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BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, 
want er kunnen herzieningen/ wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn! 

Inhoud van de verpakking 
 1 x compacte MP3 speler 

 1 x Micro-USB oplaadkabel 

 1 x Voedingsadapter 

 1 x Gebruiksaanwijzing 

Belangrijke Veiligheidsinstructies 

1. Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik. 

2. Deze luidspreker niet blootstellen aan water en bijtende vloeistoffen of gassen. 
Bewaar deze luidspreker op een schone en droge plek. 

3. Gebruik de luidspreker niet in de buurt of ramen of warmtebronnen zoals 
radiatoren, gasfornuizen of andere warmteproducerende apparaten. 

4. Er mogen geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op of in de buurt van 
het apparaat geplaatst worden. 

5. Gebruik een zachte, droge doek om de luidspreker schoon te maken. 

6. Niet blootstellen aan regen of vocht. 

7. De luidspreker niet bedekken tijdens het gebruik. 

8. Bevat geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. NIET openen. 

9. Uit de buurt van kinderen houden. 

Overzicht 

 

 

De batterij opladen 

 Laad batterijen volledig op voor dat u de luidspreker 
in gebruik neemt m.b.v. de meegeleverde micro-USB 
kabel. Steek de kabel in een willekeurige USB poort 
die voeding kan leveren (laptop, computer, 220V AC 
oplader, autolader, enz.). 

 Een rood LED lampje geeft aan dat de MP3 speler opgeladen wordt. Het lampje 
gaat uit als de MP3 speler volledig is opgeladen. 

 Aan/uitschakelaar 

 Schakel de Aan/uitschakelaar/Volumeslot knop in 
de juiste stand om het apparaat aan of uit te zetten. 

 

Volgende 
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Klokinstellingen 

 Gebruik de klok aan/uit/instel schakelaar om toegang te 
krijgen tot de klokmodus en deze in te stellen. 

 Als de urencijfers beginnen te knipperen, draait u de 
volumeknop met de klok mee of tegen de klok in om het uur in 
te stellen. 

 Als dit gedaan is, drukt u op     om de minuten in te stellen. 
Als de minutencijfers beginnen te knipperen, draait u de 
volumeknop met de klok mee of tegen de klok in om de minuten 
in te stellen. 

 Als u de tijd heeft ingesteld, zet u de klok aan/uit/instel 
schakelaar op Aan. 

 U kunt ook de klok aan/uit/instel schakelaar op Uit zetten om 
het LED beeldscherm van de klok uit te zetten. 

Uur formaat 

 Terwijl de klok in de instellingstand staat, drukt u op de volumeknop en houdt deze 
ingedrukt en draai deze tegen de klok in totdat AM op het scherm verschijnt om het 
12-uur formaat te kiezen. 

 T Om van AM naar PM te wisselen, drukt u op de volumeknop en houdt deze 3 
seconden ingedrukt terwijl u deze draait totdat PM verschijnt. 

 Om terug te gaan naar het 24-uur formaat, drukt u op de volumeknop en houdt deze 
ingedrukt terwijl u deze draait totdat PM verdwijnt. 

Muziekbestanden uploaden/downloaden 

 Voor dat u naar muziek kunt luisteren met de VISO Tempo 200, moet u deze eerst 
verbinden met een computer/laptop m.b.v. de meegeleverde micro-USB kabel om uw 
favoriete muziek (MP3 of WMA bestanden) te downloaden en te uploaden. 

Muziek uit uw afspeellijst afspelen 

 Terwijl het apparaat AAN staat, drukt u op de      knop (knop v/d volumeregeling) om een 
nummer af te spelen of te pauzeren. 
Het witte LED lampje op de knop is UIT als de muziek wordt gepauzeerd. 

 Druk op de Volgende  knop om naar het volgende nummer te springen. 

 Draai de Volume +/-      knop om het volume te veranderen. 

 Zet de  schakelaar op Op slot om het volume op slot te zetten. 

Instellingstand voor afspelen 

 Verwissel tussen Normaal, Willekeurig (Shuffle) en 
Herhalen afspeelstand m.b.v. de Normal/Shuffle/Repeat 
schakelaar. 

De koptelefoon gebruiken 

 U kunt een koptelefoon (met een 3,5 mm steker) gebruiken om naar muziek te luisteren. Als 
een koptelefoon aangesloten is, zal het normale geluid automatisch uitgeschakeld worden. 

Specificaties 
 

LED indicatie Status van de luidspreker 

Rood LED lampje geeft aan Aan het opladen 

Tijdsformaat 24-uur of 12-uur 

Voedingsbron 3,7V / 4000mAh oplaadbare batterij 

Geheugen 8G 

Input 5V / 2A 

Luidspreker output 2 x 5W 

Afmetingen 210 x 125 x 85 mm 

Formaat Ondersteunt MP3 / WMA formaat 

GARANTIE 
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. 
Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een 
probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op 
www.geemarc.com. 

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie 
gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die 
niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. 

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten. 

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET 
BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT. NB: De 
garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk. 

VERKLARINGEN 

CE Richtlijnen 
Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante condities van de Radio Eindapparatuur Richtlijn 2014/53/EU. 

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com. 

Recycle richtlijnen 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld 
om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor 
hergebruik geschikt te maken. 

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever 
een van de volgende stortingsopties: 

 Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. 
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container. 

 Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. 
Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren. 

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het 
milieu. 

 
 

 

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com. 
5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, 

Hertfordshire, AL7 1SB, Verenigd Koninkrijk (UK) 
Telefoon 01707 387602, de lijnen zijn open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag. 
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