Manual do Usuário
BTSW-1 Cidade Romântica
BTSW-2 Estilo Urbano
Coluna Bluetooth

Por favor, leia e siga estas instruções antes de utilizar o
aparelho.
www.lenco.com

1. Importante
Não pode:
• Colocar chamas abertas, tais como velas acesas sobre ou perto do produto.
• Colocar recipientes com líquidos, como vasos em cima ou perto do produto.
• Utilizar nem guardar este produto num lugar onde está sujeito à luz solar directa, calor, poeira ou
vibrações excessivas.
• Usar este produto com as mãos molhadas.
• Limpar o produto com água ou outros líquidos.
• Bloquear ou cobrir as ranhuras e buracos no produto.
• Empurrar objectos estranhos nas ranhuras ou furos no produto.
• Tentar abrir o produto. Não existem peças reparáveis no interior.
• Permitir que as crianças tenham acesso aos sacos de plástico.

Instruções de Segurança
Antes de utilizar este produto, leia e siga todos os avisos e instruções.
• Este produto não deve ser utilizado por crianças. As crianças pequenas devem ser devidamente
supervisionadas.
• Este produto é destinado somente para uso doméstico e não para fins comerciais ou industriais.
• Não exponha a pingos ou salpicos.
• Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada sobre o produto.
• A ventilação não deverá ser impedida por com itens como jornais, toalhas, cortinas e afins.
• Verifique se a unidade é ajustada para uma posição estável. Os danos causados por este produto num
local instável ou pelo não incumprimento de qualquer outro aviso ou precaução contidos neste manual
não serão cobertos pela garantia.

Nós sugerimos que guarde a embalagem em caso de transporte futuro do produto.

Aviso

• Nunca retire o revestimento do aparelho.
• Nunca coloque este aparelho em cima de outro equipamento eléctrico.
Aviso
• Se em algum momento no futuro, precisar de descartar este produto, por favor, note que: Todas as
baterias e acumuladores têm de ser removidos do produto (Remoção de Resíduos de pilhas e
acumuladores).
• Trazer sempre o seu produto a um profissional para remover a bateria embutida.

2. Começar
A. Perspectivas e Controles

Item
1
2
3
4
5

Descrição

Item

Descrição

Ligar / Desligar (On/Off)
Carregamento LED (Vermelho/Verde)
Modo LED (Azul/Vermelho;
Bluetooth/AUX in)
Botão – (Baixar volume/ anterior)

6
7

Botão + (Subir volume/ Seguinte)
AUX IN (3.5 mm)

8

MIC (para Handset)

9

AUX OUT (3.5 mm, saída estéreo)

(Reproduzir/Pausa, Procurar,
Função mãos livres)

10

Micro USB (DC para energia e
carregamento)

B. Sobre a bateria recarregável da coluna:
• Esta coluna Bluetooth possui uma bateria interna, não-substituível pelo utilizador. Para melhores
resultados, a primeira vez que usar esta coluna Bluetooth, deixe-o carregar por cerca de 4-6 horas ou até
a cor indicador do carregamento altere de VERMELHO para VERDE que demonstra que a bateria está
totalmente carregada.
• Para manter a vida útil da bateria e desempenho, se a coluna não for utilizada por algum tempo, a
bateria pode precisar de ser recarregada. Recarregar a bateria, pelo menos 2 - 3 vezes dentro de três
meses.
C. Para carregar a bateria recarregável embutida:
Pode carregar a bateria da coluna Bluetooth de duas maneiras:
• Ligue a coluna Bluetooth com o computador. Ou,
• Use o carregador de energia USB. (não incluído)
D. Ligação e carregamento:
• Faça a conexão entre o Micro USB da coluna Bluetooth e a porta USB do computador através do cabo
USB (fornecido).
• O LED de carregamento fica ON em luz vermelha. (certifique-se de que o computador está ligado)
• O LED de carregamento irá mudar para a luz verde quando está totalmente carregado.
• Desligue o cabo USB quando estiver finalizado.

Funções LED para Carregamento
1.
2.
3.

Nenhuma entrada de alimentação CC:
Em carregamento:
Carregamento completo:

Luz LED OFF
Luz ON em cor vermelha
Mudança de luz vermelha para verde

E. Ligar / Desligar (On/OFF) & Reprodução a partir do dispositivo Bluetooth:
• Deslize o interruptor de alimentação para a posição "ON" para ligar a coluna Bluetooth.
• O modo indicador LED (Bluetooth / Aux In) irá ficar ‘ON’ e uma luz azul irá piscar meio segundo depois,
enquanto estiver à procura de dispositivos Bluetooth.

Power & Funcionalidade do indicador de modo
Item
1.
2.
2.a
2.b
2.c

Descrição
Power em OFF
Power em ON
-

Função de modo e luz
Luz OFF;
Luz ON;
Em modo de procura bluetooth
Em modo emparelhado bluetooth
Em modo AUX in: (3.5mm ligado)

Modo Status da Luz
Luz azul a piscar a cada meio segundo.
Luz azul a piscar a cada 3 segundos
A cor da luz muda de vermelho para azul

• Em seguida, ative a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth (tais como telemóvel ou computador
pessoal); o dispositivo entrará no modo de busca Bluetooth automaticamente, caso contrário, toque na
selecção relacionada para manualmente entrar para o modo de pesquisa. (consulte o manual do
dispositivo quando necessário)
• O dispositivo Bluetooth deve mostrar "Lenco BTS- 110" na lista e, em seguida, seleccione-o para
emparelhamento. Após alguns segundos verá a mensagem de conexão como é mostrado no dispositivo
Bluetooth.
• Para alguns dispositivos Bluetooth, pode ser necessário introduzir "0000" como a senha de
emparelhamento. Uma vez os dispositivos emparelhados, a coluna Bluetooth emitirá dois bips e o modo
LED irá permanece firmemente “ON”, a piscar uma vez por 3 segundos quando está emparelhado. (o
tempo de emparelhamento depende da diferença de tipo/marca do dispositivo)
• Agora, pode começar a ouvir música no dispositivo Bluetooth enquanto o dispositivo estiver
emparelhado e conectado. (Se não, seleccione / toque no menu relacionar e escolha " conectar " para
ligar a coluna Bluetooth manualmente. Isto vai sempre depender da versão e função do seu dispositivo
Bluetooth).
Nota:
Em algumas circunstâncias, a conexão Bluetooth pode quebrar/desconectar; devido a fortes
interferências, como também da distância ou objecto de conexão em movimento. No entanto, a maioria
dos dispositivos podem ser restabelecidos em alguns segundos automaticamente, mas na experiência de
algum dispositivo poder precisar de se reconectar, use a lista manual do menu do dispositivo Bluetooth.
Além disso, uma vez que existem muitas versões Bluetooth que podem ser instaladas em diferentes tipo /
marca de PC’s, também o método de conexão apresentará diferenças. Se não conseguir fazer a conexão
dos dispositivos Bluetooth, instale um driver Bluetooth actualizado para o seu PC ou entre em contacto
com a help desk do revendedor para auxiliar nesta questão.
F. Desconexão do dispositivo emparelhado
• Para desconectar o dispositivo emparelhado e para um melhor resultado, desligue a coluna Bluetooth no
‘OFF’ directamente.

• Ou, pode escolher desligar a partir da lista do dispositivo Bluetooth o dispositivo emparelhado, no
entanto, a maioria dos dispositivos irão voltar para o modo de reconexão em segundos. Significa que a
coluna Bluetooth irá novamente tentar reconectar-se com o dispositivo emparelhado em segundos
automaticamente. Então, desligue a função Bluetooth do dispositivo emparelhado.
• Se a coluna Bluetooth desconectar com um dispositivo emparelhado pelo ‘OFF’, ou acidentalmente
desconectar com o dispositivo emparelhado e não consegue voltar a reconectá-los, então a coluna
Bluetooth irá emitir um sinal sonoro em intervalos de poucos segundos que se poderá ouvir a partir da
coluna Bluetooth para comunicar para a acção. Volte a ligá-los manualmente ou Power “OFF” a coluna
Bluetooth.
G. Regressar ao modo de procura de um novo dispositivo Bluetooth
Antes disto, primeiro recomendamos que desactive a função Bluetooth do anterior dispositivo
emparelhado para evitar problemas de conexão imprevistos. Dois métodos para regressar ao modo de
procura da coluna Bluetooth:
• Deslize o interruptor de alimentação para a posição OFF por alguns segundos e, em seguida, deslize-o
para ON novamente quando estiver em modo de desconexão e modo Power ON. O modo indicador
Bluetooth irá acender em azul a piscar a cada meio segundo. E regressa novamente para o modo de
procura Bluetooth.
• Ou, pressione e segure o botão

por 3-4 segundos, e a coluna Bluetooth Speaker irá emitir uns

bips, depois o indicador de modo LED Bluetooth irá mudar de Procura Bluetooth para o modo actual.
• Em seguida, ative a função Bluetooth do novo dispositivo para procurar e emparelhar.

Nota:
O dispositivo irá continuar a usar a energia da bateria se ela estiver no modo ’ON’, coloque a posição
‘OFF’ na coluna Bluetooth pelo interruptor principal, se não usar o aparelho durante algum tempo.
H. Função de Controlo de Dispositivos Bluetooth: (projecto de controle de duas maneiras)
No dispositivo Bluetooth:
• Mude para o modo de reprodução de música e escolha a música que quer ouvir seleccionando os
botões/ícones
ícone

/

, Play (Reproduzir) / Pause (Pausar) a reprodução de música usando o botão/

e ajuste o nível de volume usando o controle de volume do dispositivo com o botão/ícone

"Down / Up" no seu dispositivo Bluetooth. (consulte o manual do usuário do dispositivo quando
necessário)
Na coluna Bluetooth:

-/ +” para mudar para a faixa anterior / seguinte.

• Pressione uma vez o botão ”

- +” para ajustar o nível de volume. Liberte o botão quando alcançar o

• Pressione e segure o botão ” /

nível de volume desejado. No entanto, os beeps vão ser ouvidos quando o volume está em posição de
máximo ou mínimo.
• Pressione o botão

para "Play (reproduzir) / Pause (Pausar) ", a música.

• Para desligar a coluna, deslize o interruptor principal para a posição "OFF".

I. Função Mãos Livres
Quando recebe uma chamada:
• Um toque será ouvido e a música que está a toca vai parar / pausar automaticamente.
• Pressione o botão "

" para atender a chamada.

• Agora tem a função mãos livres com a coluna Bluetooth.
• Pressione o botão "

" novamente para desligar a chamada. E,

• A música que estava parada / pausada começará a tocar automaticamente.

Dica: Pode falar para o MIC directamente com uma distância de 30 cm para obter um melhor
Desempenho da coluna quando for necessário.
J. Reproduzir a partir de um dispositivo externo por AUX IN:
• Ligue o "AUX IN " da coluna Bluetooth com uma saída do dispositivo externo "Earphone / AUX /
LINE " através do cabo de áudio (incluído).
• O indicador de modo LED (Bluetooth / Aux IN) irá mudar da cor vermelha para azul, o modo é trocado
para a função “AUX IN " e a função Bluetooth desliga-se automaticamente. O dispositivo Bluetooth
conectado vai se desligar ao mesmo tempo.
• Agora poderá apreciar música a partir do dispositivo externo, através do fio de conexão seleccione para
reproduzir música a partir de seu dispositivo externo.
• Para aumentar / diminuir o nível de saída de música da coluna Bluetooth, ajuste o controle de volume
para cima / baixo no dispositivo externo ao usar o modo AUX IN.
K. Reproduzir música a partir de um amplificador de potência externa por AUX OUT:
A coluna Bluetooth foi criada para fazer amplificadores de potência tocar música com um dispositivo
externo Bluetooth através da recepção desta coluna Bluetooth. Para fazer isso:
• Ligue a coluna Bluetooth "AUX OUT" com o amplificador de potência externo do dispositivo "AUX / linha
de entrada" através do cabo de áudio (incluído). (Pode adicionar um adaptador se o RCA for utilizado no
seu amplificador de potência).
• A música da coluna Bluetooth vai parar quando conectar o cabo de áudio no Jack "AUX OUT".
• Mude a função para o modo "AUX / LINE INPUT" no amplificador de potência externo e, em seguida, irá
ouvir a música no amplificador de potência externo em vez na coluna Bluetooth Agora pode desfrutar da
música com sons de alta potência através da coluna Bluetooth.
L. Lembrete de pouca bateria e auto-sono:
• O dispositivo irá emitir um som de aviso uma vez em vários sons. Quando ouvir este som através da
coluna, por favor conecte o dispositivo ao computador/carregador através do cabo USB se ainda quiser
usar o dispositivo.
• Caso contrário, a coluna Bluetooth irá ficar em modo de hibernação enquanto a bateria manter um nível
baixo. Neste modo vai ter a necessidade de carregá-lo por completo antes de usá-lo novamente.

3. Resolução de Problemas
• Verifique se a bateria está carregada com
suficiente energia.
• Verifique se o dispositivo está em modo
desligado
• Verifique se o nível de volume está no mínimo na
coluna, no telemóvel ou no PC / Mac.
• Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está
dentro da distância de operação.
• Verifique se o dispositivo Bluetooth está
emparelhado.
• Verifique se dispositivo Bluetooth indica que está
ligado.
• Verifique se seleccionou a fonte de áudio correto.
• Reinicie a coluna a partir da ligação OFF para
ON.

Não se liga

Sem Som

Sem resposta da coluna

4. Especificações
Dimensão
Peso

80 mm (A) x 73 mm (L) x 73mm (P) (Aproximadamente)
260g (Aproximadamente)
Especificação
V2.1 + EDR
Perfil Suportado
A2DP, AVRCP, HSP
Distância de Conexão
10 metros (área aberta)
Lithium 3.7V, 550mAh
Tempo de Reprodução: 2-3 horas (com o volume a 50%)

Bluetooth
Bateria Interna
Entrada de
ligação/carregamento

Porta USB do PC ou DC 5V, 500mA
RMS 2W em 3 Ohm
Max. 2.5 ~ 3W
Resposta de Frequência
120Hz para 20.000Hz
Entrada Áudio Link
600mV RMS, 10K Ohm
Depende da origem dos níveis
Saída Áudio Link
do dispositivo
De 0 a 40ºC

Saída de Potência classificada

Audio

I/O
Temperatura operacional

5. Aviso
Actualizações para Firmware e / ou componentes de hardware são feitas regularmente. Logo, algumas
das instruções, especificações e imagens desta documentação podem diferir ligeiramente a partir de sua
situação particular. Todos os itens descritos neste manual são apenas para fins ilustrativos e não podem
ser aplicados em situações particulares. Nenhum direito/s legal ou direitos pode ser obtido a partir da
descrição feita neste manual.

6. 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 contato 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: BTSW-1 Cidade Romântica
BTSW-2 Estilo Urbano
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.

7. Aviso, Declarações e Informações
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.

8. CE
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. A
declaração de conformidade pode ser consultada em https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161CE-Documents

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.

® Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt

