Manual de Utilizador
Boost-4

Coluna Estéreo Bluetooth
com
Entrada Auxiliar e NFC

Resistente aos Salpicos
Para mais informações: www.lenco.com
1

A. Aviso
Não Fazer:
• Não coloque o equipamento junto de chamas vivas, como velas acesas em cima
ou perto do produto.
• Não coloque objetos com líquidos, como vasos em cima ou perto do produto.
• Não utilize nem guarde este produto num lugar onde ele esteja sujeito a luz
direta do sol, calor, poeira ou vibrações excessivas.
• Não utilize este produto com as mãos molhadas.
• Não bloqueie ou cubra as ranhuras e buracos do produto.
• Não empurre objetos estranhos nas ranhuras ou buracos no produto.
• Não tente abrir o produto. Não há peças que possam ser reparadas/trocadas no
interior.
• Não permita que 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. Crianças jovens
deve ser devidamente supervisionado.
• Este produto destina-se apenas e somente para uso doméstico e não para uso
comercial ou industrial.
• Nenhuma fonte de chamas vivas, como velas acesas, deve ser colocado sobre
o produto.
• A ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação
com objetos como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
• Certifique-se que a coluna está ajustada para uma posição estável. Danos
causados pelo uso indevido deste produto como numa posição instável ou pela
não-observância de qualquer outra advertência ou precaução contidos neste
manual do usuário não serão cobertos pela garantia.
• Nunca retire o revestimento do aparelho.
• Nunca coloque este aparelho noutro equipamento elétrico.
Sugerimos que guarde a embalagem para futuro transporte do produto.
Aviso:

•
•

Nunca retire o revestimento deste equipamento.
Nunca coloque este aparelho noutro equipamento elétrico.
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B. Visão Geral e Controladores
Vista Traseira

Vista Superior

Vista Frontal
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descrição
Entrada Micro USB (Entrada DC: DC 5V 1A)
Botão energia ON-OFF
Entrada Auxiliar (3,5mm Jack, Stereo)
Base de suporte
Microfone
Botão Bluetooth (Para pesquisa de equipamentos Bluetooth)
Botão Atender/Reproduzir (Reproduzir/Pausa, Atender/Desligar
Chamada/Ligar para último número, Auxiliar)
Botão Reduzir Volume (Reduzir volume, Música Anterior)
Botão Aumentar Volume (Aumentar volume, Música Seguinte)
Posição do Sensor NFC (Para emparelhamento Bluetooth)
LED de Modo selecionado (3em1; Carga-Vermelho, Bluetooth-Azul,
Auxiliar-Verde)
Baixo Esquerdo
Baixo Direito
Coluna Esquerda
Coluna Direita
Proteção de Borracha (anti-salpicos)

C. Acerca da Bateria Recarregável

Esta Coluna Bluetooth tem uma bateria interna, não-substituível pelo utilizador.
Para melhores resultados, a primeira vez que utilizar esta Coluna Bluetooth,
deixe-a carregar cerca de 6 horas ou até que a luz LED de carregamento se
desligue, indicando que a bateria está totalmente carregada.
Para manter a vida útil e desempenho da bateria, se não utilizar a Coluna por
algum tempo, a bateria pode precisar ser recarregada. Carregue a bateria pelo
menos uma vez a cada mês.
Para carregar a bateria recarregável:
1. Ligue a "Entrada USB Micro (1)" do Coluna Bluetooth com o Carregador de
energia USB que pode fornece uma carga de pelo menos DC 5V 1A
para o carregamento da bateria através do cabo USB. Ou,
2. Ligue a "Entrada USB Micro (1)" da Coluna Bluetooth com a Porta USB do
computador que é o padrão USB 3.0.
3. Quando o LED de "Carga (11)" acender vermelho, a bateria está a ser
carregada.
4. Quando o LED de "Carga (11)" se desligar a bateria está totalmente
carregada.
5. Desligue o cabo USB quando a carga estiver concluída.
Importante:
�- Utilize apenas a coluna para carregar, se estiver ligada a uma porta USB 2.0
num computador. (Precisa de mais tempo para carregar na sua totalidade)
- A coluna poderá trabalhar de forma instável se estiver ligada a uma porta USB
2.0 num computador, a carregar e for utilizada para reproduzir música ao
mesmo tempo. Utilize uma porta USB 3.0 para situações desta natureza.
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D. Emparelhar & Tocar a partir dum equipamento Bluetooth
- Deslize o “Botão de Energia (2)” para a posição “ON” para ligar a coluna, a
funcionalidade de Ligação/Pesquisa Bluetooth fica ativa.
- Um conjunto de sinais sonoros irão tocar e o “LED Bluetooth (11)” irá ficar a
piscar em azul intermitente.
- De seguida ative o seu equipamento Bluetooth (Como um smartphone, tablet,
mp3 portátil, etc.); o equipamento irá entrar em modo de Pesquisa Bluetooth
automaticamente, caso contrário, pressione a seleção relacionada para entrar
manualmente no modo de Pesquisa Bluetooth (verifique o seu manual de
instruções sempre que necessário).
- O seu equipamento Bluetooth deverá mostrar o “Lenco Boost-4” na lista,
seleccione-o para emparelhar. Aguarde uns segundos e irá ver a mensagem de
confirmação no seu equipamento. (Para alguns equipamentos Bluetooth poderá
ser necessário introduzir uma password “0000” para emparelhamento).
- Se o emparelhamento for bem sucedido, a coluna emitirá um sinal sonoro e a
luz azul do “LED Bluetooth (11)” irá passar de intermitente para constante.
- Agora pode começar a tocar música a partir do seu equipamento Bluetooth
através da sua app/software de música
- Deslize o "Botão de Energia (2)" para a posição "OFF" para desligar a coluna
quando não estiver a utiliza-la.
E. Desconectar do dispositivo emparelhado

1. Para desconectar dum dispositivo emparelhado e para o melhores
resultados, desligue a Coluna Bluetooth deslizando o "Botão de Energia (2)"
para "OFF" diretamente;
2. Ou, poderá escolher "Disconnect" na lista de dispositivos Bluetooth do
equipamento móvel;
3. Neste caso, a Coluna Bluetooth irá voltar à opção "Procurar / Emparelhar"
dentro de alguns segundos, uma série de sinais sonoros irá soar e o LED
"Bluetooth (11)" vai voltar a piscar intermitentemente na cor azul.
4. Agora, poderá emparelhar novamente um dispositivo móvel ou desligar a
Coluna Bluetooth se assim o entender.

F. Auto re-conectar com dispositivos emparelhados

1. Sempre que ligar a Coluna Bluetooth; ela irá procurar o dispositivo móvel
que tenha sido emparelhado anteriormente e que esteja no registo;
2. A Coluna Bluetooth irá re-conectar automaticamente a este dispositivo caso
este se encontre dentro do raio de ligação Bluetooth.
3. Se nenhum dispositivo for encontrado dentro de segundos, em seguida, a
Coluna Bluetooth irá ligar-se automaticamente no modo de emparelhamento.
4. Agora poderá iniciar novamente o emparelhamento de dispositivos móveis.
(Consulte o método do item D.3 ~ D.6)
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G. Altere para novo emparelhamento a partir do modo conectado
1. No modo de conexão Bluetooth, pode alterar a Coluna Bluetooth para modo de
busca de emparelhamento com o novo dispositivo, a qualquer altura que
desejar;
2. Pressione e mantenha premida a tecla "Bluetooth (6)" até que uma série de
sinais sonoros e o LED "Bluetooth (11)" ficar a piscar rapidamente em azul.
3. Agora poderá processar o emparelhamento do novo dispositivo móvel.
(Consulte o método do item D.3 ~ D.6)
H. Utilize NFC para um emparelhamento Bluetooth mais rápido

a- Na coluna Bluetooth:
-1 Deslize o “Botão de Energia (2)” para a posição “ON”
-2 Certifique-se de que a “Posição do Sensor NFC(10)” encontra-se
posicionado corretamente.
b- No Equipamento Móvel:
-1 Certifique-se de que o Equipamento Móvel tem a função NFC ligada e de
que o ecrã se encontra ativo (desbloqueado).
-2 Coloque o Equipamento Móvel no sensor NFC da coluna. Mantenha-o no
sítio até obter a confirmação (sonoro e/ou vibratória), em alguns
equipamentos móveis poderá ser necessário confirmar o emparelhamento
através duma notificação no equipamento.
-3 Depois do emparelhamento ter sido concluído; a coluna Bluetooth irá
emitir um sinal sonoro e a luz azul do “LED Bluetooth (11)” irá passar de
intermitente para constante.
-4 Para desemparelhar a coluna Bluetooth do equipamento móvel com NFC,
coloque o equipamento móvel novamente no sensor NFC da coluna.
Dica: Se tiver dificuldades em emparelhar o equipamento móvel com a coluna
Bluetooth tente passar o equipamento móvel lentamente por cima do sensor
NFC da coluna, ou, caso o seu equipamento móvel tenha uma capa protetora
(especialmente metálica), remova-a.

I. Controladores durante a reprodução de Música por Bluetooth
(funcionamento de dois sentidos)

a. No Dispositivo Móvel Bluetooth:
1. Mude para o menu de música e escolha um música para começar a
reproduzir a partir da Playlist ou usando os botões/ícones de avançar e
retroceder. Ponha a música a Reproduzir-Pausar através do botão/ícone
Play-Pause.
2. Para ajustar o nível do volume use os botões/ícones Cima-Baixo de volume
do Dispositivo Móvel Bluetooth. (Consulte o manual de utilizador do seu
dispositivo quando necessário)
￼
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￼
￼
￼￼￼b. Na Coluna Bluetooth:
1. Quando estiver a ouvir música, prima o botão “Atender/Reproduzir
(7)"para pausar a música. Pressione novamente para continuar.

1. Pressione e mantenha premido o botão “+ (9)” para aumentar o volume.
2. Pressione e mantenha premido o botão “- (8)” para diminuir o volume.
3. Quando atingir o volume mais alto ou mais baixo, irá ouvir um sinal
sonoro.
4. Pressione o botão “+ (9)” para avançar uma faixa de música.
5. Pressione o botão “- (8)” para retroceder uma faixa de música.

J. Função Mãos-Livres

1. Quando houver uma chamada durante a reprodução de música Bluetooth
modo de reprodução de música;
2. O toque de chamada será ouvido e a faixa música fica em pausa.
3. Pressione e mantenha premido o botão "Atender/Reproduzir (7)” para
rejeitar a chamada, ou,
4. Pressione o botão “Atender/Reproduzir (7)" para atender a chamada.
5. Agora a função mãos-livres com a Coluna Bluetooth encontra-se ativa.
6. Pressione “Atender/Reproduzir (7)" novamente para desligar a chamada
quando terminar. E a faixa de música em pausa será automaticamente
retomada.
Dica: Fale diretamente para o “Microfone (5)” a uma distância de 30~60cm
para obter a melhor performance quando necessário.

K. Função de Redial para a Última Chamada

1. Para remarcar para o último número chamado pela Coluna Bluetooth, mesmo
que seja no modo de reprodução de música.
￼￼￼￼￼￼2. Pressione duas vezes o "Atender/Reproduzir (7)” para entrar no
modo de remarcação, a música será interrompida e o modo alterado para
mãos-livres.
￼￼3. Pressione o botão "Atender/Reproduzir (7)” novamente para desligar a
chamada.
4. Certifique-se de que o seu telemóvel tem chamadas efectuadas no registo,
caso contrário, a função de Redial para a Última Chamada não será ativa.

L Aviso de Bateria Fraca e Suspensão Automática

1. A Coluna Bluetooth irá emitir sinais sonoros a cada minuto. Quando ouvir
este sinal sonoro, por favor, ligue o aparelho à energia USB para carregar, se
ainda pretender usar o dispositivo.
2. Caso contrário, a Coluna Bluetooth entrará em modo de hibernação quando a
bateria não for posta a carregar em breves minutos.
3. Neste caso, o dispositivo não poderá ligar, até que recarregue a bateria, pelo
menos, 10 ~ 15 minutos.
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M. Função Entrada Auxiliar (AUX IN)
Neste aparelho, a Coluna Bluetooth dá prioridade à função Bluetooth como
principal, a Entrada Auxiliar passa a secundária, se o Bluetooth estiver
emparelhado e a reproduzir.

a. Utilize a Entrada Auxiliar: (Bluetooth desemparelhado)

1.Certifique-se de que o dispositivo de reprodução áudio externo está ligado e a
reproduzir áudio para a Entrada Auxiliar.
2. Deslize o botão de “Energia ON-OFF (2)” para a posição ON para ligar a
Coluna Bluetooth;
3.Ligue o cabo de saída áudio do dispositivo de reprodução áudio externo à
entrada “AUX IN (3)”
4.A Coluna Bluetooth entrará automaticamente em modo “AUX IN” e o LED “AUX
IN (11)” irá acender ficando a piscar verde e azul alternadamente. O modo “AUX
IN” encontra-se ativo.

b. Use “AUX IN” no modo de reprodução de música:

1. Em modo de reprodução de música Bluetooth, conecte o cabo do dispositivo
de reprodução áudio externo na ligação "AUX IN (3)". O LED "AUX In (11)" irá
acender ficando a piscar verde e azul alternadamente.
2. Neste caso, a Coluna Bluetooth permite transitar entre o modo "AUX In" e o
modo de "reprodução de música Bluetooth" pressionando o botão
“Atender/Reproduzir (7)” ou o botão “Play-Pause” no seu dispositivo móvel.
3. No entanto, o período de espera para concluir esta operação poderá rondar
entre os 3 a 10 segundos.
4. Ou, pressione e segure o botão "Bluetooth (6)" para mudar rapidamente para
o modo AUX IN. O Bluetooth irá desligar automaticamente.
5. Para retomar a ligação Bluetooth, escolha "Lenco Boost-4" na lista de
dispositivos emparelhados do seu dispositivo móvel.

Nota: o Bluetooth mantém-se em modo de controlo em segundo plano, pelo que
o LED de Bluetooth Azul permanece ligado ou intermitente.

c. Para ajustar o nível de volume:

Pressione ou Pressione e mantenha premido o botão "-￼ (8)" para diminuir o
volume.
Pressione ou Pressione e mantenha premido o botão "+￼ (9)" para aumentar o
volume.
N. Anti-Salpicos
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- Certifique-se de que a “Proteção de Borracha (16)” Anti-Salpicos está bem
posicionada e justa.
- A coluna Bluetooth pode aguentar um breve jacto de água na sua superfície
(IPX4 Anti-Salpicos). No entanto, nunca deve ser posto a funcionar debaixo de
água corrente e nunca, em quais queres circunstâncias, submerso totalmente
em água.
- Limpe sempre a superfície da coluna Bluetooth quando esta fica molhada com
humidade ou gotas de água.

O. Resolução de Problemas

- Verifique se tem bateria suficiente
para o equipamento ligar.
- Verifique se o equipamento está em
modo OFF.
- Verifique se o volume está na
posição mínima no seu equipamento
e dispositivo móvel.
- Verifique que o seu dispositivo
móvel está dentro do raio de ação
do Bluetooth
- Verifique se o dispositivo móvel e a
coluna Bluetooth estão
emparelhados.
- Verifique se o seu dispositivo móvel
confirma o emparelhamento.
- Verifique se escolheu a fonte de som
correta.
- Re inicie a coluna desligando e
ligando a coluna

Sem Energia
Sem Som

A coluna Bluetooth não dá sinal
P. Especificações
Dimensões
Peso
Bluetooth
Bateria Incorporada
Entrada de Energia
Audio

I/0
Ligação NFC

179 mm (C) x 65 mm (L) x 70.5 mm (A)
Apróx. 348 g
Especificações
V2.1 + EDR
Perfis suportados
A2DP, AVRCP, HSP
Distância suportada
10 m (espaço aberto)
Lítio 3.7V, 3000mAh
Tempo de Reprodução: 6 ~8 horas
(a 75 ~80% do volume)
Porta Micro USB
DC 5V, 1000mA
Potência Exterior
3W (RMS) x 2 (4 Ohm)
Resposta de Frequência 20Hz até 20,000 Hz
Ligação Audio In
800mV RMS, 10K Ohm
Para emparelhamento Bluetooth
9

Resistência a Salpicos
Temperaturas suportadas

IPX-4
0 a 40ºC

Q. Aviso
São feitas regularmente atualizações ao Firmware e/ou aos componentes de
Hardware. Desse modo, é possível que as instruções, especificações e fotografias
neste documento possam ter algumas diferenças da sua posição. Todos os itens
descritos neste guia são meramente ilustrativos e não podem ser aplicados a
situações em particular. A descrição deste manual não poderá ser utilizada para
fins jurídicos ou de propriedade intelectual.
R. Serviços e Assistência ao Cliente

Para informações: www.lenco.com
Para Assistência: http://lencosupport.zendesk.com

Helpdesk Lenco:
Alemanha: 0900-1520530 (tarifa local)
Holanda: 0900-23553626 (tarifa local + 1 cêntimo p/min.)
Bélgica: 02-6200115 (tarifa local)
França: 03-81484280 (tarifa local)

O serviço de Helpdesk encontra-se aberto de segunda à sexta das 9AM às 6PM
(horário local)
Quando entrar em contacto com a Lenco, será requisitado o modelo e o número
de sério do seu equipamento. O número de Série poderá ser encontrado na parte
de trás do equipamento. Poderá escrever aqui o seu número de Série:
Modelo: Boost-4
Número de Série:_______________________________________

A Lenco oferece serviços e garantia de acordo com a legislação da União
Europeia, o que implica, no caso de reparações (durante e após o período de
garantia) que deverá entrar em contacto com o representante local da sua área
de residência.
Nota Importante: Não é possível enviar equipamentos para reparação
diretamente à Lenco.

Nota Importante: Se este equipamento for aberto ou assistido por um
representante não-oficial, independentemente da intervenção, a garantia ficará
sem efeito.
Este equipamento não é adequado para uso profissional. No caso de utilização
profissional, todas as obrigações da garantia serão anuladas.
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S. Reciclagem

Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos elétricos para o lixo
doméstico. Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos
elétricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta
forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um
falso depósito de objetos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente,
como à saúde humana. Irá contribuir para a reciclagem e outras formas de
reutilização de equipamentos elétricos e electrónicos. As informações sobre
onde o equipamento pode ser deitado fora podem ser obtidas a partir das
autarquias locais.
T. Insígnia CE

Os produtos com a marca CE, encontram-se de acordo com a Diretiva EMC
(2004/108/EC) e com a Diretiva de Baixa Voltagem (2006/95/EC) emitido pela
Comissão da União Europeia.

O grupo “STL Group BV” sediado em Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara
que este produto está em conformidade com os requerimentos mínimos e outras
provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC.
A declaração de conformidade poderá ser consultada em
https://lencosupport.zendesk.com/foruns/22413161_CE_Documents
Este produto opera entre as frequências 2400-2483,5 MHz e a sua utilização é
destinada a um uso doméstico. Este propósito aplica-se neste produto em todos
os países da UE.
Todos os direitos reservados
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