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GEBRUIKERSHANDLEIDING 
BT-210 LIGHT 

 

Bluetooth-stereoluidspreker  
met klok,  

AUX-ingang  
en slim LED-licht 

 
 

 

 
 

Voor meer informatie: www.lenco.com 
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A. Waarschuwing 
Doe dit nooit 
 Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of bij het product. 
 Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij 

het product. 
 Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt 

blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of 
trillingen. 

 Houd of bewaar dit product niet gedurende langere tijd onder vochtige 
omstandigheden. 

 Reinig dit product niet met water of andere vloeistoffen. 
 Bedek of blokkeer de gleuven en de gaten in het product niet. 
 Stop geen vreemde voorwerpen in de gleuven of gaten van het product. 
 Probeer dit product niet zelf te openen. Er zitten geen door de 

gebruiker te onderhouden onderdelen in. 
 Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen. 
 
Veiligheidsinstructies 
Lees voor het gebruik van dit product alle waarschuwingen en instructies 
en volg ze op. 
 Dit product is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen. Op jonge 

kinderen moet goed toezicht worden gehouden. 
 Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld en niet voor 

commercieel of industrieel gebruik. 
 Stel het niet bloot aan druppels of spatwater. 
 Plaats nooit brandende elementen, zoals brandende kaarsen, op het 

product. 
 De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van de 

ventilatieopeningen door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden, gordijnen 
en dergelijke. 

 Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat 
opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een 
onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of 
voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de 
garantie. 

 

 
Waarschuwing 
 Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat. 
 Plaats dit apparaat nooit op een ander elektrisch apparaat.
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Let op 
 Als het in de toekomst nodig is om dit product af te voeren, let dan op 

het volgende: Alle batterijen en accu's dienen uit het product te worden 
verwijderd (verwijdering van afval batterijen en accu's). 

 Breng het apparaat altijd naar een vakman om de geïntegreerde batterij 
te laten verwijderen. 
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B. Uiterlijk en bediening 
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Onderwerp Omschrijving 
1. Lichtkolom 
2. Handvat 
3.  Aanraaksensor (Klok-display, licht helder/gedimd/uit, RGB-licht)
4. Linker luidspreker
5. Rechter luidspreker
6. Bluetooth-LED (Blauw, rood voor AUX) 
7. Tijdweergave klok (Witte LED-segmenten)
8. Oplaad-LED ( Rood, Groen) 
9. Plaats van gaatje van de MIC
10 Apparaat AAN/UIT (Schuifschakelaar)
11. /Stand-by-knop (Bluetooth aan/uit, koppelen) 
12.  Knop (Volume hoger, volgende track)
13.  Knop (Volume lager, vorige track)

14. / -knop (Afspelen/pauze, opnieuw zoeken, gesprek beantwoorden/ 
ophangen/laatst gekozen nummer)

15.  Lichtmodus (Nachtlicht/regenboog/RGB-effecten) 
16. AUX IN-Jack (3,5 mm Jack, stereo)
17. Micro USB-aansluiting (DC Ingang: DC 5V 1A, Service) 
18. Rechterbas radiator
19. Linkerbas radiator

 
C. Over de oplaadbare batterij

Deze Bluetooth-luidspreker heeft een interne batterij, die niet door de 
gebruiker kan worden vervangen. Wanneer u deze Bluetooth-luidspreker 
voor de eerste keer gebruikt, laad hem dan ongeveer 5 tot 6 uren op of 
totdat het Oplaad-LED-indicatielichtje van rood naar groen overgaat, wat 
betekent dat de batterij volledig is opgeladen. 
Als de luidspreker een tijd niet wordt gebruikt kan het, om de levensduur 
van de batterij en zijn prestaties te behouden, nodig zijn de batterij 
opnieuw op te laden. Laad de batterij ten minste één keer per maand op. 

1. Om de oplaadbare batterij op te laden: 
a. Verbind de "Micro USB-aansluiting (17)” van de Bluetooth-luidspreker 

met de USB-oplader (niet meegeleverd), die in staat is om ten minste 
DC 5V (1A) voor het opladen via de USB-kabel te leveren. Of, 

b. Verbind de “Micro USB-aansluiting (17)” van de Bluetooth-luidspreker 
met de USB-poort van de computer, die USB 3.0 standaard is. 

c. De “Lading LED (8)” zal rood oplichten om aan te geven dat de batterij 
wordt opgeladen. 
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d. De “Oplaad (8)”-LED zal van rood naar groen gaan wanneer de 
batterij volledig is opgeladen. 

e. Koppel de USB-kabel los wanneer het klaar is. 
Belangrijk: Gebruik alleen de oplaadfunctie indien u de Bluetooth-luidspreker 
aan de USB 2.0-poort van de computer hebt gekoppeld. (het kost dan meer 
tijd om de batterij volledig op te laden) 
De Bluetooth-luidspreker werkt niet stabiel als u de USB 2.0-poort van de 
computer gebruikt voor het opladen en tegelijk muziek afspeelt. Gebruik in 
dat geval de USB 3.0-poort. 
 
D. Apparaat AAN/UIT (Tijdweergave klok & Lichtmodus) 
1. Om het apparaat AAN te zetten: 
a. Schuif de “Apparaat AAN/UIT (10)” -schakelaar naar de“ON”-positie. 

De “Tijdweergave klok (7)” zal verschijnen en de “Lichtkolom (1)” zal 
rood oplichten en gedurende 6-7 seconden van kleur veranderen. 

b. Dit laat zien dat het apparaat aanstaat met de tijdweergave en in 
lichtmodus. 

c. In deze AAN-status is de Bluetooth-stand-by-functie UITgeschakeld. 
Houd desgewenst de /Stand-by (11)-knop ingedrukt om de 
Bluetooth-functie IN te schakelen. (Zie punt E.1.a tot 1.g) 

Opmerking: De eerste keer dat u dit apparaat gebruikt, kan de klok niet 
correct worden weergegeven. Voer op uw mobiele apparaat de 
tijdsynchronisatie uit met de iOS/Android-app van Lenco, gebruik makend 
van de Bluetooth-koppeling/verbinding om de klok in te stellen. 

2. Gebruik lichtmodus en de tijdweergave van de klok: 
a. Raak desgewenst met uw hand eenmaal de “  Aanraaksensor (3)” 

aan om het nachtlicht om te zetten in wit licht. 
b. Elke keer dat u de “  Aanraaksensor (3)”aanraakt, zal op dat 

moment de tijdweergave van de klok 1 minuut zichtbaar zijn. 
c. Tik nogmaals op de “  Aanraaksensor (3)” om het nachtlichtniveau 

te dimmen en nogmaals om het nachtlicht uit te zetten. Bovendien 
wordt de klok-display uitgezet, elke keer wanneer het nachtlicht 
wordt uitgeschakeld. 

d. Als u doorgaat met tikken op de “Aanraaksensor (3)” zal dit in 
herhaling de lichtfuncties oproepen van “  Bright (Helder)” > “Dim 
(Gedimd)” > “OFF (UIT)”. 
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3. Het selecteren van de lichtmodus (nachtlicht, regenboog, normaal 
RGB): 

a. In de lichtmodus kunt u lichteffecten selecteren. Kies naar wens het 

“Night light (Nachtlicht)/Rainbow (Regenboog)/Normal R-G-B 
(Normale RGB)”-effect door op de “  Light Mode (Lichtmodus) 
(15)”-knop te drukken. 

b. Als de lichtkolom wit licht weergeeft, is hij in de nachtlichtmodus. U 
kunt het licht schakelen naar “Dim (Gedimd)” > “Off (Uit)” > “Bright 
(Helder)” door herhaaldelijk op de “  Aanraaksensor (3)” te 
drukken. 

c. Als het “Rainbow (Regenboog)”-effect is geselecteerd, zal de lichtkolom 
kleuren in regenboogstijl laten oplichten. (De “  Aanraaksensor 
(3)”-functie is uitgeschakeld als dit lichteffect is geselecteerd.) 

d. Als het Normal R-G-B (Normale RGB)-effect wordt geselecteerd, zal de 
lichtkolom rood oplichten (systeemstandaard), waarna u uw favoriete 
kleur kunt kiezen door op de “  Aanraaksensor (3)” te drukken. 

e. Om het slimme LED-licht in elke lichtmodus uit te schakelen, houdt u 
de “  Light Mode (Lichtmodus) (15)”” -knop ingedrukt. 

4. Om het apparaat UIT te zetten: 
a. Als u het apparaat een tijd niet gebruikt, schuif de “Apparaat 

AAN/UIT (10)” -schakelaar naar de “OFF” -positie. 
b. Dit helpt batterijenergie te besparen en de levensduur van de batterij 

verlengen. 
 
E. Gebruik van de Bluetooth-functie
1. Het inschakelen van de Bluetooth-functie en Koppelen 
a. Het apparaat staat AAN en is in de tijdweergave en lichtmodus; 
b. Houd de “ /Stand-by (11)”-knop ingedrukt om de Bluetooth-functie 

in te schakelen. U hoort enkele tonen en de “Bluetooth-LED (7)” zal 
snel in het blauw knipperen; 

c. Bluetooth is in de koppelingmodus en wacht op koppelen. Op 
hetzelfde moment zullen de RGB-muzieklichten in rood aangaan. 

d. Activeer vervolgens de Bluetooth-functie in uw Bluetooth-apparaat 
(zoals mobiele telefoon of pc); het apparaat zal automatisch in de 
Bluetooth zoeken-modus gaan, zo niet, tik op de relevante selectie om 
handmatig de zoekmodus te starten. (raadpleeg indien nodig de 
gebruikershandleiding van het apparaat) 
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e. Uw mobiele apparaat moet nu“BT-210 LIGHT” in de Bluetooth- 
apparatenlijst weergeven. Selecteer deze vervolgens voor het koppelen. 
Wacht enkele seconden en u zult het bericht verbonden zien op uw 
mobiele apparaat. (Voor sommige Bluetooth-apparaten moet u wellicht 
“0000” invoeren als koppelingswachtwoord.) 

f. Als de koppeling succesvol is, hoort u een serie tonen en de 
“Bluetooth LED (6)” zal van snel knipperen overgaan in langzaam 
knipperen in het blauw. 

g. Nu kunt u muziek gaan afspelen via de player op uw mobiele apparaat en 
genieten van de Bluetooth RGB-muzieklichten die vrolijkheid brengen. 

2. Bluetooth RGB-muzieklicht: 
a. De Bluetooth RGB-muzieklichtenfunctie wordt automatisch in rood 

ingeschakeld, elke keer dat u gebruik maakt van de Bluetooth- 
muziekfunctie. 

b. En de Bluetooth RGB-muzieklichten zullen op het ritme van de muziek 
van kleur veranderen. 

c. De Bluetooth RGB-muzieklichten worden automatisch uitgeschakeld 
wanneer op de BT-210 Light de Bluetooth-functie wordt uitgeschakeld. 

3. Bluetooth Muziek Afspeel Bediening (tweerichtingsverkeer) 
Op uw Bluetooth-apparaat: 

a. Schakel naar het muziekafspeelmenu en kies muziek om het afspelen 
vanuit de speellijst te starten of gebruik de “ / ”-knop/icoon. Speel 
af/pauzeer de muziek met de “ / ”-knop/icoon. 

b. Pas het volumeniveau aan met de “Laag/Hoog”-knop/icoon van de 
volumeregeling van uw Bluetooth apparaat. (raadpleeg indien nodig 
de gebruikershandleiding van het apparaat) 
Op de Bluetooth-luidspreker: 

c. Druk tijdens het afspelen van muziek op de “ /  (14)”-knop om het 
afspelen te pauzeren. Druk er opnieuw op om het afspelen te 
hervatten. 

d. Druk op de “  (11)”-knop en houd deze vast om het volume te 
verhogen. 

e. Druk op de “  (12)”-knop en houd deze vast om het volume te 
verlagen. 

f. Wanneer het maximale of minimale volume is bereikt, klinkt er een 
pieptoon. 

g. Druk op de “  (11)”-knop om het volgende muziekbestand af te 
spelen. 

h. Druk op de “  (12)”-knop om het vorige muziekbestand af te spelen. 
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4. Synchronisatie klok & display 
a. Het apparaat is zo ontworpen dat het de klok automatisch 

synchroniseert elke keer wanneer u het apparaat verbindt met uw 
mobiele telefoon via een Bluetooth-verbinding en u de mobiele app 
van Lenco BT-210 LIGHT opent. Dit betekent dat u geen tijd op het 
apparaat hoeft in te stellen. (Zie punt H hieronder, voor meer details) 

b. Om de tijd weer te geven, tikt u met uw hand op de “  Aanraaksensor 
(3)”,. De tijd wordt dan gedurende 1 minuut weergegeven. 

5. Uitschakelen van de Bluetooth-functie 
a. Om de Bluetooth-functie uit te schakelen, houdt u de “ /Stand-by (11)” 

-knop ingedrukt. 
b. Het toestel keert terug naar de tijdweergave- en lichtmodus en wacht 

op nieuwe functies. 
Opmerking: Om batterijenergie te besparen, zal de Bluetooth-modus 
automatisch uitschakelen als er binnen 8 minuten geen apparaat wordt 
aangesloten of gekoppeld. Zet dit desgewenst weer aan door de “ /Stand- 
by (11)” -knop ingedrukt te houden. 

6. Een gepaard apparaat ontkoppelen 
a. Om de verbinding met een gekoppeld apparaat met goed resultaat te 

verbreken, zet u de Bluetooth-functie UIT door de “ /Stand-by (11)” 
-knop rechtstreeks ingedrukt te houden; 

b. Of kies voor “Disconnect” (Ontkoppelen) van het gekoppelde 
Bluetooth-apparaat, dat op uw mobiele apparaat wordt getoond; 

c. In dat geval zal de Bluetooth-luidspreker weer automatisch in de 
“Zoeken/Koppelen”-modus gaan. Een serie tonen zal klinken en de 
“Bluetooth-LED (6)” zal in het blauw van langzaam in snel knipperen 
overgaan. 

d. Nu kunt u desgewenst een nieuw mobiel apparaat koppelen of de 
Bluetooth-functie UITschakelen. 

7. Een gekoppeld apparaat opnieuw verbinden 
a. Elke keer dat u de Bluetooth-functie in de tijdweergave/lichtmodus 

AANzet: het zal eerst op zoek gaan naar het mobiele apparaat dat 
eerder was gekoppeld en nog is geregistreerd; 

b. De Bluetooth-functie zal dit mobiele apparaat als eerste opnieuw gaan 
verbinden als het in de Bluetooth-zoekmodus is en binnen bereik. 

c. Als er binnen een paar seconden geen apparaat wordt gevonden, zal 
de Bluetooth-functie automatisch in de koppelingmodus gaan. 

d. Nu kunt u het proces volgen dat nodig is voor het koppelen van een 
nieuw mobiel apparaat. (Zie punt E.1.d tot E.1.f methoden) 
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Opmerking: De BT-210 Light wacht ongeveer 30 seconden, voordat hij het 
laatst gekoppelde apparaat opnieuw verbindt. Dit gebeurt elke keer als u 
de Bluetooth-functie AANzet. 

8. Schakel naar opnieuw koppelen vanuit de verbonden-modus 
a. In de Bluetooth verbonden-modus kunt u op elk gewenst moment de 

Bluetooth-functie in de zoek-modus schakelen om met een nieuw 
apparaat te koppelen; 

b. Houd de “ /  (14)”-knop ingedrukt, totdat u een serie tonen hoort 
en de “Bluetooth LED (6)” uit de verbonden-modus overgaat in snel 
blauw knipperen . 

c. Nu kunt u het proces volgen dat nodig is voor het koppelen van een 
nieuw mobiel apparaat. (Zie punt E.1.d tot E.1.f methoden) 

9. Handsfree-functie 
a. Wanneer er een oproep binnenkomt tijdens de Bluetooth 

muziekafspeel-modus; 
b. Het oproepsignaal zal klinken en het afspelen van de muziek zal 

automatisch worden gepauzeerd. 
c. In deze opzet raden wij u aan uw mobiele apparaat te gebruiken om 

op een eenvoudige wijze oproepen te weigeren of te beantwoorden. 
U kunt echter ook: 

d. Druk op de “ /  (14)”-knop en houd deze vast als u de oproep wilt 
weigeren. Of, 

e. Druk op de “ /  (14)”-knop om de oproep te beantwoorden. 
f. Nu hebt u de handsfree-functie op de Bluetooth luidspreker. 
g. Druk opnieuw op de “ /  (14)” om op te hangen als het gesprek is 

beëindigd. En de gepauzeerde muziek zal automatisch hervatten. 
Tip: spreek direct in de ingang “MIC (9)” op een afstand van 30 ~ 60cm 
voor de beste speakerphone prestatie. 

10. Laatst gekozen nummer opnieuw bellen-functie 
a. Om opnieuw te kiezen voor het laatst gekozen nummer via de 

Bluetooth-functie, ook al is het apparaat in de muziekmodus. 
b. Druk tweemaal op de “ /  (14)”-knop om de opnieuw 

bellen-functie te kiezen, het afspelen zal pauzeren en hij schakelt over 
op de handsfree-functie om opnieuw te bellen. 

c. Druk weer op de “ /  (14)” -knop om de opnieuw-bellen oproep op 
te hangen. 

d. Verzeker u ervan, dat uw mobiele telefoon een laatst gekozen nummer 
heeft, zo niet, dan kan de opnieuw bellen-functie niet worden 
geactiveerd. 
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F. Gebruik van de AUX IN-functie
Schakel de Bluetooth-functie IN wanneer u de AUX-functie wilt gebruiken. 
Verzeker u ervan, dat het externe apparaat aan staat en een signaal stuurt 
naar de AUX-uitgang, terwijl hij muziek afspeelt. 

1. Het apparaat staat AAN en is in de Bluetooth-functiemodus; 
2. Verbind de “AUX IN-Jack (16)” van de Bluetooth-luidspreker met de 

“Oortelefoon/AUX/LINE”-uitgang van een extern apparaat via de 
audiokabel (meegeleverd). 

3. De Bluetooth-luidspreker schakelt automatisch over van Bluetooth- 
modus naar de Aux In-modus. U hoort een serie tonen en de 
“Bluetooth LED (6)” gaat van knipperend blauwnaar licht rood. 

4. Op hetzelfde moment dat de AUX-In in de verbonden-modus is, zullen 
de RGB-lichten overschakelen naar het regenboogeffect. 

5. De “AUX In”-functie is nu gereed en u kunt muziek beginnen af te 
spelen via de bedieningen van het externe apparaat, zoals Start, Stop, 
Volumeregeling, enz. 

6. Trouwens, u kunt ook de bediening op de Bluetooth-luidspreker 
gebruiken; 

7. Druk op de “  (11)”-knop en houd deze vast om het volume te 
verhogen. 

8. Druk op de “  (12)”-knop en houd deze vast om het volume te 
verlagen. 

9. Wanneer het maximale of minimale volume is bereikt, klinkt er een 
pieptoon. 

10. Ontkoppel de audiokabel wanneer u klaar bent en het apparaat zal 
automatisch terugkeren in de Bluetooth-modus. 

 
G. Herinnering lage batterijspanning en automatische slaapstand

1. De Bluetooth-luidspreker zal binnen een paar minuten geluidstonen via 
de luidspreker sturen. Als u dit herinneringsgeluid hoort en u wilt het 
apparaat blijven gebruiken, sluit het apparaat dan aan op een 
USB-voeding om het op te laden. 

2. Zo niet, dan zal de Bluetooth-luidspreker overschakelen naar de 
slaapstand als gedurende enkele minuten het spanningsniveau te laag 
blijft. 

3. In dit geval kan het apparaat niet worden aangezet, omdat de 
oplaadbare batterij geen energie genoeg heeft, totdat de batterij 
tenminste 10 tot 15 minuten is opgeladen. 
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4. Om het apparaat uit de slaap te halen, schuift u de “Apparaat AAN/UIT 
(10)”-schakelaar voor 10 seconden naar de “OFF”-positie en daarna 
weer in de “ON”-positie. 

 
H. Gebruik de BT-210 LIGHT-app:

Gebruik deze app voor de licht-, muziek-, tijd (alarm)- en de Bluetooth- 
koppelingsfuncties op de BT-210 Light. 
Volg de onderstaande stappen om de app op uw Android-toestel, iPad, 
iPhone of iPod touch te downloaden: 
Opmerking: 
 Verzeker u ervan dat uw apparaat toegang heeft tot internet via uw 

provider of draadloze verbinding. 
 De Apple-app ondersteunt apparaten met iOS 8.0 of hoger en de 

Android-apk ondersteunt de smartphone-toestellen met Android V4.3 
of hoger. 

1. Om de app te downloaden en te installeren: 
a. Open de Apple App Store of de Google Play Store op uw mobiele 

apparaat. 
b. Zoek naar de app-naam “Lenco BT-210”. 
c. Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden en te 

installeren. 
d. Eenmaal gedownload en geïnstalleerd, verschijnt de BT-210 Light-app 

op het startscherm van uw apparaat. 
e. Start de app en u vindt de hieronder getoonde interfaces wanneer deze 

in de app kiest. 
f. Zorg ervoor dat in de “Connect (Verbind)”-interface in de 

Bluetooth-lijst wordt aangegeven dat het “BT-210 Light”-apparaat is 
verbonden. Zo niet, tik erop voor de verbinding of maak gebruik van de 
menu-instellingen van uw mobiele apparaat. 

2. Synchronisatie klok: 
a. De tijd van het apparaat wordt automatisch gesynchroniseerd wanneer 

u deze mobiele app opent en in Bluetooth-verbonden-modus; 
b. Dat betekent dat de tijd op de BT-210 LIGHT automatisch wordt 

aangepast aan de tijd van de mobiele telefoon die is gekoppeld en 
wordt gebruikt. 
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3. App-interfaces: 

 

 
 
4. Gebruik licht-interface op app: 
a. Kies in de “LIGHT (Licht)”-interface de “color light (gekleurd licht)”- of 

“white light (wit licht)”-modus, zoals u zelf wenst aan te passen; 
b. In de gekleurd lichtmodus kunt u naar eigen behoefte het “Normal 

(Normaal)/Rainbow (Regenboog)/Candle (Kaars)/Pulse (Pulserend)/ 
Rhythm (Ritmisch)” effect kiezen. 

c. Kies Rhythm (Ritmisch) om de RGB-muzieklichten te starten. De 
RGB-lichten zullen op het ritme van de Bluetooth-muziek van kleur 
veranderen. 

d. Kies het Normal (Normaal)-effect om een kleur te kiezen die u maar 
wilt. Maak gebruik van de kleurenspectrumkaart of kies rechtstreeks 
een kleur via de kleuricoontjes. Ook kunt u het lichtniveau aanpassen 
met behulp van het cirkelicoon in het midden. 

  

Interface-menu's 
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5. De game in de app: 
a. Kies in de “LIGHT (Licht)” interface de “Color light (lichtkleur)” > 

“Normal (Normaal)” > “Interactive Color (Interactieve kleur)” modus; 
b. De game-interface verschijnt en gekleurde rondjes schuiven van 

beneden naar boven om mee te spelen; 
c. Tik in willekeurige volgorde op de bewegende kleuren en het gekleurde 

licht van het apparaat verandert in de kleur die u kiest. 
d. Dit spel is goed voor het trainen van uw ogen, hersenen en uw 

vingerreactie of het brengt wat fun. 
 

 

 

Gekleurd licht Wit licht 

Light Aan/Uit 

Lichtniveau 

Lichtschakelaar 

Direct naar 
kleur 

Lichtniveau

LichtschakelaarKleuren- 
spectrum

Interactief 
kleuricoon

Game-interface 
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6. Gebruik app-interface voor de cameraopname van de kleur: 
a. In de “LIGHT (Licht)”-interface kiest u de “Camera Picker (Camera 

kleurselector)” -functies om de gewenste kleur van het object te 
krijgen, waarop hij is gericht; 

b. Tik op het “Camera Picker (Camera kleurselector)”-icoon om naar de 
kleuren kopieer interface te gaan; 

 

 

c. Richt vervolgens met de sensor om de kleur te kopiëren op de 
gewenste kleur op het object. U ziet het kleine cirkel-icoontje 
veranderen en het toont de kleur van het object; 

d. Zodra de doelkleur is bepaald, tik om te bevestigen op het “Color Copy 
Sensor (Sensor om kleur te kopiëren)”-icoon of ergens anders op het 
camerascherm; 

e. De gewenste kleur wordt weergegeven in “Color Copied Board (Veld 
met gekopieerde kleur)” en het licht van het apparaat schakelt op dat 
moment over op de gewenste kleur. 

f. Herhaal de hierboven genoemde methoden om een andere kleur te 
kopiëren die u als lichtkleur voor het apparaat wilt gebruiken. 

 

Camera 
kleurselector-

icon 

Veld met gekopieerde 
kleur 

Sensor om kleur te 
kopiëren 

Terug naar vorige

Camera kleurselector- 
interface
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g. Tik op het “Back to previous (Terug naar vorige)”-icoon om af te 
sluiten en terug te gaan naar een andere gewenst licht-interface. 

Opmerking: Sommige gekopieerde kleuren zullen er op de lichtkolom 
anders uitzien; dat is het gevolg van een aantal beperkingen van de 
kunststof van het apparaat, evenals van de RGB LED-lampen. Dat is een 
normaal resultaat voor dit apparaat. 
7. Gebruik de MUZIEK-interface in de app: 
a. In de “MUSIC (MUZIEK)”-interface kunt u de volgende functies 

uitvoeren: afspelen/pauze, speel volgende, speel vorige, volume 
aanpassen en muziekbestanden selecteren uit de afspeellijst. 

b. Tik op het “Playlist icon (Afspeellijst-icoon)” om naar de muzieklijst 
van het apparaat te gaan en een af te spelen nummer te selecteren. 

c. Tik op of sleep de gerelateerde icoontjes om naar de gewenste functies 
te gaan, wanneer u dat wilt. 

 

 

Afspeellijst

Volumeregeling

Afspeelfuncties

Bevestigde kleur 
getoond in veld 

Doelkleur in de 
kleine cirkel 
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8. Gebruik de TIMER-interface in de app: 
a. In de “TIMING (Timer)”-interface kunt u, zoals u dat wenst, de“Auto 

lighting (Auto verlichting)”, “Auto music (Auto muziek)” en “Alarm 
Clock (Alarmklok)”-functies kiezen en instellen; 

b. Tik op of sleep de gerelateerde icoontjes om naar de gewenste 
timer-functies te gaan, die u wilt instellen; 

c. Voorbeeld; Tik op het “ON/OFF (Aan/Uit)”-icoon van de “Auto lighting 
(Auto verlichting)” om deze functie aan te zetten. Tik op de “Start time 
(Begintijd)” en “Close time (Eindtijd)”-items: een dialoog pop-up voor 
het instellen van de tijd verschijnt en u kunt de gewenste begin- en 
eindtijd voor het nachtlicht instellen. 

d. Herhaal de bovengenoemde methoden om de rest van timer-functies 
in te stellen. 

 

 
9. Alarmtoon en uitzetten van de alarmtoon 
a. Wanneer de alarmklok is ingesteld en de tijd is gekomen, zal de BT-210 

LIGHT elke 8 seconden een alarmgeluid via de luidspreker weergeven, 
gedurende 5 minuten; 

b. Om het alarmgeluid uit te zetten, tikt u eenmaal op de  
“  Aanraaksensor (3)” aan de rechterkant van het apparaat. Of, 

c. Druk op een willekeurige toets aan de achterkant van het toestel. 
 
Belangrijk: Deze ingestelde en gewijzigde instellingen in het “Timing 
(Timer)”-menu zullen alleen geactiveerd worden als het apparaat en uw 
mobiele apparaat in de Bluetooth verbonden-modus zijn. Houd de BT-210 
LIGHT en de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat in de 
verbonden-modus als u wilt dat zij geactiveerd zijn, terwijl u slaapt. 
 

AAN/UIT
Het instellen 
van de tijd 

Zet AAN
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10. Probleemoplossing 
Geen spanning  Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.

 Controleer of het apparaat UIT staat. 

Geen geluid 

 Controleer op de Bluetooth-luidspreker en op het 
mobiele apparaat of het volumeniveau in de laagste 
positie staat. 

 Verzeker u ervan, dat uw Bluetooth-apparaat zich 
binnen het effectieve werkzame bereik bevindt. 

 Controleer of het Bluetooth-apparaat is gekoppeld. 
 Controleer of het Bluetooth-apparaat aangeeft dat 

het is verbonden. 
 Controleer of u de juiste audiobron hebt 

geselecteerd.
Geen reactie van 
de luidspreker 

 Start het apparaat opnieuw door het UIT en AAN te 
zetten. 

 
11. Specificaties 
Afmetingen 288 mm (L) × 113 mm (D) × 173 mm (H)
Gewicht 832 g (bij benadering)

Bluetooth 

Specificaties V4.0/V2.1 + EDR
Ondersteunde 
profielen

A2DP, AVRCP, HSP, SPP

Verbindingsafstand 10 meter (open gebied)

Ingebouwde batterij Lithium 3,7 V, 4000 mAh
Speeltijd: 6 tot 8 uur (op 75-80% volumeniveau)

Voeding Micro-USB-poort
DC 5 V, 1 A/1000 mA

Audio 

Uitgang 3 W (RMS) x 2 (4 Ohm)
Freq. Bereiken:
AUX IN 
Bluetooth

80 Hz tot 20 KHz 
80 Hz tot 16 KHz

I/O Audio In-verbinding 800 mV RMS, 10 K Ohm
Klok LED-display 24-uurs display 

Lichtbron Witte LED's
RGB-LED's

Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C
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12. 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. 
 
13. Service en ondersteuning 

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 gerepareerd 
moeten worden 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. 
 
14. Recycling  

 

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).
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15. CE-markering  

 

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

 
Hierbij verklaart Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1A, 6361 HB Nuth (NL), 
dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EU. 
De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op 
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents. 
 
Dit product werkt op 2400 - 2483,5 MHz en is ontworpen om alleen te 
worden gebruikt in een normale huishoudelijke omgeving. Dit product is 
geschikt voor dit doel binnen alle EU-landen. 
 
®Alle rechten voorbehouden 
 


