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WELKOM

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop.
Daarom wordt dit EnVivo product geleverd met een
allesomvattende driejarige fabrieksgarantie en een uitstekende
ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn.
Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in
het onwaarschijnlijke geval dat uw aankoop defecten
vertoont, neem contact op met onze helplijn voor directe
ondersteuning. Defecten geclaimed binnen de driejarige
garantieperiode worden kostenloos gerepareerd of
vervangen onder de voorwaarde dat u een overtuigend
bewijs van aankoop kunt overleggen (bewaar de kassabon!).
Uw wettelijke rechten worden hier niet door aangetast.
Echter, wees u ervan bewust dat de garantie ongeldig is en
komt te vervallen indien het product opzettelijk is beschadigd,
onjuist is gebruikt of uit elkaar is gehaald.

ALGEMEEN

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.

VEILIGHEID

Lees en volg de veiligheidsinstructies.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om beschadiging van uw apparaat te voorkomen, adviseren
wij u om de veiligheids- en gebruiksinstructies te lezen voordat
u de party luidspreker gebruikt.
1.

Het apparaat niet laten vallen, uit elkaar halen, openen,
pletten, buigen, vervormen, doorboren, versnipperen, in
de magnetron verhitten, verbranden, verven of voorzien
van vreemde objecten.
ENV-1668
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2.
3.

Het apparaat niet blootstellen aan vocht of
onderdompelen in vloeistoffen. Te allen tijde drooghouden.
Het product buiten bereik van baby’s en kleine kinderen
houden om elke potentieel gevaarlijke situatie te voorkomen.

WAARSCHUWING
1. Gebruik of bewaar het apparaat niet bij hoge
temperaturen of op gevaarlijke locaties.
2. Stel het apparaat niet bloot aan regen.
3. Het apparaat niet uit elkaar halen, repareren of veranderen.
4. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare
batterij; derhalve afzien van in vuur plaatsen of gooien om
ontploffingsgevaar te voorkomen.
5. Om de levensduur van de batterij te verlengen de party
luidspreker ongeveer eens per maand opladen en gebruiken.
6. Een lage batterijspanning kan een verkleind Bluetooth bereik
of het verbreken van de verbinding tot gevolg hebben.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Party luidspreker

Bedrade microfoon

Geluidskabel

Micro USB kabel

Gebruikershandleiding

Garantiekaarten
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BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

1.

2.
3.

Disco LED lamp – Houdt de Modus knop ingedrukt om
de disco LED lamp in- of uit te schakelen. De discolamp
zal de muziek volgen wanneer geluid uit de luidspreker
komt. De disco LED lamp zal uitschakelen wanneer het
muziekvolume is ingesteld op 2 of lager.
LED scherm – laat de huidige selectie en verbindingen zien.
AUX Ingang – 3.5mm Stereo jack kan worden gebruikt

ENV-1668
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

om een CD speler, MP3 speler, smartphones of andere
geluidsbronnen aan te sluiten.
Laadindicator – zal oplichten tijdens het laden.
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen zal het
indicatorlampje uitschakelen.
Laadpoort – Gebruik de meegeleverde micro USB kabel
om het apparaat op te laden.
Muziekvolume bediening – Draai aan de knop om het
muziekvolume aan te passen (0-30 op het LED scherm).
Echo volume bediening – Draai aan de knop om het
volume van de echo bij het gebruiken van een microfoon
in te stellen.
Microfoon volume bediening – Draai aan de knop om het
volume van de microfoon in te stellen.
Aan-/uitknop – De knop ingedrukt houden om de party
luidspreker in of uit te schakelen.
Modus knop – Kort indrukken om de modus te wijzigen, lang
indrukken om de disco LED lamp in of uit te schakelen.
Terug/vorige knop – Indrukken om terug te gaan naar het
vorige nummer.
Afspelen/pauzeren knop – Indrukken om muziek af te
spelen/te pauzeren.
Vooruit/volgende knop – Indrukken om naar het volgende
nummer te gaan.
Micro SD kaart poort – Speel muziek af vanaf een Micro
SD kaart.
USB stick poort – Speel muziek af vanaf een USB stick.
Microfoon ingang - 6.35mm (1/4”) jack ingang
voor microfoon.
Ingebouwde luidspreker.
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18

18. AAN/UIT: De microfoon in- of uitschakelen.

DE PARTY LUIDSPREKER BEDIENEN

INSCHAKELEN
Druk lang op de aan-/uitknop en het LED scherm zal
inschakelen. Om de party luidspreker uit te schakelen,
opnieuw lang op de aan-/uitknop drukken.
OPLADEN
De party luidspreker heeft een ingebouwde oplaadbare
batterij. Sluit de meegeleverde micro USB laadkabel aan op
de party luidspreker en op een USB lader of de USB poort van
een computer. Tijdens het laden zal de LED laadindicator
gaan branden.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal de LED
laadindicator uitschakelen.
De party luidspreker kan gebruikt worden tijdens het laden.

ENV-1668
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BLUETOOTH VERBINDEN
Indien u uw telefoon/tablet voor de eerste keer verbindt met
de party luidspreker dient u de onderstaande instructies te
volgen om de verbinding tot stand te brengen.

INSTELLINGEN

1. Druk op de aan-/
uitknop op de
party luidspreker.

2. Ga naar de
instellingen van uw
telefoon.

INSTELLINGEN

ENV-1668

3. Ga naar Bluetooth en
schakel Bluetooth in op
uw telefoon/tablet.
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4. Zoek in de lijst naar de
Bluetooth naam ENV1668 en selecteer deze.
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5. Indien het verbinden
succesvol is zal het
Bluetooth icoon op het
LED scherm stoppen
met knipperen. U kunt
nu muziek vanaf uw
telefoon/tablet afspelen
via de party luidspreker.

6. Pas het volume
aan door aan de
muziekvolume knop
te draaien.

Opmerking: Om een nieuw apparaat te verbinden dient u
eerst de huidige Bluetooth verbinding te verbreken.
Opmerking: De party luidspreker zal automatisch verbinden
met de eerder verbinden Bluetooth apparaten wanneer de
party luidspreker wordt ingeschakeld.
Opmerking: Denk eraan om het volume op uw telefoon/
tablet te verhogen wanneer u de party luidspreker gebruikt.
DISCO LED LAMPEN
Houdt de Modus knop ingedrukt om de disco LED lampen in
of uit te schakelen.
De discolampen zullen knipperen en/of bewegen op het ritme
van de muziek.
ENV-1668
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MICROFOON
Steek de 6.35mm jack van de microfoonkabel in de MIC poort
van de party luidspreker. Schuif de microfoon schakelaar
naar AAN. Geluid van de microfoon is nu te horen via de
party luidspreker. Draai aan de microfoonvolume knop om het
volume van de microfoon aan te passen.
MICROFOON ECHO
Wanneer u de microfoon gebruikt, kunt u aan de echo
volume knop draaien om een echo effect toe te voegen aan
het geluid dat van de microfoon komt.
AUX IN
U kunt uw telefoon/tablet/CD speler/geluidssysteem
aansluiten op de party luidspreker via de meegeleverde
3.5mm geluidskabel.
U kunt alleen de AUX modus inschakelen wanneer een 3.5mm
geluidskabel is aangesloten op de AUX ingang poort.
USB/MICRO SD KAART MODUS
U kunt een USB stick of een micro SD kaart plaatsen om MP3
geluidsbestanden van af te spelen.
Opmerking: Ondersteunt USB en micro SD kaarten tot 32GB.
Opmerking: Ondersteunt MP3 geluidsbestanden.
WISSELEN TUSSEN MODES
Om te wisselen tussen de AUX, Bluetooth, USB of micro SD
modes, druk kort op de Modus knop.
Opmerking: Om naar AUX, USB en micro SD modus te gaan
dient u een kabel of geheugenkaart in de poort te
hebben geplaatst.
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REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, borstels of scherpe
voorwerpen. Deze kunnen het oppervlak van het
product beschadigen.
Niet onderdompelen in water.
Reinig het product met een vochtige doek. Laat alle
onderdelen drogen voordat u het product gebruikt.

OPSLAG

Wanneer u het product lange tijd niet gebruikt, is het
raadzaam de accu volledig op te laden voordat u het
opslaat. Laad de accu vervolgens om de 3 maanden op. Dit
beschermt de accu tegen beschadigingen.
Houd het product weg van direct zonlicht en bewaar het
bij ruimtetemperatuur.

PRODUCT SPECIFICATIES

Modelnummer: ENV-1668
RMS Uitgangsvermogen: 20 Watt
Ingangsspaninng: USB 5V
2A
Bluetooth 4.2 bereik tot 10 meter
Bluetooth-frequentue: 2402 MHz - 2480 MHz
EIRP-vermogen (max.): 4,63 dBm voor bluetooth
Luidsprekerimpedantie: 4 Ohm
3.5mm Auxiliary Ingang
Discolamp: 4 LEDs (3 RGB LEDs en 1 gele LED), totaal 4W
Ingebouwde oplaadbare lithium batterij: 2 x 3,7V
2000 mAh
7,40Wh
6.35mm microfoon ingang en microfoon volume instelling
Speeltijd met licht aan, tot 5-7 uur
Speeltijd met licht uit, tot 7-9 uur
Laadtijd, ongeveer 3-3.5 uur
ENV-1668
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Ondersteunt USB en Micro SD kaarten tot 32GB
Afmetingen: 19 x 17,5 x 26,5 cm
Gewicht: 2,1 kg

PROBLEEM OPLOSSINGS GIDS
Fout

Kan niet opladen
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Oorzaak

De USB kabel
is niet correct
verbonden met
de USB poort aan
de zijkant van de
luidspreker of met
de USB lader/PC
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Oplossing
Steek de USB
kabel (bijgesloten)
in de micro USB
aansluiting van de
luidspreker.
Zorg dat de USB
zijde van de kabel
is verbonden met
een USB lader of
een computer.

ENV-1668
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Fout

Oorzaak

Oplossing

Stopcontact
werkt niet

Sluit een ander
apparaat aan
op hetzelfde
stopcontact om
te controleren of
het stopcontact
werkt. Indien u
de USB poort van
een computer
gebruikt, zorg dat
de computer is
ingeschakeld.

USB-voedingskabel
werkt niet

Controleer
of the USB
voedingskabel
werkt met een
ander apparaat
dat via USB wordt
opgeladen of
gebruik een
andere micro USB
kabel.

De batterij is leeg

Het apparaat
opladen.

De party
luidspreker is niet
verbonden met
een Bluetooth
apparaat

Volg de stappen
in het “Bluetooth
verbinden”
hoofdstuk om de
party luidspreker
te verbinden.

Kan niet opladen

Geen geluid

ENV-1668
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Fout

Geen geluid

Oorzaak

Oplossing

Volume is te laag
ingesteld

Verhoog het
volume van
uw verbonden
Bluetooth
apparaat.
Verhoog het
volume van de
party luidspreker.

De party
luidspreker kan
niet worden
verbonden

Slechte
geluidskwaliteit

TEKNIHALL SUPPORT
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Bluetooth
apparaat is
uitgeschakeld

Schakel het
Bluetooth
apparaat in.

Bluetooth is
uitgeschakeld op
uw telefoon

Schakel de
Bluetooth functie
van uw telefoon in.

Bluetooth versie
wordt niet
ondersteunt

Gebruik een
ander Bluetooth
apparaat.

Party luidspreker
staat niet op
Bluetooth modus

Druk op de Modus
knop om naar
Bluetooth modus
te gaan.

Bluetooth
apparaat is bijna
buiten bereik
van de party
luidspreker

Plaats uw
Bluetooth
apparaat dichter
bij de party
luidspreker.
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Fout

Oorzaak

Oplossing

Party luidspreker
vraagt om een
wachtwoord bij
het verbinden

Op sommige
oudere
apparaten
kan om een
wachtwoord
worden gevraagd

Type in “0000”, en
u zult in staat zijn
om te verbinden
met de party
luidspreker.

Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document). Producten met
dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire regelgeving
van de Europese Economische Ruimte.

VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten
materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk
kunnen zijn voor de omgeving en schadelijk kunnen zijn
voor de gezondheid van mensen als afval van elektrische
en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt
weggegooid. Elektrische en elektronische apparaten, welke
zijn gemarkeerd met het WEEE logo (te zien aan de linkerzijde),
dienen niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid.
Neem contact op met uw lokale afvalverwerker van uw
gemeente aangezien zij in staat zijn om u te informeren over de
recycling opties in uw regio.
Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan
dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recycleren van
de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke
hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst
van jouw gemeente, die je meer informatie kan geven over de
recyclingmogelijkheden in jouw regio.

ENV-1668
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Gooi weg bij oud papier.

Geïmporteerd door: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV,
Denemarken.
Uitgiftedatum: 8/2021
Versie: ENV-1668
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EU Conformiteitsverklaring
Wij
Bedrijfsnaam:

Accession ApS

Postadres:

Vandmanden 34, Aalborg, Denmark

Postcode:

9200

Plaats:

Aalborg

Telefoonnummer:

+45 7026 6696

E-Mail adres:

doc@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het
volgende product:
Apparaat model/Product:
Party Speaker
Type:

1668 (FY-38)

Batch:

PO-1668

Serienummer:

N/A

Onderwerp van de verklaring:

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:
RED 2014/53/EU

2011/65/EU RoHS Directive & amendment
directive 2015/863/EU

REACH 1907/2006
De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:
EN 62368-1:2014 + A11:2017

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 55032:2015 + A1:2020, Class B

EN 62479:2010

EN 55035:2017 + A11:2020

EN 50663:2017

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4
(2020-09)

For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 +
A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014;
EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-71:2015

Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde
instantie:

N/A
Aanvullende informatie:
N/A
Ondertekend voor en namens:
Aalborg, Denmark
Plaats van verstrekking

2021-09-13
Datum van
verstrekking

Jian Zhou, Buying Director
Naam, functie, handtekening

