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Instruções de Segurança
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – LEIA COM
ATENÇÃO ANTES DE USAR.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA EVITAR UM CHOQUE ELÉTRICO, NÃO
REMOVA QUALQUER PARAFUSO DA TAMPA. NÃO
EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER SUBSTITUÍDAS PELO
UTILIZADOR NO INTERIOR. PROCURE A ASSISTÊNCIA DE
UMA PESSOA DEVIDAMENTE QUALIFICADA.

CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR
SUBSTITUÍDA POR OUTRA DO TIPO ERRADO. ELIMINE
AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
Tenha presentes estas instruções:





Não utiliza este aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano ligeiramente húmido.
Não cubra nem bloqueie qualquer abertura para ventilação.
Quando colocar o aparelho numa prateleira, deixe 5 cm (2”) de
espaço livre a toda a volta do aparelho.
 Instale de acordo com o manual do utilizador fornecido.
 Não pise nem entale o cabo de alimentação. Tenha cuidado, em
especial perto das tomadas e do ponto de saída do cabo.
 Não coloque itens pesados, que o possam danificar, sobre o cabo
de alimentação.

 Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças! Se brincarem
com o cabo de alimentação podem magoar-se seriamente.
 Desligue o aparelho da corrente durante trovoadas ou se não for
usado durante um período de tempo prolongado.
 Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como radiadores,
aquecedores, fogões, velas e outros produtos geradores de calor.
 Evite usar o aparelho perto de campos magnéticos fortes.
 Uma descarga eletrostática pode prejudicar a utilização normal do
aparelho. Se isso acontecer, simplesmente reinicialize e volte a
ligar o aparelho segundo as instruções deste manual. Durante a
transmissão de ficheiros, por favor use com cuidado e num
ambiente livre de eletricidade estática.
 AVISO: NUNCA INSIRA UM OBJETO NO INTERIOR DO
PRODUTO ATRAVÉS DAS VENTILAÇÕES OU ABERTURAS.
DENTRO DO PRODUTO HÁ UM FLUXO DE ALTA VOLTAGEM
E A INSERÇÃO DE UM OBJETO PODE CAUSAR CHOQUE
ELÉTRICO E/OU CAUSAR UM CURTO CIRCUITO NAS PEÇAS
INTERNAS.
PELA MESMA RAZÃO, NÃO ENTORNE ÁGUA OU LÍQUIDO NO
PRODUTO.
 NÃO use em áreas molhadas ou húmidas como sejam casas de
banho, cozinhas com muito vapor ou perto de piscinas.
 Não utilize este aparelho quando possa ocorrer condensação.

Este altifalante foi fabricado em conformidade com todos os
regulamentos de segurança. As sugestões de segurança
seguintes devem prevenir os utilizadores contra o uso descuidado
e os perigos daí decorrentes.
 Apesar de este aparelho ter sido fabricado com um cuidado
extremo e verificado várias vezes antes de sair da fábrica, ainda é
possível que ocorram problemas, tal como com todos os
aparelhos elétricos. Se notar fumo, um aumento excessivo de
calor ou qualquer outro fenómeno não expectável, deve desligar o
aparelho da ficha elétrica imediatamente.
 O aparelho deve estar sempre ventilado!
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 Este aparelho deve funcionar com uma fonte de corrente
conforme especificado na etiqueta de especificações. Se não tiver
a certeza de qual o tipo de corrente elétrica usado em sua casa,
consulte o seu revendedor ou o fornecedor de energia local.
 A tomada de corrente deve estar instalada perto do equipamento
e deve estar facilmente acessível.
 Não sobrecarregue as tomadas de corrente ou extensões. A
sobrecarga pode provocar incêndios ou choque elétrico.
 Aparelhos com construção de Classe 1 devem estar ligados a
uma tomada principal com uma conexão de fio de terra.
 Aparelhos com construção de Classe 2 não precisam desta
conexão com fio de terra.
 Mantenha fora do alcance de animais roedores porque estes
gostam de morder os cabos elétricos.
 Agarre sempre na ficha quando a retirar da tomada elétrica
principal. Não puxe pelo cabo. Isso pode causar um curto circuito.
 Evite colocar o aparelho em superfícies que possam estar sujeitas
a vibrações ou choques.
 Para proteger o aparelho, desligue o cabo de alimentação e
desconecte a antena durante uma trovoada. Cuidado: não toque
na conexão da antena (RF).
 Quando o aparelho não for usado durante períodos prolongados,
desligue o cabo de alimentação por razões de segurança.
 Para limpar o aparelho use um pano suave e seco. NÃO utilize
solventes nem fluídos à base de petróleo. Para retirar manchas
mais graves, pode usar um pano húmido com um pouco de
detergente diluído.
 O fornecedor não é responsável por prejuízos ou perdas de
informação provocados pelo mau funcionamento, má utilização,
modificação do aparelho ou substituição da pilha.
 Se planear não usar o aparelho durante um período de tempo
prolongado, por favor carregue a bateria pelo menos uma vez por
mês, para manter a sua vida.
 Para equipamento conectável (adaptador de corrente externo) a
saída da tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve
estar facilmente acessível.
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 O aparelho deve fornecer via uma tomada de corrente contínua
por um adaptador standard (entrada 100-240 V, 50/60 Hz; saída 5
V DC, 2,0 A).
 A temperatura ambiente máxima está especificada como 25°C.
 Carregue a bateria se:
a) O ícone do nível da bateria mostrar (Uma pilha vazia);
b) O aparelho se desligar automaticamente quando reiniciado.
 Não interrompa a conexão quando o aparelho estiver a formatar
ou transferir ficheiros. De outra forma, a informação pode ser
corrompida ou perdida.
AVISO: A exposição prolongada a sons elevados de
leitores de música pessoais pode levar a perdas de
audição temporárias ou permanentes.
Descrição das peças
1. Botões

1)

Modo: Pressione brevemente para selecionar entre Bluetooth,
Reprodução (a partir de um cartão Micro-SD) e LINE- IN.
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Vai ouvir um aviso sonoro em cada passo da operação.
Pressione brevemente este botão também para rejeitar uma
chamada recebida pela conexão Bluetooth.

2)

Reproduzir/pausar:
 No modo de reprodução Bluetooth e cartão Micro SD:
pressionar brevemente para reproduzir ou pausar.
Com uma chamada a entrar pressione brevemente para
atender o telefone e outra vez para terminar a chamada.
 No modo LINE-IN: pressionar brevemente para colocar sem
som (mute); pressione brevemente outra vez para cancelar.
 No estado de pausa (modo Bluetooth, reprodução do cartão
ou LINE-IN), passados 15 minutos a unidade fica em
descanso (standby) e desliga-se para poupar energia.
Pressione este botão demoradamente e a unidade será
ligada.

3)

Anterior/Volume – : pressionar brevemente para a música
anterior, pressionar demoradamente para diminuir o volume.

4)

Seguinte/Volume + : pressionar brevemente para a música
seguinte, pressionar demoradamente para aumentar o volume.
Quando o volume máximo é atingido, o som “DI” será ouvido.
(Quando a unidade se desliga anormalmente estando a
funcionar pela linha de entrada (LINE-IN), o volume do
aparelho conectado exteriormente deve ser definido no nível
máximo e o volume da unidade ajustado para um nível
adequado.)

5)

Ligar/Desligar
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2. Indicações

1)

25% de luz vermelha > 25% de capacidade de energia

2)

50% de luz vermelha > 50% de capacidade de energia

3)

75% de luz vermelha > 75% de capacidade de energia

4)

100% de luz vermelha > 100% de capacidade de energia
Se o indicador não tiver luz significa que não há energia suficiente,
por favor carregue a unidade.

5)

Indicador de Carga/Bluetooth:
 Luz vermelha indica que está a carregar;
A luz apaga quando a carga estiver completa.
 Luz azul significa que se entrou no modo Bluetooth,
Luz azul a piscar significa que o emparelhamento não foi bem
sucedido;
Luz Azul sempre acesa significa que o emparelhamento foi bem
sucedido (Não conectado com a fonte de carga)
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 Luzes vermelha e azul sempre acesas significa que a unidade
está conectada com a fonte de carga.
6)

Reprodução LINE-IN /cartão
Uma luz verde vai piscar devagar se em reprodução LINE-IN ou a
partir do cartão:
Se a luz verde não piscar significa que não existe cartão, ou então
que a reprodução foi colocada em pausa

3. Entradas
1. Ranhura USB:
saída 5V/500mA
2. Orifício do
Microfone:
entrada de som
do microfone
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3. Tomada de Corrente Contínua: entrada 5V/2A
4. Ranhura Micro USB: entrada 5V/1.2A
5. Ranhura para cartão Micro SD: para inserir um cartão Micro SD
6. Cabo LINE-IN: Conecte ao aparelho áudio externo com LINE OUT
7. Localização NFC: área de sensibilidade NFC

4. Instruções
1)

Reprodução do Cartão Micro-SD: Os formatos musicais MP3, WMA e WAV são
compatíveis e a capacidade do cartão é suportada “até 32G”.

2)

A usar o PC para transferir ficheiros para a unidade:
A unidade deve estar desligada e o cartão deve estar inserido.
Conectar o PC à unidade usando a ranhura Micro-USB:
O PC pode detetar a unidade como um drive e os ficheiros de música podem ser
transferidos do PC para a unidade.
Também se pode eliminar ficheiros do cartão.

3)

Função Bluetooth:
Pressione o botão “MODE” para mudar para o modo Bluetooth;
Ligue o smartphone com a definição BLUETOOTH em ON;
Proceda à pesquisa Bluetooth até aparecer LENCO-GRID 7;
Introduza o PIN (0000) para emparelhar a unidade.
(Distância Bluetooth: 10 metros sem obstáculos)

4)

Função Mãos Livres do Bluetooth (depois do smartphone ser emparelhado com
o Bluetooth): Quando receber uma chamada, por favor pressione
atender a chamada no altifalante; pressione
terminar.

para

outra vez quando a chamada

5)

LINE-IN: ligado um cabo áudio 3.5m; conecte com uma LINE OUT de PC , leitor
MP3/MP4, Smartphone ou outro aparelho áudio externo.

6)

NFC (Near Field Communication): Coloque o smartphone perto da marca NFC
para ser mais fácil a conexão Bluetooth®. Para isso, o smartphone deve ter a

função NFC e deve definir o altifalante NFC e Android para ON.
7)

Condições de Carga (Unidade a carregar): Quando o adaptador AC/DC se
conecta à tomada de entrada de corrente contínua ou o computador se conecta
à ranhura Micro-USB através do cabo USB, na unidade o indicador de “carga”
ficará vermelho indicando o estado da carga. Os quatro indicadores ligam-se
quando terminar de carregar e a energia estiver no máximo.
Tempo de carga: 16 horas para uma bateria vazia.

8)

Condições de Carga (Smartphone a carregar): Conecte a porta USB ao
Smartphone com o cabo USB adequado; a unidade pode carregar o Smartphone
quando ligado, desligado ou no modo standby.

9)

Instalação da correia de mão
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5. Informações técnicas

Potência de saída:
3WX2+5W
SNR:
57 dB
Frequência de resposta:
100Hz~20KHz
Impedância de saída:
notas altas 4Ω；graves 3Ω
Distorção:
≤1%
Altifalante:
notas altas 3W/4Ω，graves 5W/3Ω
Capacidade da bateria:
8000mAh/3.7V
Voltagem da carga de energia/corrente elétrica:
DC5V 2A(DC na tomada); DC5V 1.2A (Micro-USB)
Distância de Bluetooth:
10 metros (sem obstáculos)
6. Resolução de Problemas
Sintoma
Causa possível
No modo LINE
1. O aparelho
IN a unidade
conectado
desliga-se
externamente
anormalmente
não está com
uma definição
de volume
ideal.
Não se ouve
1. O Aparelho
Bluetooth não
som no modo
Bluetooth
está
emparelhado
com a
unidade.
2. O volume foi
definido para
o mínimo.
O som está
1. O ficheiro de
distorcido
som original
quando a
está
reproduzir do
distorcido.
cartão
O modo
1. Não ouviu o
Bluetooth não
aviso sonoro
consegue
da unidade
mudar para
até ao fim.
outro modo

Solução
1. O nível de volume do
aparelho conectado
externamente deve ser
definido para o máximo e o
volume da unidade
ajustado para um nível
adequado.
1. Siga as instruções para
emparelhar o aparelho
Bluetooth com a unidade.
2. Ajuste o volume para um
nível elevado para
continuar a ouvir.

1.

Salte para outra faixa para
testar.

1.

Termine de escutar o aviso
sonoro.
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A unidade não
funciona
normalmente

1. Alguma coisa
interrompeu.

O smartphone
não consegue
conectar com
a unidade

1. A unidade foi
interrompida;
2. O smartphone
anteriormente
conectado
ainda está
conectado com
a unidade.

Quando o
som for
mau ou a
bateria
estiver
baixa, por
favor
recarregue
a bateria!

1. A bateria
está com
pouca carga.

1. Volte a ligar o adaptador
AC/DC à unidade, ligue-a
(power ON) e tente de
novo.
1. Volte a ligar o adaptador
AC/DC à entrada de
corrente, desligue e volte a
ligar.
2. Tem de colocar a definição
de BLUETOOTH no
smartphone anteriormente
conectado em OFF.
Comece a procurar
LENCO-GRID 7 a partir do
outro smartphone com a
definição de BLUETOOTH
deste telefone em ON.
1. Por favor carregue a
bateria pelo menos 5 horas
antes de usar este produto!

7. Serviço e apoio
Para informações: www.lenco.com
Para apoio técnico: http://lencosupport.zendesk.com
Linha de apoio Lenco:
Alemanha
0900-1520530
Países Baixos 0900-23553626
Bélgica
02-6200115
França
03-81484280

(custo de chamada local)
(custo de chamada local+1ct p/min)
(custo de chamada local)
(custo de chamada local)

A linha de apoio está disponível de Segunda a Sexta das 9:00 às 18:00.
Quando contactar a Lenco, vai sempre ser-lhe pedido o modelo e o número de série
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do seu produto. O número de série encontra-se na parte de trás do aparelho. Por
favor anote o número de série em baixo:
Modelo:
Número de série:

Grid-7
______________

A Lenco oferece apoio técnico e garantia de acordo com a lei europeia, o que
significa que, em caso de reparações (tanto durante como depois do período de
garantia), deve contactar o seu representante local.
Nota importante: Não é possível enviar diretamente para a Lenco produtos que
precisem de reparação.
Nota importante: Se esta unidade for aberta ou modificada de qualquer forma por
um centro de serviço não oficial, a garantia deixa de ser válida.
Este aparelho não é adequado ao uso profissional. No caso de uso profissional todas
as obrigações de garantia do fabricante não serão válidas.
8. Notas, declarações e informação
Este símbolo indica que o produto elétrico ou a bateria em causa não
deve ser descartada como lixo doméstico na Europa. Para garantir um
tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, por favor elimineos de acordo com as leis locais aplicáveis à eliminação de equipamento
elétrico ou baterias. Ao fazê-lo ajudará a conservar os recursos naturais
e a melhorar os padrões de proteção ambiental no tratamento e eliminação de
resíduos elétricos (Diretiva sobre a Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrónico).
Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Diretiva
EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC)
emitidas pela Comissão da CE.
Por este meio, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que este
produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Diretiva 1999/5/EC.
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Este produto funciona a 2400 - 2483.5 MHz e está indicado apenas para ser usado
num ambiente doméstico normal. Este produto está adequado a esse fim em todos
os países da União Europeia.

Adaptador de corrente
Fabricante: Shenzhen Heui Xint Technology Co., Ltd
Número de Modelo: “SA/12PA/05FEU050200”
Utilize apenas o alimentador de corrente indicado nas instruções do
utilizador.
®Todos os direitos reservados
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