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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

001845031

Przenośny odtwarzacz CD Lenco CD-201 1
szt.
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Przenośny odtwarzacz CD / MP3 z funkcją przeciwwstrząsową i funkcją ładowania
UWAGA:
Użycie elementów sterujących lub regulacji lub wykonanie procedur innych niż tu określone może
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
To urządzenie nie powinno być regulowane ani naprawiane przez nikogo poza wykwalifikowanym
personelem serwisowym.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM
NALEŻY PRZECHOWYWAĆ TĄ INSTRUKCJĘ:
1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyść tylko lekko zwilżoną ściereczką.
3. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Ustawiając urządzenie na półce,
pozostaw 5 cm (2 ”) wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. Nie stawaj na zasilaczu ani nie ściskaj go. Bądź bardzo ostrożny, szczególnie w pobliżu wtyczek i
punktu wyjścia kabla. Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować
jego uszkodzenie. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Podczas zabawy kablem zasilającym
mogą poważnie cię zranić.
6. * Odłącz to urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki, świece i inne
produkty wytwarzające ciepło lub otwarty ogień.
8. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócać normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak, po
prostu zresetuj i uruchom ponownie urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania
plików należy postępować ostrożnie i działać w środowisku bezstatycznym.

Strona 2 z 13
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub
otwory. Wysokie napięcie przepływa przez produkt, a wkładanie przedmiotu może spowodować
porażenie prądem i / lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie rozlewaj wody ani
innych płynów na produkt.
11. Nie używaj urządzenia w wilgotnych lub wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, zaparowane
kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Mimo że urządzenie to zostało wyprodukowane z najwyższą starannością i kilkakrotnie
sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, nadal może wystąpić problem, podobnie jak w przypadku
wszystkich urządzeń elektrycznych. W przypadku zauważenia dymu, nadmiernego nagromadzenia
ciepła lub innych nieoczekiwanych zjawisk należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego
gniazdka elektrycznego.
14. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz
pewności co do rodzaju zasilacza używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym
zakładem energetycznym.
15. * Gniazdo elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
16. * Nie przeciążaj gniazd AC ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
17. * Urządzenia o konstrukcji klasy 1 należy podłączyć do głównego gniazdka z uziemieniem
ochronnym.
18. * Urządzenia o konstrukcji klasy 2 nie wymagają uziemionego połączenia.
19. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie lubią gryźć kable zasilające.
20. * Zawsze trzymaj wtyczkę, wyciągając ją z głównego gniazdka zasilania. Nie ciągnij za przewód
zasilający. Może to spowodować zwarcie.
21. Unikaj umieszczania urządzenia na powierzchniach, które mogą być narażone na wibracje lub
wstrząsy.
22. Do czyszczenia urządzenia użyj miękkiej suchej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników ani
płynów na bazie benzyny. Do usuwania silnych plam można użyć wilgotnej szmatki z rozcieńczonym
detergentem.
23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę danych spowodowaną wadliwym
działaniem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
24. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie formatuje lub przesyła pliki. W przeciwnym razie dane
mogą zostać uszkodzone lub utracone.
25. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do
urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia i awarię danych.
26. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub rozpryskiwanie i należy upewnić się, że na
urządzeniu lub w jego pobliżu nie umieszcza się żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
27. * Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wtyczkę urządzenia należy odłączyć od sieci, ponieważ
urządzenie odłączające jest wtyczką urządzenia.
28. Jeśli urządzenie działa z akumulatorem, akumulator nie powinien być narażony na nadmierne
ciepło, takie jak słońce, ogień itp.
29. Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe utylizacji baterii.
30. Aparatu można używać wyłącznie w umiarkowanie ekstremalnie niskich temperaturach lub w
klimacie ciepłym.
31. Etykieta znamionowa została zaznaczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
32. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością
fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub
nie otrzymały instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia przez osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
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33. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego, a nie do użytku
komercyjnego lub przemysłowego.
34. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane
użytkowaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub nieprzestrzeganiem innych ostrzeżeń lub
środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
35. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
36. Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
37. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ciepła, nadmiernego pyłu lub wibracji.
38. Nie zezwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
39. Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
40. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
Serwisowanie jest wymagane, gdy aparat zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, np. Przewód
zasilający lub wtyczka, gdy rozlany zostanie płyn lub przedmioty wpadną do aparatu, gdy urządzenie
zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.
41. * Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki ani luźnego gniazdka. Może to
spowodować pożar lub porażenie prądem.
42. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić
do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu.
INSTALACJA
• Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.
• * Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego i przed wykonaniem
wszystkich innych połączeń.
* Te instrukcje dotyczą tylko produktów korzystających z kabla zasilającego lub zasilacza
sieciowego.
1. OPIS URZĄDZENIA
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1. WYŚWIETLACZ LCD
2. Przycisk PLAY / PAUSE (odtwarzania / pauzy)
3. Przycisk STOP
4. Przycisk SKIP- / SEARCH (pominięcia / wyszukiwania)
5. Przycisk SKIP + / SEARCH (pominięcia / wyszukiwania)
6. Przycisk PROGRAM
7. Przycisk MODE (trybu)
8. Przycisk OPEN SWITCH (otwarcia)
9. KLAPKA NA PŁYTĘ CD
10. Przycisk VOLUME
11. GNIAZDO TELEFONU
12. GNIAZDO WEJŚCIA DC
13. PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA
14. KOMORA BATERII
AKCESORIA
1. Słuchawki stereo
2. Wtyczka USB do kabla jack DC
2. Funkcje
ZASILANIE WŁĄCZONE
Używaj ze zwykłymi bateriami (brak w zestawie)
1. Otwórz drzwiczki komory baterii, znajdujące się na spodzie urządzenia, przesuwając drzwiczki i
unosząc je. (Nie zdejmuj pokrywy baterii).
2. Włóż 2 baterie alkaliczne 1,5 V / UM-3 / AA, przestrzegając prawidłowej biegunowości, jak
pokazano w komorze baterii.
3. Zamknij drzwi komory baterii.
4.Upewnij się, że przełącznik ładowania akumulatora (13) z boku znajduje się w pozycji OFF
(wyłączony). NIGDY NIE UŻYWAJ REGULARNYCH AKUMULATORÓW Z WŁĄCZONYM PRZEŁĄCZNIKIEM
ŁADOWANIA!
Używaj z adapterem AC / DC lub adapterem USB (brak w zestawie)
1. Włóż wtyczkę prądu stałego na końcu kabla zasilacza prądu zmiennego lub podłącz wtyczkę USB do
kabla gniazda prądu stałego za pomocą zasilacza USB do gniazda WEJŚCIE DC 4,5 V (12) znajdujące się
z boku urządzenia.
2. Podłącz zasilacz AC / DC lub USB do gniazdka sieciowego 100–240 V ~ 50/60 Hz.
Uwagi:
Jeśli adapter AC / DC lub USB zostanie podłączony, gdy zostaną zainstalowane zwykłe baterie, zasilacz
automatycznie przełączy się na źródło prądu przemiennego.
Jeśli chcesz użyć zasilacza AC / DC, użyj tylko modelu 4,5 V z prawidłową polaryzacją.
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Upewnij się, że adapter AC / DC lub USB odpowiada napięciu w twoim domu przed podłączeniem go
do gniazdka ściennego. Gdy nie używasz zasilania prądem przemiennym, odłącz zasilacz prądu
przemiennego / stałego lub adapter USB od gniazda ściennego.
Nie dotykaj zasilacza AC / DC lub USB mokrymi rękami.
Używaj akumulatorów (brak w zestawie)
1. Odłącz zasilacz AC / DC lub USB od gniazdka ściennego, jeśli jest on podłączony do urządzenia.
2. Otwórz drzwiczki komory baterii, jak wspomniano wcześniej.
3. Włóż 2 akumulatory, postępując zgodnie z polaryzacją wskazaną w komorze baterii.
4. Zamknij drzwi komory baterii.
5. Ustaw PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA (13) w pozycji ON (włączony), aby uruchomić
funkcję ładowania.
6. Po 15 godzinach ładowania ustaw PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA AKUMULATORA (13) na OFF
(wyłączony).
Wskazanie czasu odtwarzania w pełni naładowanych akumulatorów
- 2 x 700 mAh powinno odtwarzać około 3-4 godzin.
- 2 x 2800 mAh powinno odtwarzać około 12-14 godzin.
Ostrzeżenia:
NIE mieszaj baterii wielokrotnego ładowania i zwykłych.
NIE ładuj w sposób ciągły przez 24 godziny lub dłużej, w przeciwnym razie pogorszy to wydajność
akumulatorów.
NIE próbuj ładować normalnych (nieładowalnych) akumulatorów. Mogą eksplodować!
Uwagi:
Jeśli akumulatory są ładowane po raz pierwszy, pełne naładowanie zajmie około 15 godzin. Jeśli czas
działania drastycznie się skróci, nawet jeśli akumulatory są odpowiednio naładowane, kup nowy
zestaw akumulatorów.
SŁUCHAWKI
Podłącz słuchawki stereo (w zestawie) do gniazda słuchawkowego (11).
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ODTWARZANIE CD / MP3
1. Podłącz słuchawki (w zestawie) lub opcjonalne słuchawki do gniazda słuchawkowego.
2. Naciśnij przycisk otwierania drzwi (8), aby otworzyć drzwi komory CD.
3. Włóż płytę CD etykietą do góry.
4. Zamknij drzwiczki kieszeni na płyty CD, aż usłyszysz kliknięcie.
5. Ustaw regulator głośności VOLUME (10) na minimum.
6. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2), zasilanie urządzenia włączy się automatycznie i pokaże liczbę
ścieżek oraz czas na CD. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba folderów i utworów na CD MP3:
Rozpocznie się odtwarzanie. Podczas odtwarzania pojawia się faktyczny utwór i upływający czas. CD +
MP3
7. Ustaw regulator GŁOŚNOŚCI na żądany poziom odsłuchu.
8. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie, naciśnij raz przycisk PLAY / PAUSE (2). Upływający czas
zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się numer utworu. Naciśnij ponownie przycisk PLAY / PAUSE,
aby wznowić odtwarzanie.
9. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij raz przycisk STOP (3).
10. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP (3).
Uwagi:
Gdy drzwiczki płyty CD zostaną przypadkowo otwarte podczas odtwarzania, na wyświetlaczu pojawi
się „Open” (otwarte).
Poczekaj, aż płyta zostanie całkowicie zatrzymana, zanim naciśniesz przycisk OPEN (8).
LOKALIZACJA KONKRETNEGO UTWORU LUB PUNKTU UTWORU
1. Naciśnij przycisk BACKWARD (4) jeden raz, aby wrócić do początku bieżącego utworu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk BACKWARD, aby wrócić do poprzednich ścieżek.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FORWARD (5), aby przejść do następnych utworów.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk FORWARD lub BACKWARD, aby przeszukiwać do tyłu lub do przodu,
z dużą prędkości. Niski poziom dźwięku będzie słyszalny podczas procesu wyszukiwania, aby pomóc
w zlokalizowaniu właściwego punktu na ścieżce.
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POWTARZANIE ODTWARZANIA
1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2).
2. Aby powtórzyć ten sam utwór, naciśnij przycisk MODE (7) jeden raz podczas ODTWARZANIA. Na
wyświetlaczu pojawi się „REP 1”. CD rozpocznie odtwarzanie powtarzania pojedynczej ścieżki, aż do
naciśnięcia przycisku STOP (3). Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby anulować pojedyncze
powtarzanie. Wskaźnik „REP 1” zniknie z wyświetlacza.
3. Aby powtórzyć cały album, naciśnij dwa razy przycisk MODE (7). Na wyświetlaczu pojawi się „REP
ALL”. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować wszystkie powtarzanie albumu. Wskaźnik „REP
ALL” znika z wyświetlacza.
4. Aby powtórzyć całą płytę MP3, naciśnij trzy razy przycisk MODE (7) (6). Na wyświetlaczu pojawi się
„REP DIR”. Naciśnij przycisk MODE (7) 3 razy, aby anulować powtarzanie całej płyty. Wskaźnik „REP
DIR” zniknie z wyświetlacza.
ODTWARZANIE LOSOWE
1. Naciśnij przycisk MODE (7) 4 razy, aby przejść do trybu losowego. Na wyświetlaczu pojawi się
„RND”, a następnie CD rozpocznie odtwarzanie wszystkich ścieżek ze wszystkich albumów w
kolejności losowej.
2. Naciśnij przycisk SKIP, aby przejść do następnego losowego utworu.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE (7), aby powrócić do trybu normalnego odtwarzania.
ODTWARZANIE INTRO
1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2).
2. Naciśnij przycisk MODE (7) 5 razy, aby przejść do trybu Intro, na wyświetlaczu pojawi się „INTRO”.
3. Naciśnij PLAY, CD rozpocznie odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego utworu każdego albumu
na CD.
4. Naciśnij jeszcze raz przycisk MODE (7), aby anulować odtwarzanie wstępu i wznowić normalne
odtwarzanie.
5. Zasilanie wyłącza się automatycznie po 60 sekundach, gdy wszystkie ścieżki zostaną odtworzone.
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ZAPRORAMOWANE ODTWRZANIE
1. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE (2), a po 8 sekundach przycisk STOP (3).
2. Naciśnij przycisk PROG (6), na wyświetlaczu pojawią się: (001 P-01), a 001 zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk SKIP Naprzód i Wstecz (4,5), aby wybrać żądany utwór do zaprogramowania, a
następnie naciśnij przycisk PROG (6), aby potwierdzić.
4. Powtórz krok 3, aby zaprogramować do 20 utworów.
5. Naciśnij raz przycisk PLAY / PAUSE (2), aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.
6. Aby anulować zaprogramowane odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP (3), po
jednokrotnym naciśnięciu przycisku STOP (3) możesz ponownie uruchomić zaprogramowane
odtwarzanie w ciągu 30 sekund. (Po zatrzymaniu odtwarzania muzyki urządzenie przejdzie w tryb
gotowości po 30 sekundach w celu oszczędzania baterii). Po włączeniu odtwarzania
zaprogramowanego na wyświetlaczu LCD pojawi się „PROG”.
UWAGI:
Podczas odtwarzania płyty MP3 naciśnij i zwolnij przycisk PROG (6), aby przejść o 10 utworów do
przodu. Przytrzymaj przycisk przez około 0,5 sekundy, aby odtworzyć pierwszą ścieżkę w następnym
folderze, jeśli na dysku jest wiele folderów. (Poniższa funkcja jest aktywna tylko podczas odtwarzania
płyt MP3)
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WZNOWIENIA
Aktywując funkcję automatycznego wznawiania, musisz nacisnąć przycisk STOP (3) dwa razy i
nacisnąć przycisk odtwarzania (2) dwa razy, co może wznowić odtwarzanie w punkcie poprzedniego
zatrzymania.
Należy pamiętać, że funkcja automatycznego wznawiania jest włączona tylko wtedy, gdy urządzenie
jest podłączone do jakiegoś źródła zasilania (kabel prądu stałego lub baterie).

FUNKCJA ANTYWSTRZĄSOWA
W trakcie użytkowania gracz może otrzymywać wstrząsy lub wibracje (np. Podczas chodzenia lub
poruszającego się pojazdu). Po naciśnięciu przycisku PLAY / PAUSE funkcja ASP jest aktywowana
automatycznie, aby umożliwić nieprzerwane odtwarzanie. Wskaźnik „ESP” na wyświetlaczu będzie
migał, gdy urządzenie jest w użyciu, wskazując, że aktywowana jest „elektroniczna ochrona przed
pominięciem”
W przypadku wstrząsów odtwarzacza trwającego dłużej niż 40 sekund podczas odtwarzania płyty CD
lub 100 sekund podczas odtwarzania MP3, dźwięk może zostać wyciszony na bardzo krótki czas i
wznowiony po ustabilizowaniu się odtwarzacza po wstrząsie.
Funkcja przeciwwstrząsowa nie poprawi błędów wynikających z użycia wadliwych porysowanych lub
zabrudzonych płyt.
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OSZCZĘDZANIE ENERGII
Jeśli urządzenie nie może grać przez około 30 sekund, wyłącza się automatycznie.

3. Dane techniczne

Przenośny odtwarzacz CD/MP3
Odtwarzanie płyt
Ochrona anty wstrząsowa
Złącze wyjściowe
Zasilanie sieciowe
Baterie / akumulatory

CD-200/DC-201
CD Audio, płyty MP3
40 sekund = CD Audio, 100 sekund = płyty MP3
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
4,5V
3 V 2x AA (brak w zestawie)

Gwarancja
Lenco oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw
(zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po nim) należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
Ważna uwaga: Nie można wysłać produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Lenco.
Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób otwarte lub udostępnione przez
nieoficjalne centrum serwisowe, gwarancja wygasa. To urządzenie nie nadaje się do użytku
profesjonalnego. W przypadku zastosowania profesjonalnego wszelkie zobowiązania gwarancyjne
producenta zostaną unieważnione.

Zastrzeżenie
Aktualizacje oprogramowania układowego i / lub komponentów sprzętowych są przeprowadzane
regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i zdjęcia w tej dokumentacji mogą nieznacznie
różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym podręczniku wyłącznie w celach
ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania w określonej sytuacji. Z opisu zamieszczonego w tej
instrukcji nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.
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Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład
pod symbolem kosza na
śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub
gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz
przyczynić się do ochrony
środowiska.
W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.
Oznaczenie CE

Produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne z dyrektywą EMC (2014/30 / UE) i dyrektywą
niskonapięciową (2014/35 / UE) wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.
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Serwis
Więcej informacji i wsparcie pomocy technicznej można znaleźć na stronie www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Holandia.

http://www.conrad.pl
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