SR-05 BT
Coluna Torre com Bluetooth®

Manual do Usuário
www.lenco.eu

Instruções de segurança importantes


O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos e objectos cheios de líquido como vasos não
devem ser colocados sobre o aparelho.



Quando a ficha de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de
desconexão, o dispositivo desconectado deve estar sempre acessível. Para ser completamente
desconectado da entrada de energia, a ficha do aparelho ou do acoplador do aparelho deve ser
desligado da rede completamente.



Nenhuma fonte de calor como velas acesas deve ser colocada sobre o aparelho.



É necessário uma distância mínima de 2 cm ao redor do aparelho para uma boa ventilação. A
ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens tais como
jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.



Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais da colecta de baterias.



ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorrecta. Substitua apenas
com o mesmo tipo ou equivalente.



A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Dados Técnicos
Fonte de energia:
Consumo de energia:
Bateria do comando remoto:
Alcance da sintonização:
Potência de saída:
Bluetooth Compatível:
Compatível com as dimensões:
Alcance de humidade operacional:
Alcance de temperatura operacional:

AC 110~240V 50Hz/60Hz
100W
CR2025 x 1
FM 87.5-108 MHz
RMS em 10% THD: Por volta 25W x 2, Subwoofer 50W x 1
v. 2.1 + EDR, A2DP, AVRCP USB/SD card
325(L) x 320(W) x 1261(H) mm
10% até 75%
-5ºC até +35ºC

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Descrição dos elementos

UNIDADE PRINCIPAL
1.SINTONIZAÇÃO - & BOTÃO
ANTERIOR/RETROCEDER RÁPIDO
2. BOTÃO VOLUME +
3. BOTÃO VOLUME 4. BOTÃO REPRODUZIR/PAUSAR
5. BOTÃO STANDBY
6. SINTONIZAÇÃO + & BOTÃO
SEGUINTE/AVANÇO RÁPIDO
7. BOTÃO EMPARELHAMENTE BLUETOOTH
8. BOTÃO MODO
9. BOTÃO STOP
10. INDICADOR BLUETOOTH
11. SENSOR REMOTO
12. ECRÃ LCD
13. TOMADA AC
14. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR
15. RANHURA PARA CARTÃO SD
16. PORTA USB
17. ENTRADA AUX
18. ANTENA FM

COMANDO REMOTO
1. BOTÃO SOM/CH+
2. BOTÃO VOLUME -/STOP
3. BOTÃO SINTONIZAÇÃO - &
ANTERIOR/RETROCEDER RÁPIDO
4. BOTÃO EMPARELHAMENTO BT &
REPRODUZIR /PAUSAR
5. BOTÃO STANDBY/MUDO
6. BOTÃO FUNÇÃO/CH 7. BOTÃO VOLUME + /INFO
8. BOTÃO SINTONIZAÇÃO +
SEGUINTE/AVANÇO RÁPIDO
9. BOTÃO MEMÓRIA/ALEATÓRIO

Instalação
CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO AC
1. Conecte uma extremidade do cabo AC à tomada CA da unidade
2. Em seguida, conecte a outra extremidade à fonte principal.

NOTA: Durante a reprodução, senão existir nenhuma operação durante 6 horas, a unidade irá mudar para
o modo de espera (standby) automaticamente.

Operação Bluetooth®
CONEXÃO BLUETOOTH ®
Esta unidade pode receber o sinal áudio estéreo a partir de um dispositivo Bluetooth ®.
1. Pressione o botão POWER ON / OFF (ligar/desligar) na unidade, em seguida, pressione o botão
STANDBY (modo de espera) para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão de FUNCTION (função) contínua no comando remoto ou o botão MODE (modo) no
aparelho repetidamente para mudar para o modo Bluetooth ® (PAIRING, ou seja, emparelhamento
aparecerá no ecrã).
3. O indicador LED pisca rapidamente quando existe emparelhamento.
4. Emparelhar e ligar o LENCO BTT- 100 ao dispositivo Bluetooth ® . Se for solicitado senha , digite
"0000".
5. Emparelhamento bem-sucedido (o indicador LED fica azul sólido), pronto para transmitir música.
6. Pressione o botão PLAY / PAUSE para pausar ou iniciar a reprodução.
7. Durante a reprodução, pressione o botão seguinte / anterior para saltar para a frente ou para trás.

Nota:
Modo de emparelhamento é cancelado passado 1,5 minutos.
Os passos demonstrados acima são genéricos para emparelhar um dispositivo Bluetooth ®, para obter
instruções mais específicas sobre Conectividade Bluetooth ® para o dispositivo, consulte o manual do
fabricante.
Após a primeira ligação a unidade irá detectar o seu último dispositivo emparelhado Bluetooth ® irá
conectar-se automaticamente.

VOLTAR A LIGAR AO DISPOSITIVO BLUETOOTH (EM MODO BLUETOOTH)
Se o dispositivo já está emparelhado com o LENCO BTT-100 mas ficou desconectado mesmo com os
Dispositivos Bluetooth ® ligados. Pode reconectá-los seguindo estas etapas:
1. Pressione o botão BT na unidade ou pressione e segure o botão BT no comando remoto para voltar a
ligar ao dispositivo Bluetooth. O indicador Bluetooth® piscará para conexão.
2. Seleccione LENCO BTT-100 no dispositivo para conexão. O indicador Bluetooth® ficará azul sólido se
o LENCO BTT-100 e o aparelho tenham sido reconectados com êxito.

Operação Rádio FM
SINTONIZAR O RÁDIO FM
1. Pressione o botão POWER ON / OFF na unidade, em seguida pressione o botão STANDBY para ligar
o aparelho.
2. Mude para o modo rádio pressionando o botão MODE na unidade ou o botão FUNCTION no comando
remoto repetidamente.
3. Prima TUNING + / - para afinar a estação de rádio. Pressione e segure o TUNING + / - para auto
pesquisar estações de rádio para a frente ou para trás respectivamente (Quando uma estação disponível
é encontrada, a unidade vai transmiti-lo imediatamente e a procura irá parar).
4. Durante a reprodução de rádio, pressione o botão PLAY / PAUSE no comando remoto para
ligar/desligar o STEREO FM.
5. Durante o modo de rádio FM e da exibição do nome do canal, é possível verificar a frequência e PTY a
estação actual, pressionando e segurando o botão VOLUME + / INFO no comando remoto. Ele vai
mostrar a frequência da estação por 3 segundos, e posteriormente exibir PTY nos próximos 3 segundos e
depois voltar à exibição original com o nome do canal.
GUARDAR A ESTAÇÃO DE RÁDIO FAVORITA
1. Em primeiro lugar, sintonize a estação favorita. De seguida pressione e segure o botão MEMORY no
comando remoto para guardar a estação actual. O número de células ainda para utilizar irá aparecer no
ecrã.
2. Use o botão CH- ou CH + no comando remoto para seleccionar a célula de memória correspondente
entre CH 01 - CH 20 para guardar a estação.
3. Confirme a selecção pressionando o botão MEMORY no comando remoto.
4. Durante a reprodução de rádio, pressione o botão MEMORY e, em seguida, pressione o botão CH- ou
CH + no comando repetidamente para aparecer as estações armazenadas.

Operação Cartão SD/USB
1. Ligue a unidade seguindo as instruções correspondentes.
2. Insira um cartão SD ou um dispositivo USB na unidade e pressione o botão FUNCTION no comando
remoto ou no botão MODE repetidamente na unidade até que a unidade altere para o modo USB ou
CARD.
3. Depois do aparelho digitalizar o cartão inserido ou USB, a reprodução inicia-se automaticamente.
4. Pressione o botão RANDOM no controle remoto para activar ou desactivar a reprodução aleatória.
5. Pressione o botão PLAY / PAUSE para pausar a reprodução, pressione este botão novamente para
retomar a reprodução normal.
6. Durante a reprodução, use o botão Seguinte / Anterior para saltar para a frente ou para trás. Pressione
e segure o botão FAST FORWARD / BACKWARD para pesquisar a faixa actual para a frente ou para
trás.
7. Pressione o botão STOP no aparelho ou pressione e segure o botão STOP no comando remoto para
cessar a reprodução.

Operação Cartão SD/USB
SILENCIAR A UNIDADE
Durante a reprodução, pressione o botão STANDBY / MUTE no comando remoto para silenciar o áudio.
Pressione este botão novamente para retomar o áudio. Durante a reprodução, pressione e segure o botão
STANDBY / MUTE no comando remoto para entrar em modo de espera.

AJUSTE DE VOLUME
Pressione VOLUME + / - para ajustar o nível de volume de saída.

CONFIGURAÇÃO DE TOM PARA A UNIDADE
Durante a reprodução, pressione o botão TONE no comando remoto uma vez e use o VOLUME + / - para
ajustar os graves.
Durante a reprodução, pressione o botão TONE no comando remoto duas vezes repetidamente e use o
VOLUME + / - para ajustar os agudos.
Depois de ajustar os efeitos dos graves ou agudos, a unidade irá retomar a tela anterior automaticamente.

Conexão com outro dispositivo
AUX IN

1. Ligue o AUX IN da unidade a uma fonte de áudio, por exemplo, um leitor de DVD com um cabo RCA.
2. Ligue a unidade seguindo as instruções correspondentes.
3. Pressione o botão MODE na unidade ou o botão FUNCTION repetidamente no comando remoto para
mudar para AUX.
4. Use os controlos nativos do dispositivo de áudio conectado para iniciar a reprodução de música através
da conexão.

Solução de Problemas
Sintoma

Causa possível

Solução
1. Desenrole completamente o fio da
antena FM e sintonizar a estação.
2. Desenrole completamente o fio da
antena FM e reposicionar a unidade.
1. Mudar para o modo de rádio,
seguindo as instruções
correspondentes.
2. Ajustar o nível de volume ou
pressione o botão MUTE para retomar
áudio.

Som do rádio distorcido.

1. A estação não está sintonizada
2. Há sinal fraco na área.

Nenhum som do rádio.

1. A unidade não está no modo de
sintonização.
2. O volume foi cortado ou está na
configuração mínima.

Som distorcido enquanto é
reproduzido no cartão ou
USB.

1. O arquivo de áudio original está
distorcido.

1. Ir para outra faixa como tentativa.

Não há som no modo
Bluetooth.

1. O dispositivo Bluetooth não está
emparelhado com a unidade.
2. O volume foi cortado ou está na
configuração mínima.

1. Siga as instruções para emparelhar
o dispositivo Bluetooth ao aparelho.
2. Ajuste o nível de volume ou
pressione o botão MUTE para retomar
áudio.

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: BTT-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.

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.

Declaração de Conformidade

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/22413161-CE-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.
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