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Λειτουργία
Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την κάμερα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
τη χρήση της και φυλάξτε το σε κάποιο ασφαλές μέρος σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης.
Το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες. Παραθέτει εικόνες από στιγμιότυπα οθόνης και
γραφικά, με σκοπό να παρουσιάσει τη ψηφιακή κάμερα στον καταναλωτή μέσω λεπτομερών και άμεσων
μεθόδων. Λόγω τεχνικών μικροδιαφορών μεταξύ των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και του αριθμού
παρτίδας, οι εικόνες στο εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες στην πραγματική
ψηφιακή κάμερα.
Προσοχή!
Η κάμερα αυτή απαιτεί κάρτα TF high-speed (κάρτα μνήμης πολυμέσων) κλάσης 4 ή ανώτερης.
Οδηγίες χρήσης της κάρτας μνήμης

Σε περίπτωση χρήσης καινούργιας κάρτας μνήμης, ή όταν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα
στην κάρτα δεν αναγνωρίζονται από την κάμερα, ή όταν υπάρχουν αποθηκευμένες φωτογραφίες
από άλλη κάμερα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε να κάνετε πρώτα μορφοποίηση της κάρτας (format).

Πριν τοποθετήσετε ή εξάγετε την κάρτα μνήμης, παρακαλούμε πρώτα αποσυνδέστε την κάμερα
από το ρεύμα.

Η συνεχής χρήση της κάρτας μνήμης εξασθενίζει την απόδοσή της. Σε αυτήν την περίπτωση, θα
πρέπει να αγοράσετε μια νέα κάρτα μνήμης.

Η κάρτα μνήμης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή ακριβείας. Παρακαλούμε μη την λυγίζετε,
προφυλάξτε τη από πτώσεις και μην την τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα.
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Μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε περιβάλλον με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό ή μαγνητικό πεδίο, όπως δίπλα
σε ηχεία ή κεραίες τηλεόρασης.
Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε περιβάλλον με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
θερμοκρασία.
Διατηρείστε καθαρή την κάρτα μνήμης και μακριά από επαφή με υγρά. Σε περίπτωση επαφής με υγρό,
παρακαλούμε στεγνώστε τη με μαλακό ύφασμα.
Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείτε για καιρό την κάρτα μνήμης, τοποθετείστε την στην ειδική θήκη.
Η κάρτα μνήμης θερμαίνεται μετά από πολύωρη χρήση, το οποίο είναι φυσιολογικό.
Μη χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που έχετε χρησιμοποιήσει με άλλη κάμερα. Διαφορετικά, θα πρέπει πρώτα
να μορφοποιήσετε την κάρτα με βάση τη νέα κάμερα.
Μη χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης αν την έχετε μορφοποιήσει σε άλλη κάμερα ή σε άλλη συσκευή
ανάγνωσης (card reader).
Σε περίπτωση ενός από τα παρακάτω, τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να καταστραφούν:

Ακατάλληλη χρήση της κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της παροχής ρεύματος ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης κατά τη διάρκεια εγγραφής, διαγραφής
(μορφοποίησης) ή ανάγνωσής της.
Προτείνεται να αντιγράφετε τα σημαντικά σας δεδομένα και σε άλλα μέσα αποθήκευσης, όπως σε
υπολογιστή, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και CD.

Συντήρηση της κάμερας

Φυλάξτε τη σε στεγνό και σκοτεινό μέρος όταν δε χρησιμοποιείται.
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Χρησιμοποιείστε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα για να αποφύγετε γδαρσίματα στο φακό και στην οθόνη.
Σε περίπτωση καθαρισμού της επιφάνειας του φακού, πρώτα φυσήξτε τη σκόνη από την επιφάνεια και μετά
χρησιμοποιείστε ένα ύφασμα ή χαρτί ειδικό για οπτικό εξοπλισμό για να τον καθαρίστε απαλά. Χρησιμοποιείστε
επαγγελματικό καθαριστικό φακών για να καθαρίσετε το φακό. Μη χρησιμοποιείτε άλλα οργανικά διαλύματα.
Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φακού με τα δάχτυλά σας.

Απαιτήσεις συστήματος
Όταν λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κάμερα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος για τον υπολογιστή. Προτείνεται η χρήση του καλύτερου συστήματος υπολογιστή για τη λειτουργία της κάμερας,
ώστε να έχετε βέλτιστα αποτελέσματα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος είναι οι παρακάτω:
Λειτουργικό
σύστημα
CPU

MSDC

Εσωτερική μνήμη

Microsoft Window 2000，XP, Vista, 7，8
Mac OS X ver: 10.0.0 ή ανώτερη έκδοση
Intel Pentium παραπάνω από 1GB Hz ή άλλη CPU με αντίστοιχη
απόδοση
Μεγαλύτερη από 1GB

Κάρτα ήχου και κάρτα
γραφικών
CD Driver

Η κάρτα ήχου και η κάρτα βίντεο πρέπει να υποστηρίζουν DirectX8 ή
ανώτερη έκδοση
Ταχύτητα x4 ή μεγαλύτερη

Σκληρός δίσκος

Ελεύθερος χώρος περισσότερος από 2GB

Άλλα

Μία κλασική USB1.1 ή USB2.0 θύρα
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Αυτή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες:


Ψηφιακό VDR



Ψηφιακή κάμερα



Μαζική αποθήκευση (αφαιρούμενος δίσκος)



8X ψηφιακό ζουμ



Βίντεο υψηλής ποιότητας

 Τηλεχειρισμός μέσω υπέρυθρων
Εμφάνιση
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Σημαντικά πλήκτρα και ενδείξεις
Πλήκτρο/ένδειξη

Λειτουργία
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εναλλαγή μεταξύ
καταγραφής βίντεο, λήψης εικόνας και
αναπαραγωγής
Καταγραφή βίντεο/ λήψη εικόνας.
Αναπαραγωγή/παύση βίντεο (playback mode)/
επιβεβαίωση στο menu
Άνοιγμα/ κλείσιμο μενού
Παύση αναπαραγωγής βίντεο (playback mode)

POWER
SHUTTER
MENU
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Ψηφιακό zoom-in/ πλοήγηση μέσα στο μενού/ένα
επίπεδο αρχείων πάνω/ διακοπή βίντεο/γρήγορη
αποχώρηση από το βίντεο
Ψηφιακό zoom-out/ πλοήγηση μέσα στο μενού/ένα
επίπεδο αρχείων κάτω/ γρήγορη αναπαραγωγή βίντεο
(fast forward)
Η ένδειξη του φορτιστή είναι κόκκινη όταν φορτίζει
και σβήνει όταν η φόρτιση είναι πλήρης

UP
DOWN
CHARGER INDICATOR
Ένδειξη φόρτισης
BUSY INDICATOR
Ένδειξη λειτουργίας

Όταν η κάμερα είναι απασχολημένη (π.χ κατά την
καταγραφή βίντεο, λήψης εικόνας, αυτόματου
σβησίμου οθόνης) η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει
Ένδειξη χειρισμού από απόσταση, ικανότητα
πατήματος πλήκτρου που αντιστοιχεί στην κάμερα,
λήψη φωτογραφιών, απενεργοποίηση λειτουργίας

INFRARED REMOTE CONTROL
Τηλεχειρισμός μέσω υπέρυθρων
Έναρξη χρήσης
Φόρτιση εσωτερικής μπαταρίας λιθίου

Αυτή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική μπαταρία λιθίου 3.7V. Παρακαλούμε διασφαλίστε κάποια
πηγή ρεύματος και φορτίστε έγκαιρα την κάμερα σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
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Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή για φόρτιση σε κατάσταση απενεργοποίησης. Η ένδειξη φόρτισης της
κάμερας θα είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει όταν η μπαταρία είναι πλήρης
φορτισμένη. Γενικά, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως μέσα σε 2-4 ώρες .
2. Πώς να χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης
2.1.Εισάγετε την κάρτα TF στην ειδική θύρα, όπως δείχνει το σχήμα δίπλα στη θύρα υποδοχής.
2.2. Για να αφαιρέσετε την κάρτα TF, πιέστε την άκρη της κάρτας ελαφρά, ώστε να την
αφαιρέσετε

Σημείωση: η κάμερα δε διαθέτει εσωτερική μνήμη. Παρακαλούμε εισάγετε την κάρτα μνήμης πριν τη
χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα είναι απαραίτητο να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης
βάσει της κάμερας.
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3. Εκκίνηση και απενεργοποίηση:
3.1 Εκκί νηση: πιέστε το κουμπί POWER για 3 δευτερόλεπτα. Η κάμερα θα εμφανίσει την οθόνη
έναρξης και θα μπει σε κατάσταση POWER ON.
3.2 Απενεργοποίηση: Πιέστε το κουμπί POWER όταν η κάμερα δε χρησιμοποιείται ώστε να απενεργοποιηθεί.
3.3 Αυτόματη απενεργοποίηση: Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν δε χρησιμοποιείται για κάποια
διάστημα ώστε να διατηρηθεί η μπαταρία. Ο προκαθορισμένος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης είναι τα 3
λεπτά.
3.4 Απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: συμβαίνει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Παρακαλούμε φορτίστε άμεσα την μπαταρία. Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας γίνει κόκκινο, η κάμερα θα
κλείσει αυτόματα
4. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών
Αυτή η κάμερα διαθέτει 3 λειτουργικά προφίλ: λήψη φωτογραφιών, καταγραφή βίντεο και αναπαραγωγή
(playback mode). Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο POWER για να αλλάξετε λειτουργικό προφίλ αφού την
ενεργοποιήσετε.
Recording mode: καταγραφή βίντεο
Photo mode: λήψη φωτογραφιών
Playback mode: αναπαραγωγή του τρέχοντος βίντεο.
5. Ενδείξεις
5.1 Ένδειξη λειτουργίας: όταν η κάμερα είναι σε λειτουργία (π.χ. καταγραφή βίντεο, λήψη φωτογραφίας,
αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης, η ένδειξη θα ανάψει.
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5.2 Ένδειξη φόρτισης: όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη σημαίνει πως ο χρήστης φορτίζει την
κάμερα.

6. Λειτουργία φωτογραφιών/καταγραφής βίντεο
Η κάμερα εισέρχεται αυτόματα στην κατάσταση καταγραφής βίντεο.
Πιέστε Shutter για να ξεκινήσετε την καταγραφή βίντεο και πάλι Shutter για να την
σταματήσετε.
Πιέστε το πλήκτρο Shutter για να πάρετε μια φωτογραφία.
Στη λειτουργία φωτογραφιών/καταγραφής βίντεο, πιέστε Up/Down για ψηφιακό zoom in/out

6.1 Οθόνη στη λειτουργία φωτογραφίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λειτουργία φωτογραφίας
Λήψη τριών συνεχόμενων φωτογραφιών
Χρονόμετρο για αυτόματη λήψη
Ανάλυση κάμερας
Ποιότητα φωτογραφίας
Αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν ακόμα
Εικονίδιο ψηφιακού ζουμ
Κατάσταση μπαταρίας
Αναγνώριση προσώπου

6.2 Οθόνη στη λειτουργία βίντεο
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Λειτουργία βίντεο
Ποιότητα βίντεο
Ταχύτητα βίντεο
Ανάλυση βίντεο
Υπολειπόμενος χρόνος καταγραφής
Αναγνώριση προσώπου
Εικονίδιο ψηφιακού ζουμ
Κατάσταση μπαταρίας

Σημείωση:
1. Όταν επιλέγετε βίντεο HD ή FHD πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρτα TF υψηλής ταχύτητας κλάσης 4 ή
ανώτερης.
2. Αυτόματο σβήσιμο της οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια καταγραφής για να σωθεί
ενέργεια. Ο χρήστης μπορεί να πιέσει για λίγο το πλήκτρο POWER ή SHUTTER για να ενεργοποιηθεί πάλι η
οθόνη.

7. Λειτουργία αναπαραγωγής (playback mode)
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Πιέστε το πλήκτρο Power για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής και να ψάξετε βίντεο/φωτογραφίες και
να αναπαράγετε βίντεο που έχει καταγραφεί από αυτήν την κάμερα. Πιέστε το πλήκτρο Up/Down για να δείτε
το προηγούμενο ή επόμενο βίντεο/φωτογραφία .
Αναπαραγωγή ταινίας: Πιέστε το πλήκτρο shutter για να ξεκινήστε/διακόψετε ένα βίντεο. Πιέστε τα πλήκτρα
up/down για να αποχωρήσετε γρήγορα από το βίντεο/να το δείτε σε γρήγορο ρυθμό (fast forward). Πιέστε
το πλήκτρο του Menu για να σταματήσετε το βίντεο.

Video file p ayback

Video pause mod

8. Λειτουργία Μενού
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8.1 Οθόνη μενού
Στις λειτουργίες βίντεο, φωτογραφίας και αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο Menu για να ανοίξετε το μενού και
μετά τα πλήκτρα Up/Down για να επιλέξετε μενού και το πλήκτρο Shutter για να εισέλθετε στις
υποκατηγορίες του μενού. Όταν επιλέξετε το μενού που επιθυμείτε, αυτό θα εμφανίζεται με μπλε φόντο .
Στις ρυθμίσεις της λειτουργίας βίντεο, το μενού "Seamless" διαθέτει προαιρετικές ρυθμίσεις:1/3/5 λεπτά. Όταν
επιλέξετε μία από αυτές θα καταγράφει βίντεο σε κάθε αντίστοιχο χρόνο αυτόματα και συνεχόμενα. Όταν ο
αποθηκευτικός χώρος της κάρτας SD γεμίσει, τότε θα διαγράψει το πρώτο βίντεο, ώστε να δημιουργηθεί χώρος
για συνεχόμενη καταγραφή.
Σημείωση: Η λειτουργία“Seamless” αφορά την καταγραφή βίντεο κατά την οδήγηση, οπότε μετά την επιλογή 1/3/5
λεπτών, το μενού θα εμφανίζεται ανάποδα και ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει ανάποδα την κάμερα και να τη
στερεώσει σε βάση με βεντούζα (δεν περιλαμβάνεται) ώστε να γίνεται συνεχόμενη καταγραφή.

Μενού λειτουργίας βίντεο
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Μενού λειτουργίας φωτογραφιών

8.2 Μενού ρυθμίσεων συστήματος
Αφού ανοίξετε το μενού, πατώντας το κουμπί Menu πιέστε το πλήκτρο power για να μπείτε στο μενού των
ρυθμίσεων, πιέστε Up/Down για να επιλέξετε μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Shutter για να
επιβεβαιώσετε την εισαγωγή σας στο υπομενού. Στο υπομενού, πιέστε το πλήκτρο Up ή Down για να επιλέξετε και
το πλήκτρο Shutter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αφού επιστέψετε στο κυρίως μενού, πιέστε το πλήκτρο
MENU για να εξέλθετε από το μενού.
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Ρυθμίσεις συστήματος

8.3 Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
Πιέστε το πλήκτρο Menu για να ανοίξετε το μενού, πιέστε το πλήκτροPower για να μεταβείτε στο μενού των
ρυθμίσεων και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Shutter για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο Down για να
επιλέξετε “Date and time” από το μενού και μετά πιέστε το πλήκτρο Shutter για να εισέλθετε στο παράθυρο
ρυθμίσεων.
Στο παράθυρο ρυθμίσεων, π ι έ στ ε τ ο π λ ή κ τρ ο Power για να επιλέξετε ποιες ρυθμίσεις θέλετε να ορίσετε
(date-ημερομηνία, time-ώρα) και μετά πιέστε το κουμπί Up ή Down για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
και το πλήκτρο Shutter για επιβεβαίωση μόλις ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις (Σημείωση: Δεν εμφανίζεται
κάποια μικρή οθόνη επιβεβαίωσης, η ώρα σώζεται πατώντας το κουμπί Shutter). Διαφορετικά πατήστε το
κουμπί MENU για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε. Τέλος, πιέστε το κουμπί MENU για να
εξέλθετε από τη τις ρυθμίσεις.
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8.4 Μενού ρυθμίσεων λειτουργίας αναπαραγωγής
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο Menu για να ανοίξετε το κυρίως μενού αναπαραγωγής,
πιέστε Up ή Down για να επιλέξετε μενού, και το Shutter για να εισέλθετε στο υπομενού. Στο υπομενού
πιέστε Up ή Down για να κάνετε την επιλογή σας και Shutter για να επιβεβαιώσετε. Αφού επιστρέψετε
στο κυρίως μενού, πιέστε το πλήκτρο Menu για να βγείτε από το μενού.

Μενού αναπαραγωγής

9. Εφαρμογή χειρισμού από απόσταση
9.1. Οδηγίες πλήκτρων τηλεχειρισμού
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9.2 Η χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία/βίντεο ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα από απόσταση μέσω
τηλεχειρισμού.
Σιγουρευτείτε ότι η θύρα εκπομπής σήματος (signal emission port) του τηλεχειριστηρίου κοιτάζει προς τη θύρα
υποδοχής υπέρυθρων της κάμερας (infrared receiver light), ενώ πατάτε το κουμπί ελέγχου της κάμερας.

9.3 Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου τελειώσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί, ανοίξτε προσεκτικά το
καπάκι της μπαταρίας με ένα κέρμα, χωρίς να γρατζουνίσετε το καπάκι. Όταν αλλάζετε την μπαταρία,
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τοποθετήστε ένα κέρμα στη σχισμή στο μέσο του καλύμματος της μπαταρίας για να ξεβιδώσετε το καπάκι
σύμφωνα με τη διεύθυνση και αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία (όταν τοποθετείτε τη νέα μπαταρία προσέξτε
το θετικό και αρνητικό πόλο). Τέλος, τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας και βιδώστε το σφιχτά.

+

（εικόνα 1，ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας）

（εικόνα 2，αφαιρέστε την μπαταρία）

（εικόνα 3，τοποθετείστε την μπαταρία） （εικόνα 4，κλείστε το καπάκι της μπαταρίας）
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11. Σύνδεση στον υπολογιστή για να κατεβάσετε βίντεο/φωτογραφίες
Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενος δίσκος (removable disk), θα
εμφανιστεί στο παράθυρο του “Υπολογιστής μου” (“My computer”). Το αρχείο βίντεο ή φωτογραφίας
μπορεί να αποθηκευτεί στο φάκελο “DCIM\100MEDIA” στον αφαιρούμενο δίσκο. Μπορείτε να ανοίξετε το
φάκελο για να αντιγράψετε αρχεία στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Σημείωση: Όσο κατεβάζετε αρχεία απαγορεύεται να αποσυνδέετε τη σύνδεση USB και να αφαιρείτε τη
κάρτα μνήμης όταν είναι συνδεδεμένο το USB για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Τεχνικά στοιχεία
Αισθητήρας εικόνας

5.0 mega-pixel CMOS αισθητήρας εικόνας

Λειτουργίες

Καταγραφή βίντεο/ λήψη φωτογραφιών/ αναπαραγωγή

Ψηφιακό ζουμ

8x

LCD οθόνη

2.0” LCD οθόνη

Ανάλυση φωτογραφιών

12M (4000 x 3000), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944)
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Ανάλυση βίντεο

FHD (1920x1080 30fps)，HD (1280X720 30fps) ，HD (1280X720 60fps)

Μέσο αποθήκευσης

Κάρτα TF (μέγιστη υποστήριξη 32GB)

Είδος αρχείων

JPEG, MOV

Χρονοδιακόπτης

2 sec./10 sec.

USB θύρα

USB 2.0

Μπαταρία

Εσωτερική 3.7V 700mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου

Γλώσσα μενού

Αγγλικά / Ισπανικά / Γ αλ λι κ ά/ Γερμανικά/ Ολλανδικά/ Ουγγρικά

Αυτόματη
απενεργοποίηση
Απαιτήσεις
λειτουργικού
συστήματος

Διαστάσεις

1 min. / 3 min./5 min./ OFF

Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

58.1x43.2x24mm
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Σημείωση: Η περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος βασίζεται στις νεότερες πληροφορίες
που ήταν διαθέσιμες κατά τη συγγραφή του εγχειριδίου οδηγιών. Τα χαρακτηριστικά
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Το προϊόν υπόκειται στην πραγματική κάμερα.

Τεχνική υποστήριξη
Για πληροφορίες: www.lenco.com
Για υποστήριξη: http://lencosupport.zendesk.com
Lenco γραφεία:
Γερμανία

0900-1520530

(τοπική χρέωση)

Ολλανδία

0900-23553626

(τοπική χρέωση + 1ct p/min)

Βέλγιο

02-6200115

(τοπική χρέωση)

Γαλλία

03-81484280

(τοπική χρέωση)

Τα γραφεία είναι ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9 πμ μέχρι 6 μμ.
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Όταν επικοινωνήσετε με τη Lenco, θα ερωτηθείτε για το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του προϊόντος. Ο
σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Παρακαλούμε γράψτε το σειριακό αριθμό
παρακάτω:
Μοντέλο:
Σειριακός αριθμός:
Η Lenco προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο σημαίνει ότι σε
περίπτωση επισκευής (τόσο εντός, όσο και εκτός εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον τοπικό διανομέα.
Σημαντική σημείωση: Δε μπορείτε να στείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στη Lenco.
Σημαντική σημείωση: Αν το προϊόν ανοιχθεί ή επισκευαστεί από κάποιο μη επίσημο φορέα, η εγγύηση λήγει.

Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι
υποχρεώσεις του κατασκευαστή όσον αφορά την εγγύηση ακυρώνονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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