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Descrição dos controlos
1.

Botão ON/Off

2.

Aumentar volume/Próxima faixa

3.

Diminuir volume/Faixa anterior

4.

Microfone

5.

LED indicador

6.

Entrada USB para carregamento

Operação
Carregar a bateria:
1. Os auscultadores utilizam uma betaria recarregável, assegure-se que a mesma está completamente
carregada antes de usar o aparelho pela primeira vez.
2. Conecte o cabo USB à entrada de carregamento (6).
3. Durante o carregamento a luz LED permanecerá vermelha, quando a bateria estiver carregada a luz
será azul.
Ligar os auscultadores:
1. Pressione o botão ON/OFF (1) durante 3 segundos. O LED irá piscar 5 vezes e ouvirá um sinal sonoro.
Desligar os auscultadores:
1. Pressione o botão ON/OFF (1) durante 5 segundos. O LED irá piscar 5 vezes e ouvirá um sinal sonoro.
Emparelhar e conectar os auscultadores com um telemóvel:
1. Mantenha pressionado o botão ON/OFF (1) durante 7 a 9 segundos, até que o LED comece a piscar a
azul e vermelho.
2. Active o Bluetooth no seu dispositivo móvel e pesquise pelos auscultadores.
3. Seleccione os auscultadores (LENCO BH-100) na lista de resultados.
4. Quando o emparelhamento for concluído com sucesso, o LED irá parar de piscar a azul/vermelho.
Passará a piscar apenas a azul a cada 3 segundos.
Atender uma chamada:
1. Pressione o botão ON/OFF (1) para atender uma chamada quando ouvir o toque de chamada.
2. Durante a chamada, a música irá parar de tocar.
Terminar uma chamada:
1. Pressione o botão ON/OFF (1).
Rejeitar uma chamada:
1. Pressione o botão ON/OFF durante 2 segundos para rejeitar a chamada.
Remarcar a última chamada:
1. Pressione o botão ON/OFF duas vezes seguidas, irá ser efectuada uma chamada para o último número
marcado.
Controlo de volume:
1. Pressione os botões (2) e (3), continuamente, para aumentar ou diminuir o volume, respectivamente.

2. Irá ouvir um sinal sonoro quando atingir o volume máximo.
Reproduzir ou parar reprodução de música:
1. Pressione o botão ON/OFF (1) parar reproduzir/parar a reprodução de música.
Próxima faixa/Faixa anterior:
1. Pressione os botões (2) e (3) para seleccionar a próxima faixa ou a anterior, respectivamente.

Dados Técnicos
Impedância:
Frequência:
S/N:
Potência de saída
Voltagem
Versão Bluetooth
Distância de operação
Autonomia em Standby
Autonomia em reprodução
Tempo de carregamento

16 Ohms
20Hz – 20KHz
88+5dB
30mW
3.0V-4.2V
3.0
Até 10m
Até 160h
Cerca de 4h
1h30m

Serviço e Suporte
Para informação: www.lenco.com
Para suporte: http://lencosupport.zendesk.com
Lenco Helpdesk:
Alemanha

0900-1520530 (Chamada local)

Holanda

0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)

Bélgica

026-200115 (Chamada local)

França

0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.
Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O
número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: BH-100
Número de série:_____________________

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de
reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.
Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia
expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as
obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações
A Lenco não se responsabiliza por erros de impressão no manual.
A especificação e aparência externa do conjunto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Declaração de Conformidade
Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo
doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria,
eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos
eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os
padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos.
(Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de
resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a
Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Este
produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal
do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.
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