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Cuidado !
Como em todos os sistemas de rádio, a performance dependerá em grande parte do
ambiente: A distância do roteador, a distribuição dos ambientes da sua casa, os materiais de
construção utilizados, são todos parâmetros que influenciam a performance do seu sistema.
Nós recomendamos colocar o roteador próximo do centro da sua casa e não em uma de
suas extremidades. Para residências maiores ou que tenham um segundo andar com laje de
cimento, pode ser necessário adicionar um sistema de PLC para conduzir o sinal de internet
para o roteador.
O tráfego na sua rede residencial também é importante para garantir o uso correto do seu
Sistema: Por exemplo, caso você assista vídeos na internet, a banda do seu roteador pode
não ser grande o suficiente para transportar corretamente o som do seu dispositivo. Caso
você utilize o seu Sistema em ambientes com muitas redes Sem-Fio, como em uma empresa
ou utilize um roteador corporativo, você também ser afetado pelo tráfego.
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Antes de Começar

3. Descrição e uso do aparelho
Painel Frontal 4

1. Instruções de Segurança

2
3

Certifique-se de ler o manual de instruções com atenção antes de utilizar o
produto.
Nunca desmonte o produto para evitar o risco de choques elétricos. Nenhum
objeto com chamas acesas, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.

1

Instale o produto em uma área bem ventilada e sem aquecimento.
IMPORTANTE: Esse produto não foi criado para ser utilizado em áreas externas!
Ele foi criado apenas para ser utilizado em áreas internas!
Para limpar a caixa de som, desconecte-o da tomada. Utilize apenas panos
macios, e nunca utilize solventes. Não utilize um aspirador de pó para limpar o
tecido do aparelho.
Caso o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, certifiquese de retirá-lo da tomada. Não utilize fios danificados pois eles poderão causar
incêndios ou choques elétricos. Não toque no fio elétrico e os conectores da
tomada com as mãos molhadas, pois isso criará o risco de choque elétrico.
Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Eles poderão causar danos que
não são cobertos pela garantia.
Não instale o aparelho em um local onde ele poderá ser exposto a umidade ou
respingos acidentais. NUNCA coloque quaisquer objetos que contenham água,
como vasos, etc, próximos ao aparelho.
Transferir o aparelho de um ambiente quente para um ambiente frio poderá causar
condensação. Caso isso ocorra, deixe o aparelho em uma área quente e bem
ventilada, e não o utilize por 30 minutos a uma hora, ou até que ele tenha secado
completamente.
Caso o aparelho quebre, não toque nos pedaços quebrados com as mãos nuas.
Utilize luvas de proteção para colocar os pedaços em uma caixa e envie-o para a
assistência técnica ou descarte de maneira adequada.
Descarte: Todos os produtos eletrônicos, incluindo baterias e pilhas, devem ser
descartados separadamente da coleta de lixo municipal, através de centros de
coleta designados pelo governo ou autoridades locais.

2. Acessórios

Manual de Instruções

Guia rápido

Fonte de energia

Bateria PL4BAT
(opcional)

Observação: Para saber mais sobre a utilização da bateria, consulte a página 13 para instalação e utilização.
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1. Alto-falantes

Saída do som

Esse indicador exibe várias cores, de acordo com o modo ou estado
2.	Indicador
da caixa de som:
luminoso
multifuncional Estática vermelha: Modo de espera. Nesse modo o consumo de
energia é de menos de 0,5W; nenhuma função está disponível e é
necessário 1 minuto para que a caixa de som possa ser utilizada
quando retirada desse modo.
Obser vação: Mantenha o botão Ligar pressionado por 5
segundos para entrar no modo de espera.
Piscando vermelha:
a. Modo de compartilhamento em rede. Esse modo permite que você
obtenha o menor consumo de energia ainda mantendo a função de
rede sem fio ativa.
b. Indica que a bateria está fraca: Quando a bateria estiver fraca, o
indicador luminoso piscará em sequências de 3, o que indicará que
ela está fraca e que precisará ser recarregada.
Amarela: Piscando em amarela indica que a caixa de som está sendo
inicializada. Aguarde até que o indicador luminoso pare de piscar
para utilizar a sua caixa de som.
Branca: Modo Sem Fio:
No modo Sem Fio, o indicador poderá assumir 4 diferentes estados:
→ PPiscando devagar: Inicializando e aguardando conexão
→ Piscando rápido: Conectando
→ Estática em branca: a. Conectada à rede doméstica;
b. Modo de conexão direta
Azul: Modo de Bluetooth (BT)
→ Piscando azul: Aguardando por conexões de Bluetooth
→ Estática em azul: Conectada
Verde: Modo de Fio de Entrada
Roxa: Piscando em roxa indicará que você ajustou o volume padrão máximo
3.	Botón de
encendido

Pressione esse botão para LIGAR a caixa ou para entrar no modo de Espera.
Observação: Quando você utilizar a bateria, caso a bateria esteja
fraca, você não poderá ligar a caixa de som e assim será necessário
que você conecte-a na tomada.
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4. Começando

Painel Traseiro

O que você pode fazer com uma caixa de som compatível com DLNA?
Uma vez que elas são “apenas” caixas de som conectadas a “alguma coisa”, é
necessário que você selecione e conecte-se ao seu próprio aparelho! Aparelhos
podem ser smartphones, tablets ou até mesmo computadores. Nesses aparelhos, será
necessário que você baixe os seus aplicativos para tocar as suas mídias, rádio online ou
serviços como Spotify. Nós recomendamos o uso do:
- Aplicativo Playlink para reproduzir arquivos de mídia
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- O tocador de músicas que você desejar para rádios online

AUX IN

- O Spotify para serviços.
5			
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1. Requisitos mínimos
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Quando o roteador estiver configurado como WPA, você precisará trocar a configuração
para WPA2. Consulte o manual do seu roteador ou entre em contato com a Central de
Suporte.
Telefone Android (no mínimo 3.1.4) ou iPhone (iPhone 4 com IOS 7.0 ou mais novo).
- Roteador sem fio 802.11n, com criptografia WPA2 (AES)

4. +/-

Para ajustar o volume de acordo com o disponível.

5. Interruptor 		Para configurar a sua caixa de som no Modo Estéreo (ST), Modo
Esquerdo (L) ou Modo Direito (R). Caso você esteja utilizando duas
Estéreo
caixas de som idênticas, você poderá configurar uma como Canal
Direito e a outra como Canal Esquerdo.
6. Conector da 		Conecte o fio da fonte que acompanha a sua caixa.
Importante: Utilize apenas a fonte que acompanha a sua caixa de
fonte
som, e nenhuma outra! Fonte: KINGWALL AS450-AE225
7. Botão MODO Pressione esse botão para selecionar entre: Modos Bluetooth/ Fio de
ENTRADA/ Sem Fio.
8. Conexão
Rápida

Para conectar facilmente na sua rede doméstica. Insira uma pequena
ferramenta com isolamento (como um palito de dente de madeira) e
pressione o botão para iniciar o processo de conexão.

9.	MODO
DIRETO
/REINICIAR

Esse botão tem duas funções:
Pressionamento curto: coloca a caixa de som no MODO DIRETO.
Nesse modo você poderá transmitir músicas diretamente sem que
seja necessário estar conectado na rede sem fio local.
Pressionamento longo (mais de 5 segundos): REINICIAR: Restaura as
configurações padrão de fábrica (como comprado).

10. ENTRADA 		Entrada de fio auxiliar (conector analógico de 3,5mm), com detecção
de conexão automática.
		 AUXILIAR
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- Conexão com a internet em ADSL ou fibra ótica
- Para reprodução em Multi-Sala ou em Alta Resolução, um roteador multimídia de 5 GHz
(velocidades acima de 600Mbps) é altamente recomendado.
- Para o melhor funcionamento, recomendamos que você posicione o roteador em uma 		
área central do seu apartamento.

2. Fazer o download e instalar o aplicativo “Lenco PLAYLINK” no seu 		
telefone móvel:
Abra uma conta ou utilize a sua conta atual para acessar as lojas do Google ou da Apple.
Telefones Android: Acesse a Loja do Google, procure o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.
iPhone: Acesse a Apple Store, busque o aplicativo PLAYLINK e então baixe-o.
Abra o gerenciador de arquivos e instale o Aplicativo.

3. Conecte a sua caixa de som em um ambiente com internet::
Instale a sua caixa de som em um local seco e ventilado na sua sala. Instale-a em uma
superfície estável (não sobre outro dispositivo eletrônico que produza calor).
Instale a caixa de som em um local onde você tenha certeza de que o Sinal da sua rede
Sem Fio do seu roteador de rede sem fio residencial.
Conecte a sua caixa de som em uma tomada padrão com o fio de energia fornecido com
o produto.
Botão de energia: Pressione o botão de energia e o indicador luminoso piscará em
amarelo.
Aguarde até que o indicador luminoso pisque em branco para que a sua caixa de som
sem fio fique visível para outros dispositivos sem fio.
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3.1: Conectando a sua caixa de som através do botão “Conexão Rápida”:

Selecione o nome da sua rede na lista, e então digite a senha da sua rede residencial.

O seu roteador residencial deverá ter o botão da função WPS. Consulte o manual de
instruções do seu roteador primeiro e procure pelo símbolo do botão WPS.

Pressione em “Conectar”, colocando a sua caixa de som para procurar pela sua rede
residencial, e quando ela se conectar o indicador luminoso de rede sem fio ficará estático
e na cor branca.

4. Tocando músicas
Certifique-se de que o seu dispositivo móvel e a(s) caixa(s) de som está(ão)
conectadas na mesma rede sem fio.
4.1 Para o seu telefone móvel/tablet:
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Pressione o botão WPS do roteador e o botão Conexão Rápida da sua caixa de som
ao mesmo tempo. O indicador luminoso da caixa de som piscará rapidamente (na cor
branca). Depois de 10 a 40 segundos, o indicador da rede sem fio da caixa de som
poderá ficar estático na cor branca: A caixa de som está agora conectada na sua rede.
3.2: Conectando a sua caixa de som utilizando o seu navegador:
Caso o seu roteador não tenha o botão WPS, abra as configurações de WLAN no seu
telefone móvel, ou no seu computador e procure pela rede sem fio: PLAYLINK4 xxxxxx-AJ
(xxxxxx corresponderá ao número de série da sua caixa de som).

a. Abra o aplicativo LENCO PLAYLINK no seu telefone móvel e espere até que sua
caixa de som seja exibida (Descrita como “PLAYLINK4-xxxxxx-AJ” ou o nome
que você já tenha dado a ela).
Observação:
1. se você tiver várias caixas conectadas na sua rede, elas serão exibidas em uma lista.
2. Dependendo da velocidade da sua rede, as caixas de som poderão demorar até um
minuto para serem exibidas.
b. Selecione a caixa de som na qual você deseja tocar a música, e então o aplicativo
solicitará que você selecione a origem da música.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

Selecione-a e conecte-se nessa rede.
Abra o seu navegador, e você será redirecionado automaticamente para a página de
acesso. Caso você não seja redirecionado para ela, digite o seguinte endereço no
navegador: 172.19.42.1

c. Selecione: “Músicas desse dispositivo”, e as músicas do seu telefone móvel/tablet 		
serão exibidas.
d. Navegue pela lista e adicione as músicas que você desejar na sua lista de
reprodução.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

De um nome para a sua caixa de som que seja fácil de lembrar (esse nome será exibido
para a sua caixa de som quando quiser tocar músicas do seu telefone móvel), que poderá
ser Sala, Quarto ou qualquer outra coisa.
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e. Pressione o botão de círculos para retornar para a lista e adicionar ainda mais músicas.

4.3. Vários ambientes:
ANDROID

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

IOS

Caso várias caixas de som estejam conectadas, ao mesmo tempo, na rede da sua casa,
você poderá tocar uma música em uma caixa de som, e outra música em outra caixa de
som ao mesmo tempo, de quaisquer dispositivos móveis conectados na rede.
f. Depois de selecionar você poderá escolher tocar imediatamente (Agora), depois da
música que estiver sendo tocada (Em seguida) ou no final da lista de reprodução (No
final). Na página da lista de reprodução, o pressionamento de Limpar apagará a lista
de reprodução.

5. Utilização de vários ambientes (Modo de festa, ou estéreo)

g. Utilize o botão cima/baixo para trocar entre as funções de lista de reprodução e
música em reprodução.

Observação: 1. As caixas de som precisam estar conectadas na mesma rede sem fio.

h. Utilize os controles conforme descrito abaixo.
I<< : Música anterior
>>I : Música seguinte
II/> : Pausar/Reproduzir
SPK : ATIVA/DESATIVA a exibição do nível de volume
Barra superior: Exibe a hora e a seleção
Barra inferior: Nível de volume (Poderá também ser ajustado através dos botões de
				volume do seu dispositivo móvel)
4.2. Vários controles:
Caso você tenha vários dispositivos móveis conectados na sua rede residencial onde
o aplicativo Lenco PLAYLINK estiver rodando, você poderá criar listas de reprodução
compartilhada para outros dispositivos móveis.

Vários ambientes precisam ter duas ou mais caixas de som (até no máximo 10, caso a sua
rede possa atingir velocidades de 300Mbps), onde recomendamos utilizar de 2 a 4 caixas.
2. A velocidade da rede é muito importante para ajudar na função de vários ambientes.
Caso você tenha mais que duas caixas de som conectadas, nós recomendamos utilizar
um roteador multimídia de 5GHz. Com 4 caixas de som conectadas, essa recomendação
é ainda mais importante.
3. Para tocar músicas em Alta Fidelidade (HR), é absolutamente necessário a utilização de
um roteador multimídia e conectar todas as caixas de som e o seu telefone móvel na f		
aixa de 5Ghz. O número de caixas de som que poderão ser utilizadas em HR dependerá
do desempenho da sua rede. Nós não recomendamos agrupar mais de 2 caixas de som.
a. Pressione a faixa da caixa de som, localizada no topo da sua tela, para exibir a lista
de caixas de som.
b. Pressione o “botão agrupar”, e selecione as caixas de som que você queira agrupar.
Pressione então o botão “Concluir”.
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

2

2

1
1

c. Selecione o grupo de caixas de som e utilize o grupo uma única caixa de som.
d. Quando o ajustador de volume for tocado, uma nova tela será exibida para ajustar o volume
independente de cada caixa de som. Feche essa tela através do ícone:
8 - PT
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RÁDIOS E SERVIÇOS

6.1: Trocando o nome da sua caixa de som:
a. Pressione o “Nome do dispositivo” localizado na parte superior da tela.

Selecione o Índice de Serviços de Música no aplicativo PlayLink para
baixar os aplicativos de serviço desejados. Veja que alguns desses
serviços precisarão que você se registre e as vezes terão mensalidades.

ANDROID

ANDROID

IOS

IOS

ANDROID

IOS

O aplicativo de rádio AllPlay, Desenvolvido pela Tune-in, permite
que você sintonize mais de 100000 estações de rádio do mundo
todo. Baixe o Aplicativo de Rádio AllPlay, registre-se no site da
Tune-in e abra o aplicativo para começar a tocar.

Utilizando esse dispositivo
com o Spotify Connect

Product Manual - Spotify

O Spotify permite que você possa escutar milhões de músicas – dos artistas que
você mais ama, as músicas recentes mais novas e as mais populares, disponíveis
exclusivamente para você.
Caso você seja um Usuário Premium do Spotify, você poderá controlar o seu dispositivo
através do aplicativo Spotify.
1º. Passo: Conecte o seu dispositivo na mesma rede sem fio, na qual o seu telefone, t		
		
ablet ou Computador estiverem conectados e executando o aplicativo Spotify.
2º. Passo: Abra o aplicativos Spotify e coloque uma música para tocar.
3º. Passo: Toque na imagem da música, localizada na parte inferior esquerda da sua tela.
4º. Passo: Toque no ícone Conectar
5º. Passo: Escolha o seu [dispositivo] na lista exibida.
Para mais informações sobre como configurar e utilizar o Spotify Connect, visite a página
www. Spotify.com/connect
Licenças
O Programa Spotify está sujeito a licenças de terceiros encontrados no
endereço abaixo: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

b. Apague o nome atual, digite um novo e então pressione OK.

7.1 Modo direto: Ponto-a-Ponto
(modo de Ponto de Acesso)
Pressione o botão MODE DIR. /REINICIAR localizado na parte de trás da caixa de som
(pressione uma vez).
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6.Configurações
Pressione esse botão para acessar as configurações do sistema. Nessa tela, você terá
acesso a várias opções do sistema, como:
Mudar o nome da sua caixa de som
Reiniciar o aplicativo ou a caixa de som
Verificar informações sobre o sinal recebido da caixa de som
Verificar o endereço IP designado para a sua caixa de som pelo seu roteador
Verificar se uma nova versão de firmware está disponível para a sua caixa de som
ANDROID

IOS

ANDROID

IOS

ANDROID

IOS
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O indicador luminoso piscará por alguns instantes, até que ela se torne estática na cor
branca: a caixa de som poderá ser encontrada como um ponto de acesso sem fio.
Navegue pela lista da sua rede local, em seu dispositivo móvel, e selecione a rede
“PLAYLINK4 xxxxxxxx-AJ”, e então “CONECTAR”.
Abra o seu aplicativo e reproduza diretamente.
Para retornar ao modo de roteador, pressione o botão MODO DIR. novamente (pressione
uma vez).
Observações:
1. Depois que você pressionar o botão do modo Direto, você deverá aguardar pelo menos 30
segundos para deixar que caixa de som se reconecte no modo de Roteador ou modo Direto.
2. No modo direto, as funções de multi-áreas ou multi-ambientes não estarão disponíveis.
O seu dispositivo móvel poderá apenas se conectar a uma única caixa.
3. Caso uma música esteja sendo tocada quando você pressionar o botão do modo Direto,
ela continuará a ser tocada por um tempo, o que é normal.
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→ Desconecte a sua Playlink 4 da tomada.
→ Coloque a Playlink 4 de cabeça para baixo,
		remova o parafuso e abra a tampa.
MODE

QUICK
CONNECT

RESET
DIR.MODE

AUX IN

→ Insira a bateria, conforme demonstrado na
		figura, com a etiqueta voltada para cima.

2.25V

A sua caixa de som poderá ser conectada no modo de Bluetooth com uma dispositivo
equipado com Bluetooth.

Instalação:

DC IN 20V

8. Utilizando o Bluetooth

A Playlink 4 poderá utilizar uma bateria para ser utilizada de forma portátil. A Playlink 4
com Bateria vem com uma bateria.

L

Para reiniciar a sua caixa de som, pressione o botão MODO DIR./REINICIAR por
mais de 5 segundos. Isso faz com que a caixa de som retorne para as configurações
de fábrica e o nome e senha da rede, e o nome da caixa de som sejam apagados.

10. Utilização da bateria (Opcional)

ST

Caso você deseje conectar a sua caixa de som em outra rede, ela deverá ser
reiniciada e conectada novamente na rede desejada.

R

7.2 Reiniciar
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→ Conecte-se no Playlink, e o indicador luminoso ficará estático na cor azul.

→ Feche a tampa e coloque o parafuso de 		
		volta.

→ Inicie a reprodução

Utilizando a bateria:

Nota: Si su teléfono estuviera equipado con la función NFC, coloque el teléfono en la
parte superior de la caja y siga las instrucciones para la conexión.

Recarregando: A bateria recarregará, quando a Playlink 4 estiver conectado na tomada
através da fonte. Quando a fonte estiver desligada da tomada, a Playlink 4 funcionará
no modo de bateria. O tempo de recarga é aproximadamente de 8 horas, e não existem
quaisquer indicadores de carga.

→ Conéctese al Playlink, y el LED pasará a ser azul permanente.
→ Comience la reproducción.
Observação: Os sinais da rede sem fio e Bluetooth (BT) podem causar interferência um
no outro e criar ruídos durante a reprodução em Bluetooth. Não reproduza do aplicativo
Playlink ao mesmo tempo que você estiver utilizando a sua conexão Bluetooth (bem como
se a caixa de som fizer parte de um grupo e você escolher reproduzir em outra caixa que
pertença ao mesmo grupo). Caso você queira utilizar o modo BT ao mesmo tempo que
você estiver utilizando o modo Sem Fio, você precisará conectar a sua caixa de som na
faixa de 5GHz (será necessário ter um roteador de 5GHz).

9. Utilizando um roteador DLNA
A sua caixa de som é compatível com Áudio DLNA.
Coloque a caixa de som no modo de Ponto de Acesso, conforme descrito no item 7.
Conecte aos seus dispositivos DLNA no Ponto de Acesso. As funções de roteador
aceitarão dispositivos de áudio DLNA, que poderão ser controles, servidores ou tocador
DLNA.
Abra o seu aplicativo de controle DLNA e aguarde até que os vários dispositivos DLNA
conectados na sua rede sejam exibidos. Selecione uma música do servidor DLNA através
de um controle DLNA e reproduza-a no tocador DLNA.

Quando estiver utilizando pela bateria, o estado de bateria fraca será indicado com o
indicador luminoso piscando 3 vezes na cor vermelha a cada dois segundos, em qualquer
modo, e então a caixa entrará no modo de espera depois de passados 10 minutos.
Duração da bateria: A bateria durará por volta de 4 horas no modo Sem Fio, e tocando
músicas em 50% do nível de som. Quando a caixa de som não estiver conectada na
tomada e você quiser desligá-la, nós recomendamos colocá-la no modo de espera
profunda (mantenha o botão de energia pressionado por mais de 3 segundos). Nesse
modo, a duração da bateria é de até 5 dias.
Caso a bateria esteja muito fraca, você não poderá ligar a sua Playlink 4 através do botão
de energia (espera). O indicador luminoso piscará 3 vezes em vermelho para indicar que a
bateria está muito fraca.
Caso não deseje utilizar a sua caixa por um longo período de tempo (vários dias ou
semanas), nós recomendamos que você remova a bateria do seu compartimento para
evitar que a bateria cause quaisquer danos devido ao longo período que ela ficará
descarregada.
No modo de bateria, a potência de saída será reduzida em até 40%, comparada a
potência disponível quando ela estiver conectada na tomada.

Observação:
1. A função de roteador DLNA está disponível no modo Direto, modo Fio de Entrada e
modo Bluetooth.
2. Por ser um tocador compatível de DLNA, o PLAYLINK6 pode ser visto por um controle
DLNA. Selecione o “PLAYLINK6”na lista de tocadores para tocar a sua música 		
selecionada.
12 - PT

PT - 13

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO LENCO PLAYLINK-4/ PLAYLINK-4 COM BATERIA

11. Resolução de Problemas
Não consigo
conectar a minha
caixa de som no
meu roteador

1. Aguarde pelo menos 1 minuto depois de LIGAR, antes de conectar a
sua caixa de som em um roteador.
2. Reinicie a sua caixa de som (Pressione o botão REINICIAR na
parte de trás por mais de 5 segundos, conforme visto na página 4),
aguarde 1 minuto e então tente novamente.
3. Caso a sua caixa de som já tenha sido conectada a uma rede sem
fio e você queira conectá-la a outra rede, você precisará reiniciar a
sua caixa de som (conforme descrito acima)
4. Tente conectar a sua caixa de som utilizando o navegador de um
computador pessoal (consulte a página 6).

Eu não consigo
ver a minha caixa
de som com o
Aplicativo

1. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel (telefone móvel/tablet)
esteja conectado na mesma rede que a sua caixa de som.
2. Depois de abrir o Aplicativo, aguarde de 30 segundos a um minuto
para ver a caixa de som, dependendo da velocidade da sua rede. O
sistema precisará de tempo para transmitir a sua caixa de som, para
que ela possa ser vista pelo seu Aplicativo.

Eu não consigo
tocar algumas
músicas

1. O aparelho não suporta formatos WMA. Caso as suas músicas
estejam nesse formato, por favor primeiro as converta para o
formato MP3.
2. Algumas das músicas compradas nas lojas de música digitais (por
exemplo na Apple Store) vem com direitos limitados e não poderão
ser reproduzidas.

Não consigo ver o
meu computador
na minha rede

No Windows 7 ou superior apenas: Verifique se você permitiu que o seu
computador compartilhe seus conteúdos para a sua rede (pressione o
botão direito na Conexão de Rede do seu computador e compartilhe os
conteúdos).

Não consigo tocar
Verifique se o seu firewall está ativado, o que poderá bloquear a
músicas de minha rede transmissão do computador ou do seu NAS.
Falha em realizar
conexões sem fio
Figura A

Figura B
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Quando uma tela de erro for exibida (Figura A) as configurações do
seu roteador precisarão ser alteradas de WPA para WPA2 ou WPA2PSK. Verifique o manual de instruções do seu roteador, ou entre em
contato com a Central de Atendimento do seu roteador.
- Você precisará “manter pressionado” o botão Reiniciar da caixa de
som Playlink por 10 segundos. (Isso é necessário por você estar no
meio do processo de instalação)
- Para dispositivos Android nós recomendamos que você abra
Configurações, Aplicativos, Todos, Ir para o Navegador de Internet e
limpe o cache, conforme visto na Figura B. (Isso é necessário
porque os endereços guardados na memória do seu dispositivo
podem não estar mais disponíveis)
Depois que isso for feito, você precisará recomeçar a partir do
Passo 1. Conecte-se, através das configurações de rede sem fio do
seu smartphone ou tablet, na caixa de som Playlink. (Por exemplo,
Playlink6-4c39cb_AJ).
Depois de esperar por 3 minutos, e o seu smartphone não estiver
encontrando a caixa de som Playlink, nós recomendamos retirar a caixa de
som da tomada e esperar por 3 minutos antes de conectá-la novamente.
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Principais Funções
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conexão sem fio, banda dupla 2,4 e 5 GHz – 2R2
Compatível com DLNA
Sistema de Áudio de várias caixas disponível
Potência: 40W quando conectada na tomada (15W com a bateria totalmente carregada
no modo de bateria)
Botões de incrementos automáticos para ajuste de volume padrão máximo
Função de conexão rápida na sua rede sem fio residencial
Suporta Modo Direto (direto no ponto de acesso) ou conectado a um roteador de rede
Modo de Festas (apenas no modo de roteador)
Pode ser utilizado em multi-ambientes /várias salas (apenas em modo de roteador)
Entrada de fio auxiliar com detecção automática (conector de 3,5mm)
Utilização: 3 botões na frente com indicador luminoso em várias cores; 3 botões na parte de trás.
Fonte de energia: DC 20V 2,25A através da fonte 100-240V ~ 50-60Hz ou da bateria PL4BAT-B
Sobre a bateria e o adaptador da fonte do Playlink-4
A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz do sol, fogo ou semelhantes.
Apenas utilize peças e acessórios especificados pelo fabricante.
Informações da bateria
Fabricante INDÚSTRIAS-AA (HK) CO.,LTDA
Modelo : PL4BAT
Valores de Potência :
Bateria de Lítio-Íon recarregável de 10,8 V e 2200mAh
CUIDADO
Perigo de explosão caso a bateria seja substituída de forma incorreta. Substitua-a
apenas por outra igual ou do mesmo tipo.
Fonte:

			

utilize apenas a fonte fornecida listada no manual de instruções

Fabricante: Kingwall, Modelo: AS450-200-AE225

Inglês

Europa – Declaração de Conformidade da UE

PT

Esse produto funciona em 2400 – 2483,5 MHz 5.15 - 5.725GHz e foi criado apenas
para ser utilizado em ambientes residenciais normais. Esse produto é adequado para ser
utilizado para esse fim em quaisquer municípios da UE.
AQUI, o Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que esse produto está
em conformidade com os requisites essenciais e outras disposições relevantes da Lei
1999/5/EC.
A declaração de conformidade poderá ser consultada em:
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents
Android é uma marca registrada da Google, Inc.
WiFi é uma marca registrada da Aliança Wi-Fi.
iPhone é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
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Serviço e suporte
Para informações: www.lenco.com
Para suporte: http://lencosupport.zendesk.com
Central de Atendimento da Lenco:
Alemanha
0900-1520530
(Tarifas locais)
Holanda
0900-23553626
(Tarifas locais + 1 centavo p/ min)
Bélgica
02-6200115 	
(Tarifas locais)
França
03-81484280
(Tarifas locais)
A central de atendimento está disponível de Segunda a Sexta de 9 às 18.
Quando entrar em contato com a Lenco, você será solicitado o modelo e número de série
do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do aparelho. Anote o
número de série abaixo:
Modelo: Playlink-4
Número de Série: ________________________________
A Lenco oferece serviços e garantia de acordo com as leis europeias, o que significa que
quando você precisar de reparos (durante e depois do período de garantia) você deverá
entrar em contato com o seu revendedor local.
Observação importante: Não é possível enviar produtos que precisem de reparos
diretamente para a Lenco.
Observação importante: Caso esse aparelho seja aberto ou desmontado, por empresas
serviços não autorizados, a garantia será imediatamente anulada.
Esse aparelho não foi criado para ser utilizado em aplicações profissionais. Caso você
precise de uma solução profissional, todas as garantias e obrigações do fabricante serão
imediatamente anuladas.
Esse símbolo indica que o produto eletrônico ou bateria não deve ser jogada
fora junto com o lixo doméstico na Europa. Para garantir o descarte de lixo
correto do produto ou pilhas, jogue-os fora de acordo com as leis locais com
requisitos para descarte de equipamentos eletrônicos ou pilhas. Fazendo isso,
você ajudará na conservação de recursos naturais e na melhoria dos padrões
de proteção do meio ambiente sobre tratamento e descarte de lixo eletrônico
(Leis de Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos).
Produtos com o símbolo CE estão em conformidade com as Leis de EMC
(2004/108/EC) e Leis de Baixa Voltagem (2006/95/EC) publicadas pela Comissão
da Comunidade Europeia.
® Todos os direitos reservados

www.lenco.com
Explicação dos símbolos:
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Esse símbolo indica que instruções de uso e cuidados importantes vem 		
descritas no manual de instruções que acompanha esse aparelho.
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Esse símbolo indica dentro desse aparelho existem níveis perigosos de
voltagem, o que cria o risco de choque elétrico e ferimentos.
LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA COM ATENÇÃO ANTES
DE UTILIZAR.
ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO DESMONTE ESSE APARELHO

		
		

ATENÇÃO: NÃO REMOVA QUAISQUER PARAFUSOS OU PEÇAS DESSE 		
APARELHO PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS.

• Instale e utilize o aparelho apenas conforme descrito nesse manual de instruções.
• Esse aparelho precisa ser utilizado juntamente com uma fonte de energia, conforme
descrito nas Especificações. Caso você não tenha certeza do tipo de tensão disponível
em sua residência, contate a sua companhia elétrica para obter mais informações.
• Não perca ou danifique os fios e/ou conectores.
• A tomada precisará estar localizada próxima ao aparelho e deverá ser de fácil acesso.
• Certifique-se de que tomadas e extensões não estejam sobrecarregadas. Sobrecargas
podem gerar o risco de curto circuitos ou incêndios.
• Sempre retire o aparelho da tomada primeiro quando quiser desconectar a fonte.
• Não puxe-o pelo fio. Isso poderá criar o risco de curto circuitos.
• Caso você perceba a presença de fumaça, superaquecimento ou quaisquer outros
fenômenos irregulares, você deve retirar o aparelho da tomada imediatamente.
• Desligue o aparelho da tomada durante tempestade de raios.
• Retire o aparelho da tomada quando ele não for ser utilizado por um longo período de
tempo.
• Não pise ou torça os fios de energia.
• Não coloque objetos pesados sobre o fio de energia ou quaisquer outros fios pois isso
poderá causar danos nos cabos ou fios.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças! Quando eles usam o fio de energia
como brinquedo, eles poderão se machucar.
• Mantenha o fio de energia longe de roedores ou coelhos.
• Certifique0se de que todas as aberturas para ventilação estejam livres de obstáculos, e
não estejam cobertas ou bloqueadas.
• Deixe 5 cm (2”) de espaço livre envolta do aparelho.
• Sempre garanta que o aparelho esteja bem ventilado.
• Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como aquecedores, radiadores, velas e
outros produtos que gerem calor.
• Evite utilizar o aparelho próximo de campos magnéticos muito fortes.
• Não utilize esse aparelho quando houver condensação.
• Não utilize esse aparelho próximo a água ou outros líquidos.
• Não utilize esse aparelho em áreas úmidas.
• Não utilize esse aparelho próximo de piscinas.
• Interferência eletroestática pode interferir no uso desse aparelho. Caso isso aconteça,
reinicie o aparelho e restaure suas configurações conforme descrito no manual de
instruções.
• A tela é feita de plástico e poderá quebrar caso seja danificada. Muito cuidado com os
pedaços de plástico afiados da tela quebrada para não se cortar.
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• Caso o aparelho seja sido molhado, retire o fio da tomada imediatamente, e deixe que
ele seque por 72 horas antes de tentar utilizá-lo novamente.
• Remova as pilhas do aparelho e/ou controle remoto, caso eles não forem ser utilizados
por um longo período de tempo.
• Esse aparelho e os acessórios fornecidos vem com componentes sensíveis. Nunca
deixe que eles caiam, coloque-os no micro-ondas, queime-os ou coloque tinta neles.
• Não morda ou coloque na boca quaisquer peças e/ou acessórios fornecidos.
• Não insira esse aparelho ou quaisquer acessórios fornecidos em seus ouvidos, boca ou
outros orifícios do seu corpo.
• Esse aparelho e/ou acessórios vem com peças pequenas que poderão criar o risco de
asfixia. Por isso, mantenha-o longe do alcance de crianças.
• Quando conectar o aparelho na tomada, não force os conectores caso eles não caibam
na tomada.
• Tenah cuidado quando utilizar esse aparelho quando estiver dirigindo, pois o som
poderá distrair a sua atenção.
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