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DRAAGBARE CD-SPELER MET USB
SCD-37 USB

GEBRUIKSAANWIJZING
Zie voor informatie en ondersteuning www.lenco.com

Garantie
Lenee biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van
reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar meet contacteren.
Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten warden direct naar Lenee te
sturen.
Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan
oak heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.
Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle
garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.
Disclaimer
Er warden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten
van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen
situatie. Alie onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van
toepassing op specifieke situaties.Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

-

Afvoer van het oude apparaat
Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet warden
verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking
door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten
voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt
u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te
verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuu r).

CE-markering
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, verklaart hierbij dat dit
product voldoet aan de vereisten van de essenti81e EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring
kan warden opgevraagd via techdoc@commaxxgroup.com

Service
Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www Ienco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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