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Lietuvių
ATSARGIAI:
Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šioje instrukcijoje,
galite patirti pavojingą spinduliuotės poveikį.
ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŠ NAUDOJIMĄ
NEPAMIRŠKITE ŠIŲ NURODYMŲ:
1. Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacijos angų. Dėdami įrenginį ant lentynos, aplink jį palikite 5 cm (2
col.) laisvos vietos.
2. Sumontuokite pagal pateiktą naudotojo vadovą.
3. Įrenginį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, kaip antai, radiatorių, šildytuvų, krosnių, žvakių ir kitų
šilumą skleidžiančių objektų ar atviros liepsnos. Įrenginį reikėtų naudoti tik vidutinės temperatūros
sąlygomis. Ypač šaltomis ar karštomis sąlygomis jo nereikėtų naudoti. Darbinė temperatūra – nuo 0 iki
35 °C.
4. Nenaudokite įrenginio šalia stiprių magnetinių laukų.
5. Elektrostatinė iškrova gali pakenkti įprastam įrenginio naudojimui. Jei taip atsitiks, tiesiog iš naujo
nustatykite ir paleiskite įrenginį pagal šį instrukcijų vadovą. Kai perduodamas failas, elkitės atsargiai ir
naudokite įrenginį aplinkoje be statinės iškrovos.
6. Įspėjimas! Niekada nedėkite jokių daiktų į įrenginį per jo angas arba ertmes. Įrenginyje teka aukšta
įtampa, o įdėjus objektą, tai gali sukelti elektros smūgį ir (arba) vidinių dalių trumpąjį jungimą. Dėl tos
pačios priežasties negalima ant įrenginio užpilti vandens arba skysčio.
7. Nenaudokite šlapioje arba drėgnoje aplinkoje, pavyzdžiui, voniose, garų pilnos virtuvėse ar šalia
baseinų.
8. Įrenginį reikia saugoti, kad ant jo neužvarvėtų ir neužtikštų skysčio. Taip pat reikia pasirūpinti, kad ant jo
ar šalia nebūtų laikomi daiktai su skysčiu, pavyzdžiui, vazos.
9. Nenaudokite šio įrenginio, kai gali įvykti kondensacija. Įrenginį naudojant šiltoje drėgnoje patalpoje,
jame gali susidaryti vandens lašelių ar kondensato ir įrenginys gali pradėti netinkamai veikti. Palikite
įrenginį IŠJUNGTĄ 1 ar 2 val. ir tik po to vėl junkite maitinimą: įrenginys turi išdžiūti prieš tai, kai juo
pradės tekėti elektros srovė.
10. Nors šis įrenginys pagamintas itin kruopščiai ir kelis kartus patikrintas prieš išvežant iš gamyklos, vis tiek
yra tikimybė, kad gali kilti problemų, kaip pasitaiko su visais elektros prietaisais. Pastebėjus dūmus,
perkaitimo požymių arba bet kokių kitų netikėtų reiškinių, reikia nedelsiant ištraukti kištuką iš elektros
maitinimo lizdo.
11. Šis įrenginys turi būti naudojamas su tokiu maitinimo šaltiniu, koks nurodytas techninių savybių
etiketėje. Jei nesate tikri dėl to, kokio tipo maitinimo šaltinis naudojamas jūsų namuose, pasitarkite su
įrenginio pardavėju arba vietine elektros energijos tiekimo bendrove.
12. Saugokite nuo gyvūnų. Kai kurie gyvūnai graužia elektros laidus.
13. Valykite įrenginį minkštu ir sausu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar benzino pagrindu pagamintų
skysčių. Kad pašalintumėte įsisenėjusias dėmes, galite naudoti drėgną skudurėlį suvilgytą praskiestu
plovikliu.
14. Tiekėjas neatsako už žalą arba duomenų praradimus, patirtus dėl gedimų, netinkamo naudojimo,
įrenginio modifikavimo ar akumuliatoriaus keitimo.
15. Nenutraukite ryšio, kai įrenginys formatuoja arba perduoda failus. Kitaip duomenys gali būti sugadinti
arba prarasti.
16. Jeigu įrenginyje yra įdiegta USB atkūrimo funkcija, USB atmintinę reikia įkišti tiesiai į įrenginį.
Nenaudokite USB ilginimo kabelio, nes jis gali sukelti trikdžių, dėl kurių duomenys nebus perduodami.
17. Etiketė su žymomis ir ženklinimais priklijuota įrenginio apačioje arba ant galinės sienelės.
18. Šis įrenginys nėra skirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), kurie turi fizinių, jutiminių ar psichinių
sutrikimų, arba neturi patirties ir žinių, nebent šie asmenys yra prižiūrimi arba pamokyti juo tinkamai
naudotis asmens, atsakingo už jų saugumą.
19. Šis gaminys yra skirtas ne profesionaliam ir ne komerciniam ar pramoniniam naudojimui.
20. Įrenginys turi būti sureguliuotas, kad būtų stabilioje padėtyje. Žalai, padarytai šį gaminį naudojant
nestabilioje padėtyje, veikiamą vibracijų ar smūgių, arba nesilaikant jokių kitų šiame naudotojo vadove
pateiktų įspėjimų ar atsargumo priemonių, garantija netaikoma.
21. Jokiu būdu nenuimkite šio įrenginio gaubto.
22. Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
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23. Neleiskite vaikams žaisti su plastikiniais maišeliais.
24. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedėlius ar priedus.
25. Dėl techninės priežiūros ir aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.
Techninę priežiūrą būtina atlikti, kai įrenginys pakenktas, pavyzdžiui, jeigu pažeistas maitinimo laidas ar
kištukas, ant įrenginio išbėgus skysčiui arba į vidų patekus objektams, neapsaugojus nuo lietaus ar
drėgmės poveikio, netinkamai veikiant arba nukritus ar numetus.
26. Ilgai klausantis iš asmeninių muzikos leistuvų leidžiamų įrašų dideliu garsu, galima laikinai ar visam
prarasti klausą.
27. Jeigu gaminys pateikiamas su maitinimo kabeliu arba KS maitinimo adapteriu:
 Įvykus gedimui, atjunkite KS maitinimo laidą ir kreipkitės dėl techninio aptarnavimo į kvalifikuotus
specialistus.
 Neužminkite ir nesuspauskite maitinimo adapterio. Būkite labai atsargūs, ypač arti kištukų ir
kabelio išvesties taškų. Nedėkite ant maitinimo adapterio sunkių daiktų, kurie galėtų jį sugadinti.
Visas įrenginys turėtų būti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Žaisdami su maitinimo kabeliu, jie gali
sunkiai susižeisti.
 Išjunkite šį įrenginį iš maitinimo šaltinio kilus audroms su žaibais arba jei jis ilgai nenaudojamas.
 Kištukinis lizdas turi būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
 Per daug neapkraukite KS lizdų arba ilgintuvų. Per didelė apkrova gali sukelti gaisrą arba elektros
smūgį.
 1 klasės konstrukcijos įrenginius reikėtų jungti prie maitinimo tinklo lizdo su įžeminta jungtimi.
 2 klasės konstrukcijos įrenginiams nebūtina įžeminta jungtis.
 Būtinai laikykite kištuką, jį traukdami iš maitinimo tinklo lizdo. Netraukite suėmę už maitinimo
laido. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
 Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio ar kištuko, arba atsipalaidavusio kištukinio lizdo. Jei vis
tiek naudojate, galite sukelti gaisrą arba elektros šoką.
28. Jeigu gaminio komplekte yra nuotolinio valdymo pultelis arba jis pateikiamas su nuotolinio valdymo
pulteliu, kuriame yra pinigėlio formos arba baterijų tipo maitinimo elementai:
Įspėjimas:
 „Neprarykite baterijos: cheminio nudegimo pavojus“ arba tolygus užrašas.
 [Gaminio komplekte esantis nuotolinio valdymo pultelis] Šiame gaminyje yra pinigėlio formos arba
baterijų tipo maitinimo elementai. Prarijus bateriją, galima vos per 2 valandas sunkiai nudegti
vidaus organus ir mirti.
 Naujas ir naudotas baterijas saugokite nuo vaikų.
 Jeigu baterijų skyrius blogai užsidaro, nebenaudokite gaminio ir saugokite jį nuo vaikų.
 Jei manote, jog baterijos galėjo būti nurytos ar įkištos į kūno ertmes, kreipkitės skubios
medicininės pagalbos.
29. Perspėjimas dėl baterijų naudojimo:
 Netinkamai įdėta baterija gali sprogti. Keiskite baterijas tik tokio pat ar lygiaverčio tipo analogais.
 Naudojant, sandėliuojant ar gabenant įrenginį, baterijų negali veikti labai aukštos ar žemos
temperatūros, žemas oro slėgis dideliame aukštyje.
 Pakeitus bateriją netinkamo tipo maitinimo elementu, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus
skystis ar dujos.
 Atsikratant įmetus bateriją į ugnį ar karštą krosnį, arba mechaniškai suspaudus, ji gali sprogti.
 Palikus bateriją labai aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus
skystis ar dujos.
 Bateriją veikiant ypač žemam oro slėgiui, gali įvykti sprogimas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
 Būtina atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos reikalavimus, taikomus baterijų šalinimui.
MONTAVIMAS
• Išpakuokite visas dalis ir pašalinkite apsauginę medžiagą.
•

Nejunkite įrenginio į elektros maitinimo tinklą, kol nepatikrinote elektros tinklo įtampos ir kol
nesujungėte visų kitų elektros jungčių.
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Pakuotėje esantys priedai:
Naudotojo vadovas

Maitinimo adapteris
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Valdiklių išdėstymas

1.
2.
3.
4.
5.

Plokštelių grotuvo sukamasis diskas
Plokštelių grotuvo velenas
Vidurio angos adapteris
Grotuvo rankenėlė
Grotuvo rankenėlės svirtis
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Grotuvo rankenėlės apkaba
Plokštelių grotuvo sukimosi greičio rinkiklis
Automatinio stabdymo valdymo jungiklis
Šviesos diodų būsenos indikatorius
Maitinimo jungiklis / garsumo valdymas
Ausinių lizdas
Grotuvo adata
Blokavimo įtaisas
Nešimo rankena
Garsiakalbis
Pagalbinio įvado lizdas
Linijos išėjimo kanalas K/D
NS lizde
USB anga
Funkcijų LED indikatoriai
Įrašymas
Ankstesnis garso takelis
Paskesnis garso takelis
Leisti / pristabdyti
Režimas
Sieti

Režimas
1. Norėdami pasirinkti įrašų leidimo režimą, spustelėkite mygtuką „Mode“ (režimas).
2. Mėlynas LED indikatorius blikčioja, kai siejamas „Bluetooth“ ryšys.
3. Mėlynas LED indikatorius įsižiebia, kai „Bluetooth“ ryšys prijungtas.
4. Raudonas LED indikatorius įsižiebia, kai įjungtas plokštelių grotuvo / pagalbinio įvado („Aux in“) režimas.
5. Žalias LED indikatorius įsižiebia, kai įjungtas USB režimas.
Plokštelių grotuvo naudojimas
1. Padėkite plokštelių grotuvą ant plokščio lygaus paviršiaus.
2. Įkiškite adapterio laidą į NS lizdą grotuvo galinėje sienelėje ir įkiškite adapterį į maitinimo tinklo lizdą.
3. Įrenginį naudojant pirmą kartą, reikia patikrinti, ar laido tvirtinimo tvarslė nuimta nuo grotuvo
rankenėlės.
4. Nuimkite adatos apsauginį gaubtelį ir padėkite saugioje vietoje ateičiai.
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5. Pastumkite greičio rinktuvą į atitinkamą leidžiamos plokštelės sukimosi greičio padėtį (33,45 arba 78
aps./min.).
6. Pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę „Volume“, jei norite įjungti plokštelių grotuvą. Įsižiebs
raudonas režimo indikatorius.
7. Padėkite plokštelę ant grotuvo suklio ir atlaisvinkite grotuvo rankenėlę atsegdami apkabą.
8. Grotuvo rankenėlės svirtimi pakelkite grotuvo rankenėlę ir pastumkite taip, kad adatos padėtis būtų ties
plokštelės kraštu arba norimo leisti garso takelio pradžioje.
9. Lėtai nuleiskite rankenėlę ir plokštelė neužilgo pradės groti.
10. Sukdami apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę, nustatykite pageidaujamą garsumo lygį.
11. Baigus groti plokštelei, grotuvas nustos suktis.
12. Svirtimi vėl pakelkite grotuvo rankenėlę (sukamasis diskas vėl pradės suktis), pastumkite ją atgal į apkabą
ir nuleiskite į atramą. Sukamasis diskas nustos suktis.
13. Jeigu plokštelių grotuvo nenaudojate ir visada prieš jį perkeldami, pritvirtinkite grotuvo rankenėlę
apkaba ir ant adatos vėl uždėkite apsauginį gaubtelį.
14. Norėdami bet kada išjungti plokštelių grotuvą, pakelkite grotuvo rankenėlę nuo plokštelės ir iki galo
pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
Pastaba
Kai kurių plokštelių vidurio anga didesnė, todėl prieš uždedant plokštelę ant grotuvo, gali reikėti ant
plokštelių grotuvo veleno uždėti vidurio angos adapterį. Prieš perkeliant grotuvą, būtinai reikia uždėti ant
adatos apsauginį gaubtelį ir pritvirtinti grotuvo rankenėlę apkaba.

Pagalbinio įrenginio naudojimas
1. Prie plokštelių grotuvo galima jungti pagalbinę analoginę garso įrangą ir per plokštelių grotuvą sustiprinti
leidžiamo įrašo garsą.
2. Pagalbinę įrangą junkite 3,5 mm lizdo laidu (laido komplekte nėra) į pagalbinio įvado lizdą.
3. Pagalbinėje įrangoje paspauskite grojimo mygtuką, o pagalbiniame įrenginyje įprastai leiskite įrašus
naudodamiesi garso takelių valdikliais.
4. Garsumą galima reguliuoti tiek plokštelių grotuvo apskrita garsumo reguliavimo rankenėle, tiek prijungto
pagalbinio įrenginio valdikliais.
5. Norėdami bet kada išjungti įrenginį, iki galo pasukite apskritą garsumo reguliavimo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę.
Ausinių naudojimas (komplekte nėra)
Stereofoninių ausinių lizdas skirtas tam, kad jas būtų galima prijungti ir klausytis plokštelių grotuvu leidžiamų
įrašų netrukdant aplinkiniams. Įkiškite ausinių laido kištuką į ausinių simboliu paženklintą grotuvo lizdą šalia
apskritos garsumo reguliavimo rankenėlės; nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Naudojant įvairias
ausines, dėl pernelyg didelio garso slėgio galima prarasti klausą. Prijungus ausines, plokštelių grotuvo
garsiakalbiai neveiks
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Plokštelių grotuvo jungimas prie išorinio garsiakalbio
Jungdami plokštelių grotuvą prie išorinių garsiakalbių (per tinkamą stiprintuvą), RCA išvado lizdus prie
stiprintuvo garso įvado „Audio in“ junkite poriniu garso laidu. Raudonus kištukus reikia jungti į raudonus
lizdus, o baltus – į baltus.
Plokštelių grotuvo naudojimas su „Bluetooth“ įrenginiu
Patikrinkite, ar plokštelių grotuvas nustatytas veikti „Bluetooth“ režimu. Jeigu „Bluetooth“ režimas dar
nejungtas, spustelėkite režimų perjungimo mygtuką „Mode“, kol įsijungs „Bluetooth“ režimas (įsižiebs
mėlynas LED indikatorius). Grotuvas pradės ieškoti „Bluetooth“ įrenginių (siejant blikčioja mėlynas LED
indikatorius).
Įjungus „Bluetooth“ režimą:
1. Įrenginys ieško „Bluetooth“ ryšio.
2. Įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPad“, „Android“, kitokiame telefone, planšetiniame ar kitokiame
kompiuteryje) įjunkite „Bluetooth“ junglumą ir patikrinkite, ar šis ryšys aptinkamas.
Pastaba: Jeigu įrenginyje norite pridėti „Bluetooth“ ryšį ar atlikti jo sąranką (nustatymus), jei reikia,
vadovaukitės savo įrenginio naudojimo instrukcijomis.
3. Jei reikia, pasirinkite funkciją „Add new device“ (pridėti naują įrenginį).
Pastaba: Kai kurie gaminiai automatiškai ieško naujo įrenginio, todėl funkcijos „Add new device“ (pridėti
naują įrenginį) juose nėra.
4. Aptikus „Bluetooth“ ryšį, jūsų įrenginio ekrane pasirodys užrašas „Lenco TT-13“. Pasirinkite šį užrašą ir
pradėkite siejimą.
5. Atlikus siejimą, ekrane pasirodys užrašas „Bluetooth Connected“ („Bluetooth“ prijungtas).
6. Įrenginį susiejus „Bluetooth“ ryšiu su plokštelių grotuvu, jis bus prijungtas, jeigu nuo kito įrenginio stovės
ne didesniu kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumu, matymo lauke.
7. Jūsų įrenginys liks susietas su plokštelių grotuvu, kol nenuspręsite jo atjungti arba atsieti.
8. Norint įrenginį vėl prijungti, pakanka spustelėti mygtuką „Pair“ (sieti).
Įrašo leidimas naudojant „Bluetooth“ funkciją
1. Paspauskite „Previous“ (Ankstesnė), jei norite grįžti į ankstesnį garso takelį „Bluetooth“ įrenginyje.
2. Paspauskite „Next“ (pirmyn), jei norite pereiti į paskesnį garso takelį „Bluetooth“ įrenginyje.
3. Paspauskite „Play/pause“ (leisti / pristabdyti), jei norite leisti arba pristabdyti „Bluetooth“ įrenginį.

„Šiame gaminyje įdiegta priėmimo „Bluetooth“ ryšiu funkcija. Naudojant šią funkciją, perduoti garso
„Bluetooth“ ryšiu negalima: tai reiškia, jog belaidžiu būdu, naudojant „Bluetooth“ ryšį garso signalą
galima priimti iš išorinio šaltinio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono .“
Plokštelių grotuvo naudojimas su USB atkūrimo įtaisu
1. USB atmintuką arba MP3 grotuvą įjunkite į USB prievadą.
2. Įrašai bus paleisti automatiškai
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Plokštelių grotuvo naudojimas su USB kodavimo įtaisu
Galima įrašyti vinilinės plokštelės turinį, „Bluetooth“ ryšiu ir per pagalbinį įvadą priimamą Mp3 grotuvo turinį į
USB atmintuką.
1. Įjunkite USB atmintuką į USB prievadą.
2. Paspauskite mygtuką „Mode“ (režimas), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrašymo į USB atmintuką būdą:
„Bluetooth“ ryšiu, iš plokštelių grotuvo ar per pagalbinį įvadą.
3. Paspauskite mygtuką „REC“ (įrašyti). LED indikatorius pradės blikčioti. Vyks įrašymas.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką „REC“ (įrašyti).

ADATOS KEITIMAS
Norėdami pakeisti adatą, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Adatos išėmimas iš plokštelių grotuvo galvutės
1. Uždėkite atsuktuvą ant adatos galiuko ir paspauskite žemyn „A“ kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite adatą ją pastumdami į priekį ir paspausdami žemyn.
Adatos įdėjimas
1. Laikykite adatą už galiuko ir spausdami dėkite „B“ kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite adatą aukštyn „C“ kryptimi, kol ji galvutėje užsifiksuos reikiamoje padėtyje, kaip parodyta
paveikslėlyje.

Kreipiamieji kaiščiai (viduje)

PASTABOS
Kad atkuriamo įrašo garsas būtų kuo kokybiškesnis, plokšteles patartina valyti antistatiniu skudurėliu.
Paminėtina, jog dėl tos pačios priežasties reikia periodiškai keisti adatą (apytikriai kas 250 atkūrimo valandų).
PATARIMAI DĖL PLOKŠTELIŲ GROTUVO GERESNIO VEIKIMO
1. Atidarydami ar uždarydami plokštelių grotuvo dangtį, su juo elkitės atsargiai: suimkite ties viduriu arba iš
šonų.
2. Nelieskite adatos galiuko pirštais; būkite atsargūs, kad adata neatsitrenktų į plokštelių grotuvo plokštelę
arba vinilinės plokštelės kraštą.
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3. Adatos galiuką dažnai valykite minkštu šepetėliu, braukdami tik atbula kryptimi.
4. Jeigu būtinai reikia panaudoti adatų valymo skystį, naudokite tik labai negausų jo kiekį.
5. Švelniai nušluostykite plokštelių grotuvo korpusą minkštu skudurėlių. Plokštelių grotuvo valymui
naudokite nedidelį kiekį švelnaus ploviklio.
6. Plokštelių grotuvo dalių valymui jokiu būdu nenaudokite stiprių cheminių medžiagų ar tirpiklių.
SPECIFIKACIJOS

Tipas
pavaros variklis
greitis
detonacija
plokštelių grotuvo plokštelė
galvutė
Tipas
Grotuvo adata
optimali traukimo jėga
išvestis
dažnio parametrai
kryžminiai trikdžiai
signalo ir triukšmo santykis
(S/T)

Diržinė pavara
NS variklis
33 1/3, 45, 78 aps. / min.
< 0,35 %
200 mm

keraminė galvutė
0,7 mil.
6g
300–500 mV
+/- 20 dB
10 dB
18 dB

Bendroji informacija
Adapteris
gaminys
garso išėjimas (išėjimo
linija)
energijos suvartojimas

įėjimo KS 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A
(maks.)
išėjimo NS 5 V, 1 A
NS 5 V, 1 A
300–500 mV
5W

Maitinimo adapteris.

Išėjimo NS 5 V, 1 A
įėjimo KS 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A
(maks.)

„Bluetooth“ siejamo
įrenginio pavadinimas:

„Lenco TT-13“

Ausinių kištukinis lizdas:
Naudojimo temperatūra:
Laikymo temperatūra:

3,5 mm
0 – 40 °C
-20 – 70 °C

Dėl nuolatinio tobulinimo, įrenginio funkcijos ir konstrukcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
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Maitinimo šaltinio adapteris
Naudokite tik naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.

Informacija

Vertė ir tikslumas

Gamintojo įmonės

„DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd“,

pavadinimas arba prekės

Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden

ženklas, įmonės registracijos

Phoenix Industrial Zone, Fenggan town,

duomenys ir adresas

Dongguan city, Guangdong province, China
(Kinija)

Modelio identifikatorius

0BL-0501000E / 0BL-0501000B

Įėjimo įtampa

100–240 V

Įėjimo KS dažnis

50/60 Hz

Išėjimo įtampa

5V

Išėjimo srovė

1A

Išėjimo galia

5W

Vidutinis veikiančio įrenginio
našumas

73,62

Neapkrauto įrenginio energijos
suvartojimas

≤ 0,10

Garantija
Bendrovė „Lenco“ siūlo techninį aptarnavimą ir garantiją pagal Europos teisę, kas reiškia, jog dėl gaminio
taisymo (per garantinį laikotarpį ir po jo) reikia kreiptis į vietinį gaminio pardavimo atstovą.
Svarbi pastaba: Nėra galimybės tiesiogiai išsiųsti įrenginius „Lenco“, kuriuos reikia remontuoti.
Svarbi pastaba: Jei šio įrenginio korpusą atidarė neoficialiame aptarnavimo centre arba kaip nors turėjo
prieigą, garantija nustos galioti.
Šis įrenginys nėra pritaikytas naudoti profesionaliai. Jei naudojama profesionaliai, nustos galioti visi
gamintojo garantiniai įsipareigojimai.
Atsakomybės apribojimas
Nuolat išleidžiami mikroprograminės įrangos ir (arba) aparatinės įrangos komponentų atnaujinimai. Todėl
šioje dokumentacijoje kai kurie nurodymai, techninės savybės ir paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų
konkretaus atvejo. Visi elementai yra aprašyti šiame vadove tik iliustraciniais tikslais, todėl gali netikti
konkrečiai situacijai. Šiame vadove pateikiamas aprašymas nesuteikia jokios teisės arba įpareigojimų.
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Seno įrenginio išmetimas
Šis simbolis nurodo, kad Europoje negalima išmesti atitinkamo elektrinio įrenginio arba
akumuliatoriaus kaip bendrų buitinių atliekų. Kad įrenginys ir akumuliatorius būtų
tinkamai apdorotas kaip atliekos, išmeskite pagal galiojančius vietinius įstatymus, kurie
nustato reikalavimus elektros įrangai arba akumuliatoriams. Jei jų laikysitės, padėsite
išsaugoti gamtinius išteklius ir pagerinti aplinkos apsaugos standartus, numatytus
elektros atliekų (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva) apdorojimui ir
išmetimui.
„CE“ ženklinimas
Šiuo bendrovė „Lenco Benelux B.V.“, įsikūrusi adresu Thermiekstraat 1a, 6361 HB
Nuth, The Netherlands (Nyderlandai), pareiškia, jog gaminys atitinka ES direktyvoje
nustatytus esminius reikalavimus.
Dėl atitikties deklaracijos galima kreiptis adresu: techdoc@commaxxgroup.com

ĮSPĖJIMAS: Kad nepakenktumėte klausai, nesiklausykite įrašų ilgą laiką dideliu garsu.

Aptarnavimas
Prireikus išsamesnės informacijos ir pagalbos tarnybos pagalbos, apsilankykite support.lenco.com
„Lenco Benelux BV“, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nyderlandai).
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