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Caro cliente,

Obrigado por escolher a Lenco. Na Lenco, estamos convencidos de que todos devem aproveitar a vida ao
máximo. Os nossos produtos são destinados para apoiar, melhorar e criar momentos de alegria a todos.
Por esta razão, oferecemos electrónica de consumo de alta qualidade e com um design atractivo por um
preço excelente. Este manual foi concebido para ajudá-lo com as características deste dispositivo.

Nota:
Este manual foi escrito durante o desenvolvimento do produto, com base nas configurações da fábrica. Se
o produto precisar de ser melhorado, a prioridade é dada ao produto e, portanto, nestes casos, o guia de
início rápido, manual do usuário, ilustrações do manual do usuário e / ou embalagem podem ser
diferentes do produto real.

A Lenco não se responsabiliza por quaisquer erros de impressão neste manual do usuário.
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O que está na caixa?
O conteúdo da caixa é montado com o máximo cuidado. No caso lamentável que alguma coisa esteja a
faltar, por favor entre em contacto com o seu representante.

Conteúdo da caixa:
1 Rádio
1 Adaptador de energia

Explorar o Dispositivo
No manual do usuário, cada característica ou acção inclui sempre o número do botão ou parte que é
usada, de modo que possa facilmente reconhecer os botões ou peças que são necessárias.

Vista de Cima

1.

Snooze, botão de luminosidade, quando o alarme soar, pressione este botão para interromper o
alarme durante 9 minutos. Ao ouvir o rádio ou a música, este botão pode ser usado para definir o
temporizador. O aparelho desliga-se automaticamente quando o tempo for programado. Se o
dispositivo estiver desligado, pressione este botão para ajustar o brilho da tela.

Vista Frontal

2. LED FM, quando o rádio está a receber uma estação FM, este LED acende-se.
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3. LED Bluetooth ®, este LED indica o estado do Bluetooth ®. Quando o LED está a piscar, o dispositivo
está à procura de um dispositivo Bluetooth ®. Quando o LED estiver aceso, um dispositivo Bluetooth ®
está conectado.
4. AUX, LED de alarme, este LED está aceso quando o dispositivo está no modo AUX ou quando um
alarme é activado.
5. LED Alarme 1, este LED está aceso quando o alarme 1 estiver definido.
6. LED Alarme 2, este LED está aceso quando o alarme 2 estiver definido.
7. LED PM, Quando o relógio for definido para o formato de 12 horas, o LED ficará aceso durante doze
horas no período da tarde e 12 horas da noite.
8. Botão volume +, pressione este botão para aumentar o volume.
9. Botão volume -, pressione este botão para diminuir o volume.
10. Botão Avançar, pressione este botão para avançar para a próxima faixa.
11. Botão Reproduzir, Pausar e Emparelhar, pressione este botão para iniciar / pausar a reprodução ou
para procurar um dispositivo Bluetooth ®.
12. Botão Anterior, pressione este botão para saltar para a faixa anterior.
13. Botão Ligar/Desligar, Origem, pressione este botão para ligar o dispositivo on / off.

Vista Traseira

14. Luz em posição ON, coloque o interruptor de luz nesta posição para ligar a luz embutida.
15. Luz em posição OFF, coloque o interruptor de luz nesta posição para desligar a lâmpada embutida.
16. Botão Reset, cuidadosamente pressionar este botão com um clipe de papel para reiniciar o
dispositivo.
17. Botão Predefinição, Tempo definido, use este botão para memorizar ou lembrar uma estação de
rádio ou definir o tempo.
18. Botão de alarme 2, pressione este botão de alarme 2 para defini-lo ou activá-lo.
19. Botão de alarme 1, pressione este botão de alarme 2 para defini-lo ou activá-lo.
20. Entrada AUX, conecte um dispositivo AUX a esta entrada.
21. Carregador USB, um dispositivo pode ser carregado utilizando este conector.
22. Tomada, conecte o adaptador de energia a esta tomada.
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Começar

Onde instalar
Nunca coloque o dispositivo directamente ao sol. Coloque-o sobre uma plataforma robusta em que
superfície deve ser plana e firme, para que o produto não possa cair ou bater em nenhum objecto.
Certifique-se de que o produto é colocado de tal maneira que nada possa cair na parte superior da
mesma, porque a pressão pode danificar ou destruir o produto. Evitar a inserção de objectos nas
aberturas de ventilação.

Leia sempre as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar.

Lenco não se responsabiliza por danos e / ou danos consequentes causados pelo uso indevido
ou mau funcionamento do aparelho.

Lenco não é responsável pela perda de dados durante a transferência de dados.

Não use um cabo de extensão USB para conectar um dispositivo USB. O uso de um cabo de
extensão USB pode causar mau funcionamento ou perda de dados.

Conectar o Dispositivo
O dispositivo pode ser alimentado ao conectá-lo à rede. Conecte uma extremidade do adaptador de
energia à tomada do adaptador (22) localizado na parte traseira do dispositivo. Ligue a outra extremidade
a uma tomada eléctrica.

Definições Básicas
Acertar o relógio
No modo de espera, o dispositivo irá exibir o relógio no visor LCD. Pode ajustar o relógio da seguinte
forma:
1. Certifique-se que o dispositivo está em modo de espera.
2. Segure o botão de tempo definido (17) durante 3 segundos até 12h ou 24h aparecer no visor.
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3. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para alterar o formato de visualização do relógio. Pode
seleccionar o formato de exibição: 12 ou 24 horas. Para seleccionar o formato de 12 horas de exibição,
verifique se o visor mostra 12H. Para seleccionar o formato de 24 horas de exibição, verifique se o visor
mostra 24H. Confirme a selecção pressionando o botão de ajuste do relógio (10, 12). O dispositivo irá
automaticamente para a tela de ajuste do relógio.
4. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para definir as horas. Uma vez que as horas estão definidas,
confirme o ajuste pressionando o botão de tempo definido (17). Agora o aparelho passa automaticamente
para a tela para ajustar os minutos.
5. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para definir os minutos. Uma vez que os minutos estão
definidos, confirme o ajuste pressionando o botão de tempo definido (17). O dispositivo agora irá retornar
para o modo de espera e o tempo definido é mostrado no ecrã.

Pair & Play ™, conectar um dispositivo Bluetooth ®
Pair & Play ™ permite que conecte um dispositivo Bluetooth ® com um simples toque no botão e permitelhe desfrutar da sua música favorita directamente.
1. Ligue o aparelho pressionando o botão Power (13).
2. Mude para o modo Bluetooth ® pressionando repetidamente o botão de fonte (13). Uma vez que o visor
mostra azul, o dispositivo está em modo Bluetooth ®.
3. Vá para o menu Bluetooth ® no dispositivo externo e clique em "Lenco". Os dispositivos vão agora
estabelecer uma conexão. Dependendo do dispositivo externo, pode ter que dar à Lenco permissão para
conectar-se automaticamente ao dispositivo externo. Para aumentar a facilidade de uso, a Lenco permite
estabelecer uma ligação automática. Se o dispositivo externo pedir um código PIN, insira o código 0000.

4. Vá para o leitor de música do dispositivo externo e exporte a sua música favorita para o rádio Lenco.
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Ajustar o brilho do visor
Quando o dispositivo está no modo de espera, pressione o botão Dimmer (1) para ajustar o brilho da tela.
O brilho pode ser ajustado entre baixo, médio e alto.

Operações Básica
Características básicas
Ligar / desligar o dispositivo, pressione o botão Power (13) para ligar ou desligar o dispositivo.
Ajustar o volume da coluna, pressione os botões de volume (8, 9) para ajustar o volume.
Seleccionar a fonte de entrada, pressione o botão da fonte (13) para seleccionar a fonte de entrada, as
opções são: Rádio, AUX e Bluetooth ®.

Configurar o despertador
O dispositivo é equipado com 2 alarmes independentes, que podem ser definidos para acordá-lo em
momentos diferentes. Quando o alarme tocar, ele vai começar suavemente e irá gradualmente aumentar
de volume até o volume máximo definido for atingido. Defina o alarme da seguinte forma:
Nota importante: Se ambos os alarmes forem definidos dentro de 60 minutos um do outro, o primeiro
alarme será automaticamente desabilitado quando o segundo alarme estiver programado para começar.
O alarme que está desactivado soará novamente no tempo determinado, no dia seguinte.
Nota: Nas instruções abaixo, o alarme 1 é definido como um exemplo. O Alarme 2 pode ser fixado de
acordo com o mesmo procedimento.
1. Certifique-se que o dispositivo está em modo de espera.
2. Pressione o botão de alarme 1 (19), o LED de alarme 1 (5) acende-se.
3. Pressione o botão de alarme 1 (19) novamente e mantenha-o pressionado até que as horas começem
a piscar.
4. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para definir as horas.
5. Confirme as horas, premindo o botão de alarme 1 (19).
6. Uma vez que as horas foram confirmadas, os minutos começam a piscar.
7. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para definir os minutos.
8. Confirme os minutos, pressionando o botão de alarme 1 (19).
9. Uma vez que os minutos foram confirmados, a fonte do despertador começa a piscar.
10. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para seleccionar a origem do despertador. As seguintes
origens podem ser seleccionadas: FM e AUX. Ao definir a origem, por favor, note que o dispositivo
externo vai reproduzir no modo Aux e a estação de rádio correcta é seleccionada ao entrar em modo FM.
11. Confirme a origem do despertador ao pressionar o botão de alarme 1 (19).
12. Finalmente, defina o volume máximo desejado do despertador. Use o anterior (12) e o seguinte (10)
para definir o volume do despertador.
Quando o alarme soar, o alarme soará 60 minutos. Aos 60 minutos, o alarme pára e ele vai soar
novamente no dia seguinte.
Snooze, interromper o alarme
Quando o alarme tocar, ele pode ser interrompido temporariamente. Interromper o alarme premindo o
botão Snooze (1). Quando o snooze estiver activado, o alarme irá retomar aos 9 minutos. Usando a
função de repetição é possível para até 60 minutos após a hora do alarme. Aos 60 minutos, o alarme pára
e vai soar novamente no dia seguinte.
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Desactivar o alarme por 24 horas
Se desejar que o alarme para e continue no dia seguinte, pressione o botão Power (13).

Desactivar o alarme
Pressione o botão de alarme 1 (19) para desactivar o alarme 1. Pressione o botão de alarme 2 (18) para
desactivar o alarme 2.

Modo de rádio
Este dispositivo tem um rádio FM com uma antena de fio para recepção de sinais de rádio. Se quiser
ouvir rádio, primeiro estender completamente o fio da antena. Se o sinal estiver fraco, ajuste a posição da
antena para encontrar a melhor recepção. Contacte o seu fornecedor de serviços local para obter uma
lista das estações de rádio que podem ser recebidos na sua área de frequência.

Ligar o rádio
Pressione o botão Power (13) para ligar o dispositivo. Se o rádio não estiver no modo de rádio, prima
Origem (13) até o visor apresentar " Rad ". Uma vez que " Rad " desapareceu, a frequência e a banda
(FM) são mostrados no visor.

Encontrar uma estação / frequência
Você pode usar a sintonização manual ou a sintonização automática em procura de uma estação de
rádio. Para procurar automaticamente uma estação com uma frequência maior do que a frequência da
corrente, segure o botão de seguinte (10) durante 3 segundos. Para procurar automaticamente uma
estação com uma frequência menor do que a frequência actual, mantenha o botão anterior (12)
pressionado durante 3 segundos. Uma vez que o sintonizador encontrou uma estação com sinal forte
suficiente, ele irá parar a procura automaticamente.
Para alternar manualmente a frequência ou para afinar, aperte rapidamente o botão anterior (12) para
diminuir a frequência com passos de 0,05 MHz. Prima brevemente o botão seguinte (10) para aumentar a
frequência com passos de 0,05 MHz.

Armazenar estações predefinidas
Pode armazenar até 10 estações na memória. Armazenar uma estação:
1. Pressione o botão de predefinição (17) e mantenha-o pressionado até o CH começar a piscar. CH é o
número da estação pré-programada, o que significa que o número da estação será guardado.
2. Pode navegar através dos números CH pressionando o botão anterior (12) ou no botão seguinte (10).
3. Armazenar uma estação pressionando o botão de predefinição (17).
Recordar uma estação programada
Pode recordar uma estação programada pressionando o preset (17). Em seguida, use o botão seguinte
(10) ou anterior (12) para percorrer as estações memorizadas.

Reprodução de um dispositivo Bluetooth ®
Através do receptor Bluetooth ® embutido, a música pode ser transmitida sem fios a partir de um
dispositivo Bluetooth ® externo para o rádio Lenco. Entre no modo Bluetooth ® pressionando o botão
source (13) até AZUL é mostrado na tela. O rádio vai tentar conectar-se automaticamente com o último
dispositivo emparelhado. Se o emparelhamento falhar ou se desejar conectar-se a um dispositivo
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Bluetooth ® diferente, segure o botão Pair (11) até que a LED Bluetooth ® comece a piscar. Veja o
capítulo "Pair & Play" para obter instruções sobre como emparelhar um dispositivo Bluetooth ®.

Operação básica durante a reprodução de um dispositivo Bluetooth ®
Dependendo do dispositivo externo Bluetooth ®, as seguintes funções podem não funcionar, não
funcionar correctamente ou trabalhar de forma diferente do que o descrito.
Pausar a reprodução, pressione o botão play / pause (11) durante a reprodução para interromper a
reprodução. Pressione o botão de play / pause (11) novamente para retomar a reprodução.
Ir para a próxima faixa, pressione o botão seguinte (10) durante a reprodução para saltar para a próxima
faixa.
Ir para a faixa anterior, pressione o botão anterior (12) durante a reprodução para saltar para a faixa
anterior.

Outras funções
Usar o temporizador
Este dispositivo está equipado com um temporizador para dormir, que pode ser usado para desligar o
dispositivo após um período de tempo predeterminado tenha decorrido. Isso é útil, por exemplo, quando
quer adormecer enquanto ouve música. Para activar o temporizador pressione o botão Snooze / Dimmer
(1) enquanto o dispositivo estiver ligado. Depois de ter pressionado o botão, o tempo em minutos será
exibido no visor e pode ser ajustado pressionando repetidamente o botão Snooze / Dimmer (1). O
temporizador pode ser configurado para 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos. Uma vez que o tempo
desejado aparecer no visor, aguarde 5 segundos para o dispositivo armazenar o tempo e activar o
temporizador. Para desactivar o temporizador, pressione o botão Snooze / Dimmer (1) e mantenha-o
pressionado até OFF aparecer no visor. Também é possível desligar o dispositivo enquanto estiver a usar
o temporizador premindo o botão Standby / Origem (13).
Usar a luz para a noite
O dispositivo é equipado com uma luz nocturna embutida. Para ligar a luz da noite, colocar o interruptor
de luz na posição (14). Para desligar a luz da noite, coloque o interruptor de luz na posição de desligado
(15).
Reiniciar o dispositivo
Quando o dispositivo não responder correctamente ou não responder de todo, pode ser reposto
pressionando cuidadosamente o botão Reset com um clipe de papel. Por favor, note que quando o
dispositivo é redefinido todas as configurações serão perdidas. Se o dispositivo ainda não estiver a
responder correctamente após o Reset, desconecte o adaptador de alimentação da tomada por 5
minutos.

Conexões
Conexão de um dispositivo através da entrada AUX
Cada dispositivo com uma saída AUX ou saída de auscultadores pode ser conectado à entrada AUX.
Quando o dispositivo externo é conectado através da entrada AUX, o volume só pode ser controlado
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através do rádio. Tudo o resto só pode ser controlado no dispositivo externo. Para reproduzir o som
através da entrada AUX, o rádio tem de ser definido no modo AUX. Faça isso pressionando
repetidamente o botão de origem (13) até AU é mostrado no visor op het UA.

Carregar um dispositivo através do carregador USB embutido
Para carregar um dispositivo externo, conecte o dispositivo com um mini-USB para o carregador embutido
(21). Uma vez que um dispositivo externo está ligado, ele vai começar a cobrar imediatamente.

Manutenção do dispositivo
ano macio e húmido.

Solução de Problemas
Problema

Solução

O dispositivo não está a ligar.
O dispositivo não está a responder bem.
Configurações ou opções são subitamente
cancelados.
As estações de rádio mal se ouvem por causa
do ruído, ou não podem ser recebidos.
O Bluetooth ® não reproduz a música com
qualidade.

Verifique se a ficha é inserida firmemente na tomada.
Retire a ficha da tomada pelo menos por 5 minutos.
Para as configurações e opções há um limite de tempo.
Repita os passos.
Estenda completamente o fio da antena.
Mude a antena de sítio.
Coloque o dispositivo Bluetooth ® mais perto do rádio.

Especificações

Fonte de Alimentação
Consumo de energia
Operacional
Saída

Adaptador de energia 1.5 m
Entrada AC ~ 100V, 50/60 Hz
Saída DC 5V, 1500 mA
Modo de Espera 0.7 W
Operação 5 W
Temperatura -10~+35ºC
Humidade 5%~90%
Saída de Colunas (max) 4 W RMS
Resposta de Frequência ±1.5dB 20Hz~20kHz
Barulho + THD ≤-60dB @ 1kHz

Sintonizador

Banda FM

Dimensões

Rádio

Peso
Exibição

Conexões

Rádio
Cor
Brilho ajustável do visor
Entrada de áudio externo
Carregador USB

87.5 MHz – 108 MHz
172 x 168 x 73 mm

700 gr
Azul claro
Sim
AUX (3.5mm)
USB 5V 500mA
Sim
Bluetooth ®
A2DP / AVRCP
Alarme Duplo
Função Snooze
Luz para noite embutida
Temporizador 0-90 minutos

Outras Características
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Instruções de Segurança
Explicação dos símbolos:
Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que
acompanha o aparelho.

Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho,
constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA A SEGUIR ANTES DO USO.

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR ESTE APARELHO

ATENÇÃO: NÃO RETIRAR NENHUM PARAFUSO OU OUTRO COMPONENTE DO
APARELHO PARA PREVENIR RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.



Instalar e usar o aparelho só como é descrito no manual do usuário.



Este aparelho necessita de ser usado em combinação com uma fonte de alimentação tal como é
descrito na tabela descritiva. Se não tiver a certeza de qual o tipo de fonte de alimentação é
usado em casa, consulte a sua empresa de energia.



Não usar cabos ou fichas danificadas ou lassas.



Este dispositivo tem uma construção de Classe II. Dispositivos com uma construção de classe II
podem ser conectados a uma tomada eléctrica aterrada.



A tomada precisa de estar localizada perto do aparelho e de fácil acesso.



Verificar se as tomadas ou os cabos de extensão não estão sobrecarregadas. Sobrecarga pode
provocar curto-circuitos ou incêndios.



Puxar sempre pela ficha ao removê-lo da tomada.



Não puxar o cabo de alimentação. Isso poderá causar um curto-circuito.



Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno inesperado,
deve desconectar a ficha da tomada imediatamente.



Desligar a ficha da tomada durante trovoadas.



Desligar a ficha da tomada quando o aparelho não esteja a ser utilizado por um determinado
tempo.



Não pisar ou apertar o cabo de alimentação.



Não colocar objectos pesados no cabo de alimentação ou em qualquer outro cabo pois isso pode
danificar o (s) cabo (s).



Manter o dispositivo longe das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, elas podem
ferir-se gravemente.



Manter o cabo de alimentação afastado de roedores e coelhos.



Certificar que todas as aberturas de ventilação estão desimpedidas em todos os momentos, não
cobrir ou bloquear.
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Deixar 5cm (2 ") de espaço livre à volta do dispositivo.



Certificar sempre se o dispositivo está bem ventilado.



Manter o dispositivo longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, velas e
outros produtos de geração de calor.



Evitar usar o aparelho perto de fortes campos magnéticos.



Não usar este dispositivo quando possa ocorrer condensação.



Não utilizar este dispositivo perto de água ou outros líquidos.



Não utilizar este dispositivo perto de uma piscina ou um quarto húmido.



Interferência electrostática pode interferir com a utilização normal deste dispositivo. Se isso
ocorrer, reiniciar o dispositivo de acordo com as instruções no manual do usuário.



O visor é feito de plástico e pode quebrar ao ser danificado. Cuidado com lascas de plástico
afiadas para evitar lesões.



Caso a unidade apanhe água, retirar imediatamente a ficha da tomada de corrente e deixar
secar o aparelho por 72 horas antes de tentar usá-lo novamente.



Retirar as baterias do dispositivo e/ou do controlo remoto se não estiverem a ser utilizados há
muito tempo.



Este dispositivo e os acessórios fornecidos contêm componentes sensíveis. Nunca deixá-los cair,
colocá-los no microondas, queimá-los ou pintá-los.



Não morder ou chupar o dispositivo e/ou os acessórios fornecidos.



Não inserir o dispositivo ou os acessórios fornecidos nas orelhas, boca ou outros orifícios do
corpo



Este dispositivo e/ou acessórios contêm peças pequenas que podem levar a um risco de asfixia.
Portanto, manter longe das crianças.



Ao conectar o dispositivo, se um conector não parece encaixar, não forçá-lo.



Ter cuidado ao usar este dispositivo quando está no trânsito, o som pode distrair a atenção.



A Lenco recomenda o uso de baterias da marca A.

AVISO: A exposição prolongada a sons altos de leitores de música pessoais pode levar à
perda auditiva temporária ou permanente.
ATENÇAO: Não use um cabo de extensão USB para conectar um dispositivo USB. O uso
de um cabo de extensão USB pode causar mau funcionamento ou perda de dados.

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.

RoHS, este dispositivo foi fabricado de acordo com a directiva RoHS.
ErP II, este dispositivo está em conformidade com a directiva de ERP.
WEEE, este dispositivo está em conformidade com a Directiva 2002/96/CE.
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Não distribuir material com direito de autoria
Não distribuir material com direitos de autoria sem a permissão dos proprietários. Ao fazer isso, corre o
risco de violação de leis de direitos autorais. O fabricante não é responsável por quaisquer problemas
jurídicos causados pelo uso ilegal de material com direitos autorais por parte do utilizador.

Renúncia
Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos
por direitos de autor, patentes, marcas - e / ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e
serviços são exclusivamente fornecidos para uso pessoal e não-comercial. Não pode usar quaisquer
conteúdos ou serviços de uma maneira que não foi autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor
de serviços. Sem limitar o precedente, a menos que expressamente autorizado pelo proprietário ou pelo
serviço de provedor de conteúdo aplicável, não pode modificar, copiar, republicar, fazer upload, publicar,
transmitir, traduzir, vender, ou criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou
meio quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.
" CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS ‘COMO ESTÃO'. A LENCO NÃO
GARANTE

CONTEÚDOS

OU

SERVIÇOS

PRESTADOS,

NEM

EXPRESSAMENTE

OU

IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FINALIDADE. A LENCO NÃO GARANTE QUALQUER
GARANTIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A
UM DETERMINADO FIM. A LENCO NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, OPORTUNIDADE,
LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO
ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO. EM HIPÓTESE ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A LENCO
SERÁ RESPONSÁVEL. NEM EM CONTRATO, NEM AGRAVO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, ESPECIAIS OU EMERGENTES, HONORÁRIOS ADVOCATÓRIOS, DESPESAS OU
QUAISQUER OUTROS DANOS DECORRENTES DE OU EM LIGAÇÃO COM QUALQUER
INFORMAÇÕES CONTIDAS, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU
SERVIÇO POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS. "
Os serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Lenco não faz
nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por
qualquer período. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de
transmissão, sobre os quais a Lenco não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta renúncia, a
Lenco renuncia expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer interrupção ou
suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Lenco não é
responsável nem responsável por atendimento ao cliente relacionado com o conteúdo e serviços.
Qualquer dúvida ou solicitação de serviço relacionado com o conteúdo ou serviços devem ser feitas
directamente com o respectivo conteúdo e provedores de serviços.

Serviço e suporte
Para informação: www.lenco.com
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Fim de Vida

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.

Serviço e Suporte
Para informação e 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.
A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a legislação europeia, o que significa que em caso de
reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local. Atenção: Não é
possível enviar produtos para reparação para a Lenco directamente.

Nota importante:
Se o aparelho for aberto por um centro de serviço não-oficial a garantia expira.
Este aparelho não é adequado para uso profissional. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de
garantia do fabricante serão anuladas.

© 2012 STL Group BV todos os direitos reservados, A Lenco é uma marca registrada da STL Group BV.
A STL Group BV não se responsabiliza por quaisquer erros de impressão neste manual. Os produtos de
outros fabricantes só são mencionados para obter informações. Isto não significa que estes produtos são
recomendados pela STL Group BV. STL Group BV não se responsabiliza pela confiabilidade ou a
compatibilidade destes produtos.

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