby bol 

pomocný vstupný kábel správne zapojený do mikrofónu 
a zariadenia. 

Rušenie pri 
spievaní a 
nahrávaní 

Upravte vzdialenosť medzi mobilom a mikrofónom, aby 
nedochádzalo k rušeniu signálu. 

Žiadna 
odpoveď 

Vypnite zariadenie a znova ho zapnite. 

 
L. Parametre 
Rozmery 
prístroja 

74 mm (D) x 73 mm (Š) x 248 mm (V) 

Hmotnosť 
prístroja 

450 g (približne) 

Bluetooth 

Parametre V4.1 
Podporovaný profil A2DP, AVRCP, HSP 
Vzdialenosť pripojenia Do 10 metrov (otvorený 

priestor) 

Zabudovaná 
batéria 

Lítiová 3,7 V; 2000 mA 
Doba prehrávania: Až 10 hodín (pri 60 % hlasitosti v 
režime karaoke) 

Vstup napájania 
Port Micro USB 
Napájaný USB port na PC, jednosmer. 5 V; 1 A 

Zvuk 
Výstupný výkon 2 x 3 W RMS 
Frekvencia Odozvy: 80 Hz až 20 000 Hz 

Prevádzková 
teplota 

0 až 40 °C 
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M. Záruka 
Spoločnosť Lenco ponúka servis a záruku v súlade s európskymi zákonmi, 
čo znamená, že v prípade opráv (počas záručnej doby aj po nej) je 
potrebné obrátiť sa na miestneho predajcu. 
Dôležitá poznámka: Nie je možné posielať výrobky vyžadujúce opravu 
priamo spoločnosti Lenco. 
Dôležitá poznámka: Ak bol prístroj otvorený alebo k nemu malo 
akýmkoľvek spôsobom prístup neoficiálne servisné stredisko, záruka 
stráca platnosť. 
Toto zariadenie nie je vhodné na profesionálne použitie. V prípade 
profesionálneho použitia strácajú platnosť všetky záručné povinnosti 
výrobcu. 
 
N. Vyhlásenie 
Pravidelne sa vydávajú aktualizácie firmvéru a/alebo hardvérových súčastí. 
Niektoré pokyny, parametre a obrázky v tejto dokumentácii sa teda môžu 
líšiť od konkrétnej situácie. Všetky položky opísané v tomto návode sú len 
ilustračné a nemusia platiť pre konkrétnu situáciu. Z popis uvedeného v 
tomto návode nemožno vyvodzovať žiadne právne nároky. 
 
O. Likvidácia starého zariadenia 
 

 

Tento symbol znamená, že príslušný elektrický výrobok ani 
batéria nesmú byť likvidované ako bežný domový odpad v 
Európe. V rámci zaistenia správneho nakladania s odpadovým 
výrobkom a batériou ich likvidujte v súlade so všetkými 
platnými miestnymi zákonmi týkajúcimi sa požiadaviek na 
likvidáciu elektrických zariadení alebo batérií. Ak tak urobíte, 
pomôžete pri ochrane prírodných zdrojov a vylepšovaní noriem 
ochrany životného prostredia týkajúcich sa narábania s 
elektrickým odpadom a jeho likvidáciou (smernica o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení). 

 
Označenie CE 
Týmto spoločnosť Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
Holandsko vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s hlavnými 
požiadavkami smernice EÚ. 
Vyhlásenie o zhode môžete konzultovať na adrese 
techdoc@commaxxgroup.com 

 

 

mailto:techdoc@commaxxgroup.com
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P. Servis 
Ďalšie informácie a linku podpory nájdete na webovej stránke 
www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holandsko. 

 

 

 

http://www.lenco.com/

