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Dank u voor het kiezen voor de EnVivo TWS oortjes. Om het product beter te gebruiken, lees voor gebruik de snel start gids aandachtig en 
bewaar deze zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Graag aandachtig lezen en alle veiligheids- en gebruiksinstructies op een geschikte plaats bewaren.
1. Deze instructies aandachtig lezen.
2. Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats.
3. Heb aandacht voor alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies beschreven in deze handleiding.
5. Gebruik dit product niet op plekken met water of vocht.
6. Reinigen met een droge doek.
7.	 Gebruik	alleen	accessoires	gespecificeerd	door	de	leverancier.

WAARSCHUWINGEN
• Gebruik de oortjes niet gedurende een lange tijd met een hoog volume.
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen, gebruik uw oortjes op een comfortabel, gematigd volumeniveau.
• Verlaag het volume op uw apparaat voordat u de oortjes in uw oren stopt, verhoog vervolgens langzaam het volume totdat u een 

comfortabel geluidsniveau bereikt.
• Gebruik de oortjes niet tijdens het rijden aangezien u geen omgevingsgeluid kunt horen, wat gevaar kan veroorzaken.
• Focus op uw veiligheid en die van anderen wanneer u met een activiteit bezig bent die uw aandacht vereist, bijvoorbeeld tijdens het 

fietsen	of	wandelen	in	of	nabij	het	verkeer,	een	bouwplaats	of	een	treinrails	en	volg	relevante	regelgeving	omtrent	het	gebruik	van	
hoofdtelefoons en dergelijke op.

• Verwijder de oortjes of pas het volume aan om omgevingsgeluiden te horen, waaronder alarmen en waarschuwingssignalen.
• Als u voelt dat de oortjes warmte genereren of als u geen geluid kunt horen, de oortjes direct verwijderen.
• Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan in het product. 
• Probeer nooit het product op welke manier dan ook uit elkaar te halen.
• Gebruik dit product alleen met een goedgekeurde voedingsbron die aan de eisen van de lokale regelgever (bijvoorbeeld UL, CSA, 

VDE, CCC) voldoet.
• Als de batterij lekt, niet in contact brengen met uw huid of ogen. Als u in contact komt, direct een arts raadplegen.
• Apparaten voorzien van batterijen niet blootstellen aan extreme warmte (bijvoorbeeld door bewaren in direct zonlicht, vuur en dergelijke).
• Veeg zweet van de oortjes en de laadbox voor het opladen.

Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. 

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om vast te stellen of dit effect heeft op uw geïmplanteerde  
medische apparaat.

ZORG EN ONDERHOUD
• Het product niet laten vallen, pletten, buigen of grote kracht op het product uitoefenen.
• Het product niet voor langere tijd in een vochtige, koude of extreme omgeving plaatsen. Overmatig hoge of lage temperaturen 

kunnen verbranden/ontploffen van de batterij veroorzaken. Blijf op afstand van vochtige omgevingen om beschadiging van de 
ingebouwde elektronica te voorkomen.

• Reinig het product niet met vluchtige, irriterende  
vloeistoffen. De beste manier om te reinigen is een stoffen doek of een speciale lederen reiniger.

• Het product niet zelf uit elkaar halen. Dit kan leiden tot kortsluiting, vuur of elektrische schok. Indien u een onderdeel van het product 
dient te vervangen als gevolg van normale slijtage of schade, neem contact op met de leverancier.

• Dit product bevat magnetisch materiaal. Het product op afstand houden van magnetisch gevoelige producten (zoals creditcards en 
videoschermen) om beschadiging te voorkomen.

GEHOORVEILIGHEID

Gevaar - Om gehoorbeschadiging te voorkomen, niet langere tijd op hoog volume luisteren. Pas het volume aan naar een 
veilig niveau. Als het volume van de oortjes hoog is dient te luistertijd te worden verkort.  

PRODUCTSPECIFICATIES
Bedrijfsafstand: 10 meter (zonder obstakels)
Hoorn diameter: 8mm 
Stijl: TWS
Afspeeltijd: 6 uur 
Gesprekstijd: 4 uur 
Laadtijd: 2 Hours 
Gevoeligheid: 87dB+3dB 
Vervorming: <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
Verbindingsnaam: ENV-1615
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INHOUD VAN DE VERPAKKING

1 x Set TWS oortjes 1 x Gebruikershandleiding 1 x Garantiekaart

2 x Oordopjes S/L 1 x Draagriem1 x Oplaadbox

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.

Voor videoinstructies ga naar https://teknihall.be en zoek onder Producten  Envivo.

BEDIENING 
Oproep beantwoorden: Kort indrukken 

Oproep beëindigen: Kort indrukken 
Oproep weigeren: Tweemaal indrukken  

Afspelen/pauzeren: Kort indrukken  
Volgend nummer: Tweemaal indrukken op het rechter oortje 

Laatste nummer: Tweemaal indrukken op het linker oortje
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Taak Actie LED indicator

Inschakelen Wanneer uitgeschakeld, lang op de aan/uitknop 
drukken Blauwe LED lamp

Uitschakelen Wanneer ingeschakeld, lang op de aan/uitknop 
drukken Rode LED lamp en daarna uitgeschakeld

Verbinden
Wacht 10 seconden na het inschakelen of druk 
op de aan/uitknop gedurende 6 seconden om 
in de verbindingsmodus te komen. Naam van de 
verbinding: ENV-1615

Rode en blauwe LED knipperen 
afwisselend

Automatisch in- en 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 deze in de  

 laadbox plaatst.

Voice Dial (alleen voor 
iPhone) Wanneer verbonden, druk lang op de aan/uitknop

Opladen
Zal automatisch worden opgeladen wanneer u ze 
in de laadbox stopt en het deksel sluit 
Opmerking: U dient de laadbox te sluiten om op  
te laden.

Rode LED lamp

Volledig opgeladen LED uit

Uitschakelen bij lage spanning Wanneer de batterijspanning lager dan 3.4V is hoort u een stemalarm en zullen de LEDs elke 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 deze te bewaren in de laadbox.
Wanneer de oortjes leeg raken en meerdere dagen niet worden opgeladen, zullen ze automatisch in een beschermingsmodus gaan om 
de levensduur van de batterij te beschermen. Wanneer de oortjes in batterij beschermingsmodus zijn gegaan dient u ze tenminste 8 uur op 
te laden. Denk er aan om de laadbox op te laden na elke 4 tot 5 keer laden van de oortjes.

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.

OORDOPJE SELECTEREN

S L

De geluidskwaliteit wordt beperkt door een onjuiste maat oordopje en de juiste maat zal ook 
comfortabeler aanvoelen.
Kies de oordopjes die het beste passen bij uw type oor. We raden u aan om te beginnen met de 
kleinste oordopjes en dan de grotere maten te proberen totdat u degene vindt die het meest 
geschikt is voor u. 

OORDOPJES REINIGEN
Het is belangrijk om de oordopjes schoon te houden voor veilig en gezond gebruik. Belangrijk: verwijder de oordopjes van de oorjes 
voordat u deze probeert te reinigen.
De oordopjes stevig in de ene hand en de oortjes stevig in de andere hand houden, en de oordopjes voorzichtig verwijderen.
Gebruik een natte doek met warm water en zachte zeep om vuil en smeer van de oordopjes te verwijderen. Gebruik geen krachtig 
reinigingsmiddel.
Spoel de oordopjes schoon en plaats ze terug op de oortjes wanneer ze volledig opgedroogd zijn.
Plaats de oordopjes voorzichtig terug op de oortjes om ervoor te zorgen dat ze volledig terug op hun plek zitten.
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DRAAGRIEM

ONDERHOUDEN EN BEWAREN
Het is belangrijk om de oortjes schoon te houden voor veilig en gezond gebruik.
Draag geen in-oor oortjes die vuil zijn.
Wanneer de oortjes niet gebruikt worden, bewaar ze in een schone en droge omgeving.
Voorkom bewaren in een omgeving die te warm of te koud is.
Voorkom contact met vloeistoffen en voorkom extreme temperaturen en omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
De oortjes niet op een onprofessionele of ongebruikelijke manier uit elkaar halen om verslechtering van de geluidskwaliteit te voorkomen.
 
VEEL GESTELDE VRAGEN
 
De verbinding is onsuccesvol of kan niet verbinden
1. Verwijder eerst uw bestaande TWS verbinding: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, gedurende ongeveer 10 seconden de aan/

uitknop ingedrukt houden.

Slechte geluidskwaliteit
1. Zorg dat de oortjes stevig in het oor zitten.
2. Probeer een andere muziekspeler of applicatie.

Geen geluid of geluidsverandering
1. Contrleer of uw apparaat dit product ondersteunt. 
2. Probeer een andere muziekspeler of applicatie.

Slechte verbinding:  
Voor een optimale verbinding met een extern apparaat zoals een smartphone/tablet – zorg dat het externe apparaat zo dicht mogelijk bij 
de oortjes is geplaatst. Als u bijvoorbeeld uw telefoon in uw zak heeft, gebruik de zak het dichtst bij 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.

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), 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.

 



ENV-1615
6

EU Conformiteitsverklaring 
 
Wij 

Bedrijfsnaam: Accession ApS 
  

Postadres: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark 
  

Postcode: 9200 
  

Plaats: Aalborg 
  

Telefoonnummer: +45 7026 6696 
  

E-Mail adres:  jz@accessionx.com 
 
Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende 
product: 

Apparaat model/Product:  TWS Earphones  
  

Type: ENV-1615 (BS24) 
  

Batch: PO-1615 
  

Serienummer: N/A 
 
Onderwerp van de verklaring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen: 

Directive 2014/53/EU  2011/65/EU Rohs Directive 

   
  

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast: 

EN 62479: 2010  Draft EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 
2011 + A2: 2013 

 Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 

EN 50332-1: 2013  EN 300 328 V2.1.1 

EN 50581: 2012   

   
  

   

Aangemelde instantie (indien van toepassing):  4 cijferig nummer van de aangemelde 
instantie: 

N/A   
 

Aanvullende informatie: 
N/A 

 
Ondertekend voor en namens: 

Aalborg, Denmark     2020-03-04  Jian Zhou, Buying Director 
Plaats van verstrekking  Datum van 

verstrekking 
 Naam, functie, handtekening 

 


