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WAARSCHUWINGEN
• Plaats de oortjes of de laadbox niet in direct zonlicht 

of dichtbij andere warmtebronnen.
• Dompel de oortjes of de laadbox niet onder in water 

aangezien dit beschadiging kan veroorzaken. 
• De apparaten (beide oortjes en de laadbox) bevatten 

elk een oplaadbare batterij. Zorg dat ze niet nabij 
vlammen/vuur komen aangezien dit een explosie kan 
veroorzaken.

• De garantie op het apparaat zal vervallen wanneer de 
gebruiker zonder toestemming probeert om het appa-
raat te repareren of veranderingen aan te brengen.

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden 
dan waar het voor gemaakt is.

Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar  
kunnen veroorzaken. 

 Dit product bevat magnetisch materiaal.
Raadpleeg uw arts betreffende mogelijke 
effecten op uw geïmplanteerde  
medische apparaat.
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VEILIGHEID BIJ HET LUISTEREN
Gevaar - Om gehoorbeschadiging te 
voorkomen niet gedurende langere tijd met 
hoog volume luisteren. Stel het volume in 
op een veilig niveau. Indien het volume van 
de oortjes te hoog is dient de luistertijd te 
worden verkort.

 

PRODUCTSPECIFICATIES
Bedrijfsafstand: 10 meter (zonder obstakels)
Hoorn diameter: 8mm 
Stijl: TWS
Afspeeltijd: 6 uur 
Gesprekstijd: 4 uur 
Laadtijd: 2 uur 
Gevoeligheid: 87dB+3dB 
Ruis: <0.1%
Frequentiebereik: 2402MHz- 2480MHz 
Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
Type batterij van de oortjes en laadbox: Li-ion Polymer Batterij
Batterij oortje: 3.7V/40mAh, 0.148Wh 
Batterij laadbox: 3.7V/620mAh, 2.29Wh
Gewicht: 60g
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Verbindingsnaam: ENV-1615

OM TE BEGINNEN 
1. Neem de oortjes uit en verwijder de beschermende 

sticker van beide oortjes.

2. Plaats de oortjes in de laadbox en sluit het deksel.
3. Open het deksel en neem beide oortjes tegelijkertijd uit.
4. Bluetooth inschakelen op uw telefoon. 
5. Zoek naar “ENV-1615” in de lijst met beschikbare 

apparaten.
6. Selecteer deze en de telefoon zal verbinden met de 

oortjes.
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Voor videoinstructies ga naar  https://teknihall.be en zoek 
onder Producten  Envivo. 
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BEDIENING
Oproep beantwoorden: Inkomende 
oproep, druk kort. 
Oproep beëindigen: Tijdens oproep, 
druk kort. 
Oproep weigeren: Inkomende oproep, 
druk tweemaal.  
Afspelen/Pauzeren: In muziekmodus, 
kort indrukken. 
Volgende nummer: Druk tweemaal op 
het rechteroortje. 
Laatste nummer: druk tweemaal op de 
aan/uitknop op het linkeroortje.
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Taak Actie LED indicator

Inschakelen
Wanneer 
uitgeschakeld, druk 
lang op de aan/
uitknop

Blauwe LED 
indicator

Uitschakelen
Wanneer 
ingeschakeld, druk 
lang op de aan/
uitknop

Rode LED 
indicator zal 
lang branden 
en gaat 
vervolgens uit

Verbinden

Na 10 seconden 
ingeschakeld te zijn 
komen de oortjes 
automatisch in 
verbindingsmodus, 
of druk gedurende 
6 seconden op 
de aan/uitknop.
Verbindingsnaam: 
ENV-1615

Rode en blauwe 
LED knipperen 
afwisselend
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Taak Actie LED indicator

Automatisch 
in/
uitschakelen

1.  De oortjes zullen automatisch 
inschakelen en verbinden wanneer 
u ze uit de laadbox neemt.

2. De oortjes zullen automatisch 
uitschakelen en opladen wanneer 
u ze in de laadbox plaatst.

Voice Dial 
(alleen iPhone)

Wanneer 
verbonden, druk 
lang op de aan/
uitknop

Opladen

De oortjes zullen 
automatisch opladen 
wanneer u ze in de 
laadbox plaatst en 
het deksel sluit 
Opmerking: U dient 
de box te sluiten om 
op te laden.

Rode LED 
indicator
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Taak Actie LED 
indicator

Opladen voltooid LED uit

Uitschakelen 
bij lage 
batterijspanning

Wanneer de batterijspanning lager 
is dan 3.4V zult u een gesproken 
waarschuwing horen en zal de LED 
1 maal per 5 seconden knipperen

De oortjes zullen automatisch uitschakelen 
als er gedurende 12 minuten geen 
verbinding is.

LED uit

BEWAREN
Wanneer u de oortjes niet gebruikt is het altijd aanbevolen 
om ze te bewaren in de laadbox. Wanneer de batterij 
van de oortjes leeg raakt en meerdere dagen niet 
wordt opgeladen zullen de oortjes automatisch in 
een beschermingsmodus gaan om de levensduur 
van de batterij te beschermen. Indien de oortjes in 
beschermingsmodus zijn gegaan, dient u ze tenminste 8 
uur op te laden. Denk er aan dat u na elke 4-5 keer laden 
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van de oortjes de laadbox dient op te laden.

RESET
Wanneer de oortjes niet correct werken of u slechts een 
van de oortjes kunt verbinden dient u de oortjes  
te resetten. 

1. Verwijder de 1615 verbinding van uw smartphone.
2. Houdt de knoppen op beide oortjes ingedrukt totdat u 

de melding “Power off” hoort.
3. Houdt nu de knoppen op beide oortjes ingedrukt totdat 

u de volgende 3 geluiden hoort: “power on”, “Pairing 
mode” en vervolgens een korte melodie waarna de 
oortjes uitschakelen.

4. Plaats de oortjes in de laadbox en sluit het deksel.
5. Open het deksel en neem beide oortjes tegelijkertijd uit.
6. Uw telefoon verbinden met de oortjes. 

Voor video instructies, ga naar https://teknihall.be en zoek 
onder  Producten  Envivo.

Voor de volledige handleiding ga naar https://teknihall.be 
en zoek onder Producten  Envivo.



ENV-1615 11
  0900 400 2001       envivo@teknihall.nl       www.teknihall.nl

TEKNIHALL SUPPORT

DE GESPREKSKOSTEN BEDRAGEN 0,18 €/MINUUT

INFORMATIE BETREFFENDE DE  
CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Accession ApS dat de radioapparatuur 
van het type TWS Oortjes in overeenstemming is met de 
Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU Rohs.

 

De volledige text van de EU conformiteitsverklaring is te 
vinden op de volgene internetpagina: 
https://www.teknihall.be/nl/downloads/envivo/1615
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VERWIJDERING 
Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid 
als afval bestaande uit elektrische en elektronische 
apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te 
zien links), waaronder de oortjes zelfs wanneer deze niet 
gemarkeerd zijn met het WEEE logo zouden niet met 
het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem 
contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u 
details te geven over de mogelijkheden voor recycling in 
uw omgeving.

ACCESSION APS
VANDMANDEN 34, 9200 AALBORG SV, DENMARK


