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OHUTUS 

• Seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega 

kokkupuutumise ohu.  

• Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud 

remondiettevõtte. 

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  

• Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 

vaba ruumi igast küljest.  

• Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

• *Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

midagi rasket voolujuhtmele.  

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 

sattuda ohtu.  

• *Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 

• Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  

• Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. Staatiline elekter võib häirida seadme 

normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele alglülitus.  

• Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  

• Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht! Samal põhjusel 

ei tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  

• Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide 

läheduses.  



 

 

• Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks.  

• Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma 

liiga tuliseks, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga.  

• * Pistikupesa, kuhu seadme juhtme pistik ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal 

ajal.  

• * Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  

• * Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  

• * Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  

• Hoidke seadet eemal närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  

• * Hoidke seadet vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. 

Lühiühenduse oht. 

• Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 

• Pühkige seadme korpust ainult pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid 

vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi. 

• Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 

kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  

• Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 

saada kahjustatud.  

• USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna 

see võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 

Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

• * Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 

• Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte - näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse 

vms.  

• Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

• Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged. 

• Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  

• Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada 

– vaid juhul kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikuks otstarbeks, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 

• Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht.  

• Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu 

garantii alla.  

• Ärge avage seadme korpust.  

• Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 

liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

• Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  



 

 

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust on vaja siis, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 

/kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil 

põhjusel.  

• *Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  

• Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal.  

*Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust 

seadme tüübisildil olevate andmetega. 

*Tärniga märgitud osad juhendis kehtivad seadmeile, mida kasutatakse vooluvõrgu toitel. 

 

PATAREIDE OHUTUS 

Patareisid ei tohi alla neelata – keemilise põletuse oht. Seade sisaldab müntpatareid#. Kui selline 

patarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine tervisekahjustus, mis võib lõppeda surmaga. Hoidke 

patareisid eemal laste käeulatusest. Kui patareikaas ei ole kruviga suletav, loobuge patarei 

kasutamisest ja hoidke seda laste käeulatusest eemal. Kui oletate, et patarei neelati kellegi poolt alla 

või asub kellegi kehaõõnsuses, siis tuleb kohe arsti poole pöörduda. 

#Patarei CR-2032 ei kuulu komplekti. 

Kui patarei sisestatakse seadmesse valepidi, tekib plahvatusoht. Vahetage patarei välja ainult 

samatüübilise või võrdväärse patarei vastu. 

 

Tootekarbi sisu 

- Kellraadio äratusvalgustuse ja Bluetoothiga. 

- Toiteadapter 

- Kasutusjuhend 

- Kaugjuhtimispult 

- FM antenn 

 

  



 

 

SEADME KIRJELDUS 

 

1. Mikrofon 

2. Ekraan 

3. Valgustuse sisselülitamine /Valik 

4. Äratus 1 märguande LED 

5. Äratus 1 seadistamise nupp 

6. Äratus 2 märguande LED 

7. Äratus 2 seadistamise nupp 

8. Aja seadistamine/tukastusfunktsioon/unetaimer/uinakurežiimid 

9. Esitus/paus, FM sageduste otsing, käed-vaba 

10. Vajutusega helitugevuse reguleerimine - / vajutatuna hoides eelnevale loole ja raadiojaamale 

liikumine 

11. Vajutusega helitugevuse reguleerimine+ / vajutatuna hoides järgnevale loole ja raadiojaamale 

liikumine 

12. Esitusrežiimide märguande LED tulukesed 

13. Nupu vajutatuna hoidmisel lülitub seade sisse/välja. Üks vajutus vahetab esitusrežiimi. 

 

Nupud ja märgutuled 

1. Esitusfunktsioonide LED märgutuli seadme esipaneelil. 

Bluetooth režiim 

Otsing käimas: Helesinine LED vilgub kiirelt. 

Esitus: Helesinine LED põleb püsivalt. 

Raadiorežiim 

Raadiojaamade otsing käimas: Punane LED vilgub 

Esitus: Punane LED põleb püsivalt. 

Liinisisendi režiim 

 



 

 

Punane LED põleb püsivalt 

2. Äratuse LED märgutuli 

Äratus sisse lülitatud: Helesinine LED põleb püsivalt 

Äratus välja lülitatud: Helesinine LED tuli kustub 

 

SEADME TAGAKÜLG 

 

1. Varupatarei õõnsus 

2. Vooluvõrgu toiteadaptri pistikupesa 

3. AUX IN pistikupesa või FM antenni pesa 

4. Seisujalg 

5. Seisujala kinnituskruvi

 

ALUSTAMINE 

Seade kasutab varutoitena patareid CR2032. Patarei tuleb sisestaga seadme patareiõõnsusse. 

Varutoite patarei aitab säilitada kellraadio seadistusi, kui peaks toimuma elektrikatkestus või 

voolujuhe seadme küljest lahti võetakse. Varutoite puhul LED ekraan ei sütti, aga säilivad kellaaja ja 

äratuse seadistused. Kui elektrivarustus taastatakse, hakkab ekraan kellaaega kuvama. 

 

TOIDE 

Ühendage adaptri juhtme väike pistik seadme pistikupessa kella taga, adaptri teine pistik 

elektrikontakti. 

 

ESITUSREŽIIMID 

Vajutage nuppu  vastavalt nii mitu korda, et valida Bluetooth, FM raadio või AUX reziimi 

vahel. Vajutage ja hoidke nuppu  vajutatuna, et raadiojaamu leida ja vajutage ning hoidke 

nuppe ja vajutatuna, et soovitud jaama välja valida. 

 

KELLA SEADISTAMINE 

1. Hoidke nuppu  vajutatuna 3 sekundi vältel. Tunninäit hakkab vilkuma. Vajutage 

nuppe  ja  õige tunninäidu seadistamiseks. 

2. Vajutage uuesti nuppu  minutite seadistamiseks. Minutinäit vilgub, vajutage 

nuppe  ja  kuni minutid on seadistatud. 

3. Kellaaja seadistamisest väljumiseks vajutage uuesti nuppu . 

 



 

 

VARUTOITE PATAREI VAHETUS VÕI PAIGALDAMINE 

Seade peab olema ühendatud toiteadaptriga, vastasel juhul kaovad kella seadistused patarei 

vahetuse ajal ära. Avage patareiõõnsuse kate seadme taga. Sisestage müntpatarei CR2032, 

veendudes et patarei plusspool jääb õigele poole vastavalt märgistusele patareiõõnsuses. Sulgege 

patareiõõnsuse kate. 

Patarei aitab säilitada kella ja äratuse seadistusi. Juhul, kui seadmest katkestatakse elektrivool, ei 

lähe seadistused kaduma. Kui varutoite patareid ei kasutata, tuleb peale voolu katkemist seadmest 

kell ja äratus uuesti seadistada. 

 

Patareidega seotud hoiatused: 

Kasutage vaid seadmele ettenähtud suurust ja tüüpi patareisid. 

Patarei paigaldamisel järgige õiget poolsust. Valepidi paigaldatud patarei võib seadme sisemuse 

rikkuda. 

Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage patareid selle seest. 

Patareisid ei tohi visata tulle – plahvatuse oht! 

 

AUX esitusrežiim 

1. Ühendage audiokaabli (ei kuulu seadme komplekti) üks pistik välise heliseadme kõrvaklappide või 

liiniväljundi pistikupesasse. 

2. Ühendage kaabli teine pistik kella taga asuvasse AUX pistikupesasse. 

3. Vajutage ja hoidke nuppu  vajutatuna, et seade sisse lülitada, vajutage nuppu , et 

lülitada seade AUX IN režiimile. Põleb punane LED märgutuli. Lülitage väline heliseade sisse ja esitage 

muusikat. Veenduge, et heliseade on laetud ja helitugevus on keskmine. 

4. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele. 

5. Nupu  ja  vajutusega seadmel saab kellraadio helitugevust reguleerida. 

6. Kuulamise lõpetamiseks ja seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  vajutatuna. 

Samuti võib välja lülitada välise muusikaesitusseadme. 

 

 

  



 

 

Bluetooth esitusrežiim 

Kui tahate ühendada Bluetooth seadet, peaks kahe seadme vaheline kaugus olema 7-10 meetrit, 

sellest pikem vahemaa võib häirida seadmete omavahelist ühendust. 

1. Vajutage ja hoidke nuppu  seadme sisselülitamiseks, helesinine LED märgutuli vilgub 

kiirelt. 

2. Lülitage enda mobiilseadme Bluetooth sisse. 

3. Seadmete otsingu tulemuste kuvamisel valige Lenco Choose CRW-4. Üldiselt ei ole salasõna 

sisestamine nõutav, kuid kui seade seda küsib, sisestage 0000. 

4. Reguleerige helitugevus välisel heliseadmel soovitud tasemele. 

5. Nupu  või  vajutusega seadmel saab kellraadio helitugevust reguleerida. 

6. Vajutage ja hoidke nuppe  ja  vajutatuna.  

7. Vajutage nupule  muusikaesituse pausimiseks / esituse jätkamiseks. 

 

 

Bluetooth vahendusel käed-vaba telefonikõnede tegemine. 

Enne, kui seadme abil kõnesid teha saab, tuleb seadmega ühendada Bluetooth funktsiooniga telefon. 

Ühendage seadmed omavahel Bluetoothiga. 

1. Kõnele vastamiseks vajutage nuppu . Siis saate kasutada kellraadiot käed-vaba 

telefonikõlarina. 

2. Kõnelge mikrofoni kuuldeulatuses, nupu  ja  vajutusega reguleerige helitugevust. 

3. Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu . 

Mikrofon asub seadme esipaneelil (ekraani ligidal). 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEAOTSING 

Toide puudub Veenduge, et seade on sisse lülitatud. Kontrollige, kas seade on 

toiteadaptriga vooluvõrku ühendatud. 

Puudub heli Kontrollige helitugevuse seadistusi. 

Veenduge, et ühendatud heliseadmest esitatakse muusikat. 

Heli on häiritud või 

katkendlik 

Reguleerige heli kellraadiol või ühendatud seadmel vaiksemaks. 

Lülitage kellraadio korraks välja ja uuesti sisse tagasi. 

Raadio ei mängi Kontrollige, kas on valitud FM raadio esitusrežiim. 

Muutke seadme asukohta ja reguleerige antenni asendit. 

Äratust ei toimu Kontrollige, kas äratus 1 või 2 LED-märgutuli põleb. 

Kui valite Bluetooth seadme heliesitusrežiimi jaoks, siis veenduge et 
heliseade on BT vahendusel ühendatud kellraadioga, enne kui kellraadio 

välja lülitatakse ning et välise heliseadme muusikarakendus töötab. 

Seadet ei saa 

Bluetooth 

vahendusel 

ühendada. 

Veenduge, et seadmete Bluetooth on sisse lülitatud.  

Bluetooth ühendseade võib olla väljaspool leviulatust, proovige seadmeid 

üksteisele lähemale tuua. 

Liigutage seadmed kaugemale neist seadmetest, mis võivad elektrilist 

interferentsi tekitada, mistõttu Bluetooth signaal on häiritud. 

 

FM RAADIO 

1. Lülitage seade sisse, vajutage nupule  valimaks FM režiimi. LED märgutuli põleb punasena, 

ekraanil kuvatakse FM raadiosagedust. Ühendage antennijuhe seadme taga asuvasse AUX sisendisse. 

2. Vajutage ja hoidke nuppu  vajutatuna, et FM sagedusi otsida. Seade asub automaatsele 

jaamade otsingule ning leitud jaamasagedused salvestuvad. Vajutage ja hoidke nuppu  

vajutatuna, et otsing peatuks ja esitatav jaam mängima hakkaks. 

3. Automaatse otsingu lõppedes võib vajutada nuppe  ja , et otsida salvestatud 

sageduste hulgast jaamu esitamiseks. 

Seadme asukoht võib signaalikvaliteeti mõjutada. Et signaali vastuvõtt oleks parem, paigutage seade 

kaugemale elektriinterferentsi tekitavaist seadmeist ning reguleerige raadio antenni asendit. 

 

Äratuse 1 seadistamine 

1. Vajutage nupule , äratuse nr. 1 märgutuli põleb, osutades, et see äratus on aktiivne. 

2. Hoidke nuppu  vajutatuna, et siseneda äratuse seadistamise režiimile. Vajutage nuppu 

uuesti, vilkuma hakkab ekraanil olev äratuse tunninäit. Vajutage nuppe  ja , kuni 

kuvatakse soovitud tunnid. 

3. Vajutage uuesti nuppu  äratusaja minutite seadistamiseks. Minutinäit vilgub, vajutage 

nuppe  ja  kuni minutid on seadistatud. 

4. Seadistage äratusel kõlama hakkava heli tugevus nuppude  ja  vajutustega, 

helitugevuse vahemik on 1... 15. 

5. Vajutage uuesti nuppu. Vajutage nuppe  ja , et valida äratuse režiim (helin 

/ FM raadio/ Bluetooth seadme heli). LED ekraan kuvab . 

6. Vajutage uuesti äratuse nuppu seadistuste kinnitamiseks. 

 

Äratuse 2 seadistamine 

1. Vajutage nupule , äratuse nr. 2 märgutuli põleb, osutades, et see äratus on aktiivne. 

2. Hoidke nuppu  vajutatuna, et siseneda äratuse seadistamise režiimile. Vajutage nuppu 

uuesti, vilkuma hakkab ekraanil olev äratuse tunninäit. Vajutage nuppe ja , kuni 

kuvatakse soovitud tunnid. 



 

 

3. Vajutage uuesti nuppu  äratusaja minutite seadistamiseks. Minutinäit vilgub, vajutage 

nuppe  ja  kuni minutid on seadistatud. 

4. Seadistage äratusel kõlama hakkava heli tugevus nuppude  ja  vajutustega, 

helitugevuse vahemik on 1... 15. 

5. Vajutage uuesti nuppu. Vajutage nuppe  ja , et valida äratuse režiim (helin 

/ FM raadio/ Bluetooth seadme heli). LED ekraan kuvab  

6. Vajutage uuesti äratuse nuppu seadistuste kinnitamiseks. 

 

Seadme äratusvalgustus lülitub sisse 10 minutit enne äratuse kõlamist. Valgustuse värv muutub 

punasest kollase ja valgeni nende 10 minuti vältel ning hoiab äratuse kõlamise ajal valge valgustuse 

põlemas. 

Märkus: äratuse aja seadistamine toimub ainult siis, kui see konkreetne äratus on aktiveeritud. 

Kui valite Bluetooth seadme heliesitusrežiimi jaoks, siis veenduge et heliseade on BT vahendusel 

ühendatud kellraadioga, enne kui kellraadio välja lülitatakse ning et välise heliseadme 

muusikarakendus töötab, muul juhul äratus ei tööta normaalselt. Äratuse helisedes vajutage ükskõik 

mis nuppu seadmel, et äratus välja lülitada. Äratus käivitub uuesti 24 tunni möödudes, seadistatud 

kellaajal. Kui äratushelil lastakse kõlada 30 minutit ühtejärge, siis lülitub see automaatselt välja ja 

käivitub järgmisel päeval samal ajal uuesti. 

 

Unetaimeri / uinakurežiimi funktsioonid 

Uinakurežiimi (nap) puhul saab valida äratuse 10-15-20-30-60-90 minuti möödudes, ilma et peaksite 

hakkama tavaliste äratuste 1 ja 2 seadistusi muutma. 

Vajutage nuppu , et valida uinaku pikkuseks 10,15,20,30,60 või 90 minutit. 

Seadistatud minutite möödudes käivitub kellraadio automaatselt. Bluetooth heliesituse korral tuleks 

veenduda, et BT seade on sisse lülitatud ja seadme Bluetooth on aktiivne, muidu äratus ei tööta. 

Unetaimeri (Sleep) puhul saab valida seadme automaatse väljalülitumise 15-30-45-60-75-90 minuti 

möödudes, et uinuda muusika saatel. 

 

Tukastusrežiim 

Kui äratus heliseb, siis nupu Snooze vajutusega saab äratuse katkestada ja 9 minuti võrra edasi 

lükata. Helesinine äratuse märgutuli vilgub. 

 

Äratusvalgustuse seadistus 

1. Vajutage seadme või puldi valgustuse nuppu, et kellraadio valgustus sisse lülitada. 

2. Valgustuse nupu vajutustega vaheldub valgustuse värv järgnevalt: lilla, indigo, helesinine, roheline, 

kollane, punane, valge ja seejärel kustub. 

3. Hoides valgustuse nuppu vajutatuna läheb valgustuse värv aeglaselt üle ühelt värvilt teisele. 

4. Pikk vajutus sisselülitusnupule lülitab seadme välja. 

 

Hämardamise funktsioon 

Vajutage Volume+ nuppu seadmel või puldil, et reguleerida ekraani taustavalguse tugevust, enne kui 

seadet sisse lülitada. Ekraanil on kolm ereduse astet: tugev, keskmine ja nõrk.  

 

  



 

 

Kaugjuhtimispult 

1. Esitusrežiimide valimise nupp 

2. Sisse- ja väljalülitusnupp 

3. Helitugevus+ nupp / üles+ nupp aja ja 

äratuse seadistamiseks 

4. Eelmisele loole liikumine / eelmine 

raadiojaam 

5. Järgmisele loole liikumine / järgmine 

raadiojaam 

6. Esituse/pausi/ raadiojaama otsingu nupp/ 

hoidmisel saab BT seadmega ühenduse 

katkestada 

7. Helitugevus- nupp/ allapoole- nupp aja ja 

äratuse seadistamiseks 

8. Kellaaja seadistamise nupp 

9. Käed-vabad nupp 

10. Tukastuse / uinakurežiimi seadistamise 

nupp 

11. Valguse süütamise/väljalülitamise/värvi 

valiku nupp 

12. Äratus 2 seadistamise nupp 

13. Äratus 1 seadistamise nupp 

14. Tukastusfunktsiooni nupp 

 

Märkus: kui soovite jaama automaathäälestamise asemel käsitsi otsida, vajutage nuppe ja 

õige sageduse leidmiseks. 

 

SPETSIFIKATSIOONID 

FM sagedusala: FM 87.5 -108 MHz 

Bluetooth leviala: 10 meetrit avatud ruumi 

Toide  

• vahelduva/alalisvoolu adapter 5V /1,5 A 

• 1 x CR2032 varutoite patarei, ei kuulu komplekti 

Heli võimsus: 2 x 3W 

Toiteadapter 

• Tootja: Dongguan Dongsong Electronic Co.,Ltd 

• Mudeli nr: DYS612-050150V-K 

Kasutage seadmega vaid kaasasolevat toiteadaptrit. 

 

Garantii 

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 

Oluline: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 

Garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 

tootjapoolse volituseta. 

Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Tootja garantiikohustused kaotavad 

kehtivuse, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil. 

 



 

 

Teadmiseks 

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, 

ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse 

tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. 

Käesolevas juhendis esitatud kirjeldustest ei tulene tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 

 

Seadme käitlemine 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 

hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 

kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist. 

 

Info 

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com 

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands. 

 


