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Let op !
Zoals voor alle radiosystemen geldt ook hier dat de prestaties sterk afhankelijk zijn van de
omgeving: de afstand tot de router, het aantal ruimten in het huis en de bouwmaterialen van
het huis zijn allemaal parameters die invloed hebben op de prestaties van uw systeem.
Het wordt aanbevolen de router ongeveer in het centrum van uw huis te plaatsen en niet in
een van de uithoeken. Voor grote woningen met een tweede verdieping en betonplaten kan het
noodzakelijk zijn om een PLC-systeem toe te voegen om het internetsignaal naar de router te
sturen.
Het verkeer op uw thuisnetwerk is ook erg belangrijk om de juiste werking van uw systeem te
waarborgen: Als u bijvoorbeeld online video’s bekijkt, dan is het mogelijk dat de bandbreedte
van uw router te laag is om het geluid goed naar uw luidsprekers te versturen. Als u uw
systeem gebruikt in drukke WiFi-omgevingen, zoals in een bedrijf of in de buurt van een
zakelijke router, dan kan het netwerkverkeer invloed hebben op uw systeem.
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Vóór u start

3. Beschrijving apparaat en bediening

1. Veiligheidsinstructies

Voorpaneel

4

2
3

Zorg ervoor dat u de handleiding leest voordat u start met het gebruik van het
product.
Open nooit de onderdelen van het product om mogelijke elektrische schokken te
voorkomen. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het apparaat.

1

Plaats het product in een goed geventileerde en koele ruimte.
BELANGRIJK: Dit product is geen product voor gebruik buitenshuis! Alleen voor
gebruik binnenshuis!
Haal de stekker uit het stopcontact als u de luidspreker wilt reinigen. Gebruik alleen
een zachte doek, gebruik nooit oplosmiddelen. Gebruik geen stofzuiger om het
materiaal op de luidspreker niet te beschadigen.
Als u het product voor een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat de stekker
uit het stopcontact is getrokken. Gebruik het product niet wanneer het netsnoer is
beschadigd, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Raak het
netsnoer en de stekker niet met natte handen aan omdat dit kan leiden tot elektrische
schokken.

1. Luidsprekers

Geluidsweergave

2.
Multifunctionele
LED-indicator

De kleur van deze indicator geeft de modus of status van de luidspreker
weer: Permanent rood: Standbymodus. In deze modus is het
stroomverbruik < 0,5W; er zijn geen functies beschikbaar en het kost
vanuit deze modus ongeveer een minuut om de luidspreker weer in te
schakelen.
O p m e r k i n g : h o u d Powe r 5 s e c o n d e n i n g e d r u k t o m n a a r d e
standbymodus te schakelen.
Knipperend rood: a. De netwerkdeelmodus. Deze modus zorgt voor een
minimaal stroomverbruik terwijl de WiFi-functie ingeschakeld blijft.
b. Indicatie dat de batterij bijna leeg is: Als de batterij bijna leeg is, zal
de LED herhaaldelijk drie keer knipperen om aan te geven dat de batterij
bijna leeg is en opgeladen moet worden.
Geel: De LED knippert geel wanneer de luidspreker wordt opgestart.
Wacht tot de LED stopt met knipperen om de luidspreker te gebruiken.
Wit: De WiFi-modus:
De indicator kan in de WiFi-modus vier verschillende statussen aannemen:
→ Langzaam knipperen: Opstarten en wachten op verbinding.
→ Snel knipperen: Bezig met verbinden.
→ Permanent wit: a. Verbonden met thuisnetwerk;
b. Rechtstreekse verbinding
Blauw: Bluetooth-modus (BT)
→ Blauw knipperen: Wacht op BT-verbinding
→ blauw: Verbonden
Groen: Line-IN-modus
Paars: Als de LED paars knippert, dan geeft dit aan dat u het volume
maximaal heeft ingesteld

3. Power

Druk op deze toets om de luidspreker in te schakelen of naar de
standbymodus te schakelen.
Opmerking: Als u gebruik maakt van de batterij en de batterij de
luidspreker niet kan wekken, sluit dan de netadapter aan om luidspreker
om de luidspreker te wekken.

Plaats geen zware voorwerpen op het product. Dit kan schade veroorzaken die niet
wordt gedekt door de garantie.
Plaats het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan vocht of water.
Plaats NOOIT voorwerpen met water erin, zoals vazen, in de buurt van het apparaat.
Het verplaatsen van het apparaat van een warme naar een koude ruimte veroorzaakt
condensatie. Als condensatie optreedt, laat het product in een warme, goed
geventileerde ruimte staan en stop het gebruik voor 30 minuten of één uur tot het
volledig droog is.
Als het apparaat per ongeluk kapot is gegaan, raak de onderdelen niet aan met uw
handen. Draag beschermende kleren, doe de onderdelen in een zak en breng de zak
naar een elektrowinkel of speciale afvalverwerkingsplaats voor elektronisch afval.
Verwijdering: Alle elektrische en elektronische producten, waaronder batterijen,
moeten worden gescheiden van het huisvuil en bij speciale inzamelpunten, die door
de overheid of gemeente zijn aangewezen, worden ingeleverd.

2. Accessoires

Handleiding

Snelgid

Netadapter

Batterij PL4BAT (optioneel)

Opmerking: Voor gebruik met batterijen, kijk op pagina 13 voor installatie en gebruik.
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4. Aan de slag

Achterpaneel

Wat kunt u doen met een DLNA-compatibele luidspreker?

R

5			
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DC IN 20V
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DC IN 20V

2.25V

MODE

QUICK
CONNECT

RESET
DIR.MODE

7

2.25V

MODE

Omdat dit “gewoon” luidsprekers zijn die zijn verbonden met “iets” moet u wel uw
eigen speler selecteren en aansluiten! Spelers kunnen smartphones, tablets of andere
computers zijn. Op deze speler moet u de apps downloaden die uw media, internetradio
of diensten als Spotify afspelen. Wij raden de volgende apps aan:
- Playlink App als mediaspeler
- All play audio voor internetradio
- Spotify als dienst.

AUX IN

8

QUICK
CONNECT

9

RESET
DIR.MODE

10

AUX IN

4. +/-

Voor het instellen van het maximale volume.

5. Stereoschakelaar

Met deze schakelaar kunt u de luidspreker instellen in de stereomodus
(ST), de linkermodus (L) of rechtermodus (R). Als u twee identieke
luidsprekers gebruikt, dan kunt u één luidspreker gebruiken voor het
rechter kanaal en één voor het linker kanaal.

6. Stroomingang

Aansluiting voor de DC-stekker van de netadapter die is meegeleverd met
de luidspreker.
Belangrijk: Gebruik alleen de netadapter die is meegeleverd met de
luidspreker en nooit andere netadapters! Netadapter: KINGWALL
AS450-200-AE225

7. MODE

Druk op deze toets om een modus te selecteren: Bluetooth/ Line-IN/ WiFi.

8. Quick
		 Connect

Gebruik deze toets om eenvoudig verbinding te maken met uw
thuisnetwerk. Steek een klein geïsoleerd hulpmiddel (zoals een houten
tandenstoker) in deze opening en druk op de toets aan de binnenkant om
het verbindingsproces te starten.

9. DIR MODE
/RESET

Deze toets heeft twee functies:
Druk kort: zet de speler in de RECHTSTREEKSE-MODUS. In deze modus
kunt u rechtstreeks muziek streamen zonder dat hiervoor een lokaal
draadloos netwerk benodigd is.
Druk lang (langer dan 5 seconden): RESET: Fabrieksinstellingen herstellen
(zoals het apparaat is afgeleverd).

10. AUX-IN
4 - NL

Aux-ingang (analoog, 3,5mm aansluiting), met automatische
verbindingsdetectie.

1. Minimumeisen
Als uw router is ingesteld op WPA, dan moet u deze instelling veranderen naar WPA2.
Raadpleeg de handleiding van uw router of de helpdesk van het bedrijf die de router heeft
gefabriceerd.
Android-telefoon (minimaal Android 4.1) of iPhone (minimaal iPhone 4 met IOS 7.0).
- Router WiFi 802.11n, met WPA2 encryptie (AES)
- ADSL of optische internetverbinding
- Voor gebruik in meerdere ruimten of het afspelen van audio met hoge resolutie wordt 		
een 5 GHz multimediarouter (snelheid > 600Mbps) sterk aanbevolen.
- Voor de beste werking moet de router in het centrum van het huis of appartement 		
worden geplaatst.

2. Download en installeer de “Lenco PLAYLINK” app op uw mobiele 		
telefoon:
Creëer een account of gebruik een bestaande account om verbinding te maken met de
app store van Google of Apple.
Android-telefoon: Ga naar Google Play, zoek naar de PLAYLINK app en download de app.
iPhone: Ga naar de App Store, zoek naar de PLAYLINK app en download de app.
Open bestandsbeheer en installeer de app.

3. Uw luidspreker verbinden met uw internetomgeving:
Installeer uw luidspreker op een droge en koele plek in uw woonkamer. Plaats de
luidspreker op een stabiele ondergrond (niet op een ander elektrisch apparaat dat warmte
produceert).
Installeer de luidspreker op een plaats waarvan u weet dat het WiFi-signaal van de WiFirouter zeker kan worden ontvangen.
Sluit de luidspreker aan op een normaal stopcontact met behulp van het meegeleverde
netsnoer.
Druk op Power: De LED-indicator begint geel te knipperen.
Wacht tot de LED wit begint te knipperen, de is nu WiFi-zichtbaar en kan worden gezien
en gevonden door andere WiFi-apparaten.
3.1: Uw luidspreker verbinden met de toets “Quick Connect”:
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U kunt deze functie alleen gebruiken als uw router over een WPS-functie beschikt.
Controleer dit eerst in de handleiding van uw router en zoek naar het symbool van
de WPS-toets.

Selecteer uw netwerknaam in het menu en voer daarna het wachtwoord van uw
thuisnetwerk in.
Klik op “Connect”, uw luidspreker zoekt naar uw thuisnetwerk. Als er verbinding is
gemaakt met het netwerk, dan zal de WiFi-LED permanent wit branden.

4. Muziek afspelen
Zorg ervoor dat uw mobiele apparaten en luidspreker(s) zijn verbonden met
hetzelfde WiFi netwerk.
R
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4.1 Van uw mobiele telefoon/tablet:
RESET

LANU

R
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L

DC IN 20V

2.25V
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QUICK
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RESET
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INTERNET

AUX IN

Druk tegelijkertijd op de WPS-toets van de router en de Quick Connect-toets van de
luidspreker. De LED op de luidsprekers knippert snel (wit). Na ongeveer 10~ 40 seconden,
zal de WiFi-LED van de luidspreker permanent wit branden: De luidspreker is nu
verbonden met uw netwerk.
3.2: Uw luidspreker verbinden met behulp van een browser:
Als uw router niet over een WPS-toets beschikt, open dan de WLAN-instellingen op
uw mobiele telefoon of op uw computer en zoek naar een WiFi-netwerk met de naam:
PLAYLINK4 xxxxxx-AJ (xxxxxx is afhankelijk van het serienummer van uw luidspreker).
Selecteer en maak verbinding met dit netwerk.

a. Open de LENCO PLAYLINK app op uw mobiele telefoon/tablet en wacht tot uw
luidspreker wordt getoond (Weergave:“PLAYLINK4-xxxxxx-AJ” of de naam die u
zelf heeft ingevoerd).
Opmerking:
1. als u verschillende luidsprekers heeft verbonden met uw netwerk, dan worden
deze getoond in een lijst.
2. Het kan, afhankelijk van de snelheid van het netwerk, tot één minuut duren
voordat de luidsprekers worden getoond.
b. S el ect eer de luidspreker waarop u wilt afspelen, de app vr aagt u om de
muziekbron te selecteren.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

Open uw browser, u wordt automatisch doorgestuurd naar de loginpagina. Als u niet
automatisch wordt doorgestuurd, voer dan het volgende adres in in uw browser:
172.19.42.1

c. Selecteer: “Music on this device”, de liedjes op uw mobiele telefoon/tablet worden
getoond.
d. Blader door de lijst en voeg de liedjes die u wilt afspelen toe aan uw afspeellijst.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

Voer een naam in voor uw luidspreker (dit is de naam die op uw luidspreker wordt
getoond wanneer u afspeelt vanaf uw mobiele telefoon), dit kan bijvoorbeeld woonkamer,
slaapkamer of een andere naam zijn.
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e. Druk op de ronde knop om terug te gaan naar de lijst en meer nummers toe te voegen.

4.3. Meerdere zones:
ANDROID

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

IOS

Als verschillende luidsprekers tegelijkertijd zijn verbonden met uw thuisnetwerk, dan kunt
u, onafhankelijk van elkaar, een nummer afspelen op luidspreker 1 en een ander nummer
afspelen op luidspreker 2 vanaf elk mobiel apparaat dat is verbonden met het netwerk.
f. Na het selecteren kunt u ervoor kiezen om de selectie onmiddellijk (Now), na het 		
nummer dat word afgespeeld (Next) of aan het einde van de lijst (Last) af te spelen.
Druk op Clear om de afspeellijst te verwijderen.
g. Gebruik de knop aan de rechterbovenkant om te schakelen tussen de afspeellijst
en het nummer dat wordt afgespeeld.
h. Gebruik de bedieningselementen zoals hieronder beschreven.
I<< : Vorige liedje
>>I : Volgende liedje
II/> : Pauzeren/Afspelen
SPK : Volume weergeven AAN/UIT
Bovenste balk : Tijdweergave en selectie
Onderste balk : Volume-instellingen (Kan ook worden ingesteld met de volumetoetsen
van uw mobiele apparaat)
4.2. Multi-control :
Als u verschillende mobiele apparaten hebt met de Lenco PLAYLINK App die zijn
verbonden met uw thuisnetwerk, kunt u een algemene afspeellijst maken vanaf uw
verschillende mobiele apparaten.

5. Gebruik in meerdere ruimten (feestmodus, of stereo)
Voor gebruik in meerdere ruimten zijn twee of meer luidsprekers benodigd (tot 10 als uw
netwerk ondersteuning biedt voor snelheden van 300 Mbps of hoger). Er wordt aanbevolen
gebruik te maken van 2 tot 4 luidsprekers.
Opmerking: 1. De luidsprekers moeten verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk.
2. De snelheid van het netwerk is erg belangrijk bij het gebruik van de functie voor het gebruik in
meerdere ruimten. Als er meer dan twee luidsprekers zijn verbonden, dan wordt het gebruik
van een 5GHz multimediarouter aanbevolen. Vanaf 4 luidsprekers wordt dit sterk aanbevolen.
3. Als u audio met hoge resolutie (HR) wilt afspelen dan is het noodzakelijk gebruik te
maken van een multimediarouter en alle luidsprekers en uw mobiele apparaat te v		
erbinden op de 5GHz-band. Het aantal luidsprekers dat kan worden gebruikt bij gebruik
van HR is afhankelijk van de prestaties van uw netwerk. Er wordt aanbevolen niet meer
dan 2 luidsprekers te groeperen.
a. Druk op de luidsprekerbalk aan de bovenkant van het scherm om de luidsprekerlijst weer te geven.
b. Druk op de knop “Group” en selecteer de luidsprekers die u wilt groeperen. Druk daarna op 		
de knop “Done”.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

2

2

1
1

c. Selecteer de luidsprekergroep en bedien de groep als een enkele luidspreker.
d. Als u de volumeregeling aanraakt, dan zal een nieuw scherm verschijnen om het volume
van de luidsprekers onafhankelijk van elkaar aan te passen. Sluit dit scherm door op het
symbool te drukken:
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RADIO EN DIENSTEN

6.1: Uw luidspreker hernoemen:
a. Druk op “Device name” aan de bovenkant van het scherm.

Selecteer de Music Services Index in de PlayLink App om de
gewenste applicaties van diensten te downloaden. Houd er rekening
mee dat sommige diensten registratie vereisen en er in sommige
gevallen maandelijkse kosten in rekening worden gebracht.

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

De AllPlay Radio App, Powered by Tune-in maakt het mogelijk om
meer dan 100000 radiozenders wereldwijd af te spelen. Download
de AllPlay Radio App, registreer op Tune-in, lanceer de App en luister.

Dit apparaat gebruiken
met Spotify Connect

Product Manual - Spotify

Spotify laat u naar miljoenen nummers luisteren – de artiesten waar u van houdt, de
nieuwste hits en ontdekkingen speciaal voor u.
Als u een Spotify Premium-gebruiker bent, dan kunt u dit apparaat gebruiken met behulp
van uw Spotify-app.
Stap 1.
		
Stap 2.
Stap 3.
Stap 4.
Stap 5.

Verbind uw apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als uw telefoon, tablet of PC die
de Spotify-app draait.
Open de Spotify-app en speel een nummer af.
Tik op de afbeelding van het nummer aan de linkeronderkant van het scherm.
Tik op het verbindingsicoontje
Kies uw [apparaat]uit de lijst.

b. Verwijder de huidige naam, voer een nieuwe naam in en druk daarna op OK.

7.1 Rechtstreekse modus : Eén-op Eén				
		 (toegangspuntmodus)
Druk op DIR.MODE/RESET op de achterkant van de luidspreker (één druk).

Voor informatie over het instellen en gebruik van Spotify Connect kunt u terecht op www.
Spotify.com/connect
Licenties De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die u hier kunt
vinden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
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6. Instellingen
Druk op deze knoppen om de systeeminstellingen te openen. In dit gedeelte kunt u
verschillende systeemopties openen, zoals:
Uw luidspreker hernoemen
De app of een luidspreker opnieuw opstarten
Het signaal dat door de luidspreker wordt ontvangen controleren
Het IP-adres dat is toegewezen aan de luidspreker door uw thuisrouter controleren
Controleren of er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw luidspreker
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS
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De LED -indicator knippert enkele keren, waarna de LED permanent wit wordt: de
luidspreker wordt gedetecteerd als een WiFi-toegangspunt.
Ga naar de in de netwerklijst op uw mobiele apparaat, selecteer het netwerk “PLAYLINK4
xxxxxxxx-AJ” en druk op “VERBINDEN”.
Open uw app en speel direct af.
Druk nogmaals op DIR.MODE om terug te schakelen naar de routermodus (één druk).
Opmerkingen:
1. Nadat u op de knop voor de rechtstreekse modus heeft gedrukt, moet u minimaal
30 seconden wachten tot de luidspreker opnieuw verbinding kan maken in de router- of
rechtstreekse modus.
2. De functies voor meerdere zones en meerdere kamers zijn niet beschikbaar in de
rechtstreekse modus. Uw mobiele apparaat kan verbinding maken met slechts
een enkele luidspreker.
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3. Als er een nummer wordt afgespeeld wanneer u op de knop voor de rechtstreekse
modus drukt, dan zal het nummer nog een korte periode worden afgespeeld, dit is normaal.

10. Gebruik met batterij (optioneel)

7.2 Reset

De Playlink 4 kan worden geleverd met een verwisselbare batterij voor draagbaar gebruik.
De Playlink 4 met batterij wordt geleverd met de verwisselbare batterij.

→ Draai de Playlink4 om, verwijder de schroef
		en open het batterijvak.
DC IN 20V

2.25V

MODE

QUICK
CONNECT

RESET
DIR.MODE

AUX IN

→ Plaats de batterij volgens de tekening, het
		label van de batterij moet zichtbaar zijn.

L

8. Gebruik met Bluetooth

→ Koppel de Playlink4 los van het lichtnet.

ST

Druk om de luidspreker te resetten langer dan 5 seconden op DIR.MODE/RESET. Dit
zorgt ervoor dat de luidspreker de fabrieksinstellingen herstelt en de netwerknaam
(SSID), wachtwoord en de naam van de luidspreker worden gewist.

IInstallatie:

R

Als u uw luidspreker verbinding wilt laten maken met een ander netwerk, dan moet
de luidspreker gereset worden en daarna verbinding maken met het gewenste
netwerk.

→ Sluit de deur en plaats de schroef terug.

Uw luidspreker kan in de Bluetooth-modus verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.

Gebruik batterij:

→ Druk op de modustoets tot de LED-indicator blauw knippert

Opladen: De batterij wordt opgeladen als de
Playlink4 is aangesloten op het lichtnet met
de netadapter. Als de netadapter wordt losgekoppeld, zal de Playlink4 gebruik maken van
de batterij. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 8 uur, er is geen indicator die aangeeft dat de
batterij volledig is opgeladen.

→ Start de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon en zoek naar het apparaat 		
“PLAYLINK”
Opmerking: Als uw telefoon is uitgerust met NFC, plaats de telefoon dan op de bovenkant
van de luidspreker en volg de instructies om verbinding te maken.
→ Maak verbinding met Playlink, de LED brandt nu permanent blauw
→ Start het afspelen
Opmerking: WiFi- en Bluetooth-signalen (BT) kunnen storen en ruis veroorzaken tijdens het
afspelen met Bluetooth. Zorg ervoor dat u het afspelen met de Playlink app stopt wanneer
u muziek wilt afspelen via Bluetooth-verbinding (ook als de luidspreker in een groep zit en
u wilt afspelen op een andere luidspreker in dezelfde groep). Als u tegelijkertijd gebruik wilt
maken van de BT- en de WiFi-modus, dan moet uw luidspreker verbinding maken op de
5GHz-band (u heeft een 5 GHz router nodig).

9. Gebruik DLNA-router
Uw luidspreker is compatibel met DLNA-audio.
Zet uw luidspreker in de toegangspuntmodus, zoals beschreven in 7.
Maak met uw DLNA-apparaten verbinding met het toegangspunt. De routerfunctie
accepteert DLNA-audioapparaten en kan DLNA-controller, -server of –renderer zijn.
Start uw DLNA-controller applicatie en wacht tot de verschillende DLNA-apparaten die zijn
verbonden met het netwerk worden getoond. Selecteer een liedje op een DLNA-server van
een DLNA-controller en speel het af op de geselecteerde renderer.

Als de batterijen tijdens het afspelen op batterijstroom bijna leeg zijn, zal de LED-indicator
dit in alle beschikbare modi aangeven door elke 2 seconden 3 keer rood te knipperen en
de luidspreker zal na 10 minuten naar de diepe standbymodus schakelen.
Levensduur batterij: Ongeveer4 uur in de WiFi-modus bij afspelen muziek met 50%
volume.
Als de luidspreker niet is aangesloten op het lichtnet en u de luidspreker wilt uitschakelen,
dan wordt aanbevolen om de diepe standbymodus te selecteren (druk langer dan 3
seconden op Power). In dit geval is de levensduur van de batterij ongeveer 5 dagen.
Als de batterij te weinig stroom heeft, dan kunt u de Playlink4 niet met de Power-toets
wekken. De indicator knippert 3 keer rood om aan te geven dat de batterij te weinig
stroom heeft.
Als u van plan bent om de luidspreker lange tijd niet te gebruiken (enkele dagen of
weken), dan wordt sterk aanbevolen de batterij uit het batterijvak te halen om schade door
langdurig ontladen te voorkomen.
In de batterijmodus is het vermogen van de luidspreker gereduceerd tot ongeveer 40%
van het vermogen dat beschikbaar is bij gebruik van netstroom.

Opmerking:
1. De DLNA routerfunctie is beschikbaar in de rechtstreekse modus, Line-IN-modus
en Bluetoothmodus.
2. De PLAYLINK6 kan, als renderer die compatibel is met DLNA, worden gezien door een
DLNA-controller. Selecteer de “PL AYLINK6”in de lijst met renderers om het 		
geselecteerde liedje af te spelen.		
12 - NL
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11. Problemen oplossen
Kan mijn
luidspreker niet
associëren met
mijn router

Ik kan mijn
luidspreker niet
zien in de APP

Sommige
nummers kunnen
niet worden
afgespeeld
U kunt uw PC
niet zien op het
netwerk
Kan geen nummers
afspelen van het netwerk
Tot stand brengen Wifiverbinding lukt niet
Afbeelding A

Afbeelding B
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1. Zorg ervoor dat u, voordat u de luidspreker probeert te verbinden
met een router, ten minste één minuut wacht nadat de luidspreker
is ingeschakeld.
2. Reset uw luidspreker (Druk meer dan 5 seconden op de RESETtoets op de achterkant, zie pagina 4) wacht een minuut en probeer
het nogmaals.
3. Als de luidspreker al was geassocieerd met een WiFi-netwerk en u
de luidspreker wilt verbinden met een ander netwerk, dan moet u
de luidspreker resetten (zie hierboven)
4. Probeer uw luidspreker te associëren met behulp van de browser
op uw pc (zie pagina 6).
1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat (mobiele telefoon/tablet) is
verbonden met hetzelfde netwerk als uw luidspreker.
2. Wacht na het openen van de app 30 seconden tot één minuut,
afhankelijk van de snelheid van uw netwerk, tot u de luidspreker
kunt zien. Het systeem heeft tijd nodig om de luidspreker
openbaar te maken op het netwerk, zodat de luidspreker kan
worden gezien door de app.
1. Het system ondersteunt het WMA-formaat niet, als u WMAbestanden heeft, converteer deze dan eerst naar MP3.
2. Sommige nummers die zijn aangekocht in muziekwinkels
(bijvoorbeeld de Apple store) bevatten beperkte rechten en kunnen
niet worden afgespeeld.
Alleen Windows 7 en hoger: Controleer of u uw PC heeft toegestaan
om bestanden te delen op het netwerk (klik met de rechterknop op
Netwerk op uw PC+ deel bestanden).
Controleer of er een firewall actief is die streaming van de PC of van
een NAS blokkeert.
Als u een scherm met een foutmelding (Afbeelding A) krijgt te zien,
dan moet u de instelling van uw router worden veranderd van WPA
naar WPA2 of WPA2-PSK. Kijk in de handleiding van uw router of
neem contact op met de helpdesk van het bedrijf die de router heeft
gefabriceerd.
- U moet de reset-knop van de Playlink-luidspreker voor 10 seconden
ingedrukt houden. ( dit komt omdat u midden in de installatieprocedure
bent gestopt)
- Voor Android-apparaten adviseren wij de instellingen te openen, daar
naar het menu voor apps te gaan, uw internetbrowser te selecteren
en vervolgens de optie cache wissen te selecteren, zie Afbeelding B.
(dit komt omdat uw browser mogelijk adressen wilt openen die zijn
opgeslagen in het geheugen, maar niet langer beschikbaar zijn)
Daarna moet u starten bij stap 1. Maak verbinding met de Playlinkluidspreker via de wifi-instellingen op uw smartphone/tablet ( de
luidspreker heeft bijvoorbeeld de naam Playlink6-4c39cb_AJ ).
Als uw smartphone de Playlink-luidspreker na 3 minuten nog steeds
niet kan vinden, dan raden we aan uw Playlink-luidspreker uit te
schakelen, 3 minuten te wachten en de luidspreker daarna weer in te
schakelen.
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Belangrijkste kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WiFi-verbinding, dual band 2.4 & 5 GHz-2R2
DLNA-compatibel
Geventileerd audiosysteem met meerdere luidsprekers
Vermogen: 40W met netstroom (15W met volledig opgeladen batterij in de batterijmodus)
Toetsen voor instellen maximaal volume met automatische verhoging
Functie voor snel verbinden met WiFi-netwerk
Ondersteunt rechtstreekse modus (direct toegangspunt) of verbinding met netwerkrouter
Feestmodus ( alleen met router)
Gebruik met meerdere zones / in meerdere ruimten (alleen met router)
Aux Line-ingang met automatische detectie (3,5 mm stekkeringang)
Bediening: 3 toetsen op voorkant met meerkleurige LED-indicator; 3 toetsen op achterkant
Over de batterij en netadapter van Playlink-4
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
Informatie batterij
Fabrikant AA-INDUSTRIES(HK)CO.,LIMITED
Model NR : PL4BAT
Rating :
Oplaadbare Li-ion accu 10.8 V 2200mAh
LET OP
Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door batterij
van hetzelfde of equivalent type.
• Netadapter :
		

Gebruik alleen de voeding die is vermeld in de handleiding.

Fabrikant: Kingwall, modelnummer AS450-200-AE225

Europa – EU-conformiteitsverklaring
Nederland

NL

Dit product werkt op 2400 - 2483.5 MHz 5.15 - 5.725 GHz en is alleen bestemd om
gebruikt te worden binnen een normale huishoudelijke omgeving. Dit product is geschikt
voor dit doel in alle EU-landen.
Hierbij verklaart STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo dat dit product in
overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op:
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents
Android is een handelsmerk van Google, Inc.
WiFi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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Service en ondersteuning
Voor informatie: www.lenco.com
Voor ondersteuning HYPERLINK "http://lencosupport.zendesk.com"
			
http://lencosupport.zendesk.com
Lenco helpdesk:
Duitsland		
Nederland		
België		
Frankrijk		

0900-1520530
0900-23553626
02-6200115
03-81484280

(Lokaal tarief)
(Lokaal tarief + 1ct p/min)
(Lokaal tarief)
(Lokaal tarief)

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00.
Wanneer u contact opneemt met Lenco, dan zal er altijd naar het model en het
serienummer van uw product worden gevraagd. Het serienummer kan op de achterkant
van het apparaat worden gevonden. Schrijf het serienummer hieronder op:
Model: Playlink-4
Serienummer: ________________________________
Lenco biedt service en garantie in overeenstemming met het Europese recht. Dit betekent
dat u in geval van reparatie(zowel tijdens als na de garantieperiode) contact op moet
nemen met uw lokale dealer.
Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om het apparaat rechtstreeks naar Lenco te
sturen voor reparatie.
Belangrijke opmerking: Als het apparaat wordt geopend door een niet-officieel service
center, dan vervalt de garantie.
Dit apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In geval van professioneel gebruik
zullen alle garantieverplichtingen van de fabrikant worden geannuleerd.
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).
Producten met een CE-markering voldoen aan de EMC-richtlijn (2004/108/
EG) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) uitgevaardigd door de Europese
Commissie van de Europese Gemeenschap.
® Alle rechten voorbehouden

www.lenco.com
Uitleg over symbolen:
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Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies voor het onderhoud en de 		
bediening opgenomen zijn in de gebruikershandleiding.
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Dit symbool geeft aan dat er een gevaarlijk voltage aanwezig is in het apparaat, 		
dat kan leiden tot risico op een elektrische schok of persoonlijk letsel.
LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.
WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK
APPARAAT NIET OPENEN

		
		
		

WAARSCHUWING: VERWIJDER GEEN SCHROEVEN OF ANDERE ONDERDELEN
VAN HET APPARAAT OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE 		
VOORKOMEN.			

• Installeer en gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
• Dit apparaat moet gebruikt worden in combinatie met een voedingsbron zoals 		
gespecificeerd in de specificatietabel. Wanneer u niet zeker weet welk type energie
wordt gebruikt in uw huis, neem dan contact op met uw energieleverancier.
• Gebruik geen losse of beschadigde snoeren en/of stekkers.
• De wandcontactdoos moet zich dicht bij het apparaat bevinden en moet gemakkelijk 		
toegankelijk zijn.
• Zorg ervoor dat wandcontactdozen of verlengkabels niet overbelast raken.
Overbelasting kan kortsluiting of brand tot gevolg hebben.
• Trek altijd aan de stekker wanneer u deze uit de wandcontactdoos haalt.
• Trek niet aan de voedingskabel. Dit kan kortsluiting tot gevolg hebben.
• Wanneer u rook, een extreme opbouw van hitte of enig ander onverwacht fenomeen
opmerkt, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit de wandcontactdoos.
• Haal de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos tijdens onweersbuien.
• Haal de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat
geruime tijd niet wordt gebruikt.
• Ga niet op het netsnoer staan en knijp niet in het netsnoer.
• Plaats geen zware objecten op het netsnoer of eventuele andere kabels, dit kan het
snoer of de kabels beschadigen.
• Houd het apparaat uit de buurt van kinderen! Wanneer ze met het netsnoer spelen,
kunnen ze zich ernstig verwonden.
• Houd de voedingskabel uit de buurt van knaagdieren en konijnen.
• Zorg dat ventilatieopeningen te allen tijde vrij worden gelaten, bedek of blokkeer deze
dus niet.
• Laat 5 cm (2”) ruimte vrij rondom het apparaat.
• Zorg dat het apparaat altijd goed geventileerd wordt.
• Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, verwarmers, kachels,
kaarsen en andere warmte-genererende producten.
• Voorkom gebruik van het apparaat in de buurt van sterk magnetische velden.
• Gebruik het apparaat niet wanneer condensatie kan optreden.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van een zwembad.
• Elektrostatische storing kan normaal gebruik van het apparaat verstoren. Wanneer dit 		
gebeurt, reset het apparaat en start het opnieuw op volgens de gebruikershandleiding.
• Het display is gemaakt van plastic en kan breken wanneer het beschadigd raakt. Kijk uit
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voor scherpe plastic splinters wanneer het scherm breekt om letsel te voorkomen.
• Mocht het apparaat nat zijn geworden haal dan direct de stekker uit de wandcontactdoos
en laat het apparaat 72 uur drogen voordat u het product opnieuw probeert te gebruiken.
• Haal de batterijen uit het apparaat en/of afstandsbediening wanneer u deze een geruime
tijd niet gebruikt.
• Dit apparaat en meegeleverde accessoires bevat gevoelige onderdelen. U mag deze
nooit laten vallen, in een magnetron doen, verbranden of beschilderen.
• Bijt of zuig niet op het apparaat en/of de meegeleverde accessoires.
• Steek het apparaat of de meegeleverde accessoires niet in uw ogen, oren, mond of
andere lichaamsopeningen.
• Dit apparaat en/of accessoires bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen
opleveren. Houdt het apparaat daarom uit de buurt van kinderen.
• Probeer het aansluiten van een connector niet te forceren wanneer dit niet lijkt te passen.
• Wees voorzichtig wanneer u met het apparaat deelneemt in het verkeer, het geluid kan u
van de omgeving afleiden.
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