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TERMO DE GAR ANTIA

Player DK-419.
Prezado Consumidor:

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura
ao proprietário-consumidor deste aparelho
garantia contra qualquer defeito de material ou
de fabricação que nele se apresentar no prazo
legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa)
dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão
da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido
instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente
para uso doméstico.
O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restringe
sua responsabilidade à substituição das peças
defeituosas desde que, a critério de seu técnico
credenciado, se constatem falhas em condições
normais de uso.
NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
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materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação
(cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores daniﬁcados no ato da
instalação ou desinstalação do aparelho;
a eliminação de interferências externas ao
produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção
inerentes ao local ou decorrentes do uso de
antenas inadequadas;
o transporte, mão de obra e remoção de
produtos para conserto e/ou instalação e
atendimento em domicílio;
o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do
aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA
A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:
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se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da
natureza;
se for usado em desacordo com o Manual
do Usuário;
se for ligado a rede elétrica imprópria;
em caso de ﬂutuações excessivas de energia
elétrica;
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em caso de uso comercial/proﬁssional;
se forem utilizadas mídias não originais;
se o número de série for removido ou rasurado;
em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
se o aparelho for alterado, apresentar sinais
de violação, ajuste ou conserto por pessoa
não credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTO RIZADO LENOXX ;
se o produto adquirido provier de venda
no estado, caracterizada por meio de Nota
Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de
venda for muito inferior ao praticado pelo
mercado;
10a no caso de venda no estado ou mostruá-

rio, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX obriga-se
a prestar os serviços acima referidos somente
nas localidades onde mantiver oﬁcinas de serviços, próprias ou especiﬁcamente autorizadas,
para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável
pelas despesas e riscos de transporte deste
aparelho à oﬁcina autorizada LENOXX mais próxima (ida e volta).
NOTA. A LENOXX se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada
garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe
ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e
REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter
acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o
nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais
localidades). Com isso, você terá fácil acesso a
Assistência Técnica mais proxima da sua residência.
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Cabo de áudio e vídeo
Controle remoto
Microfone
Disco de jogos
Controles joystick,
Manual do Usuário.
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Pressione para ligar / desligar o aparelho

Você pode selecionar
AV OUT

GAME2

GAME1
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ESQUERDO
MISTURA
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Esta conﬁguração permite reduzir o volume e
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Pressione para reproduzir / pausar a repro
dução de um disco.
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Segure aqui e levante suavemente para
abrir ou fechar o compartimento do disco.

Cabo de força

rar o tom musical, adequado à do cantor.
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TITLE

CLEAR

SETUP

Aumenta o volume.
ENTER
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MUTE

ZOOM

REPEAT

DVD/USB

SLOW
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PROG
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RETURN
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N/P
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R
RC-201G

Liga o aparelho (tecla
ligada)
colocá-lo em modo stand-by.

Em CD de áudio para ripping.

Acessar o menu raiz do disco.

guração de áudio em discos VCD.

Possibilita saltar diretamente para um determinado
ponto do disco.

EQ
Seleciona equalização predeﬁnida de sons graves
e agudos nas funções (USB / AUX).

E MODO GAME

Selecione o jogo desejado utilizando
o controle joystick, que deverá estar
conectado no aparelho na entrada

AUDIO IN R

GAME2

VIDEOIN

GAME1

AUDIO IN L

AV OUT

DK-419

MODE

do DK-419) e
a outra extremidade a entrada AV da TV.

Caso escolha dois jogadores insira o
segundo joystick na entrada GAME 2

te ou após um jogo, pressione as teclas

Mode e START simultâneamente.

aparelho (veja item 12 e 13 página 5.

Conexões e Modo Game

ne o modo de vídeo adequado pressionando a tecla (
)

vídeo (AV1, AV2 ou AV3).

Para iniciar a reprodução do disco,
pressione a tecla
.
Para interromper temporariamente
a reprodução do disco, pressione
a outra vez a tecla

Carregando.
Sem
Disco.

Para abrir o compartimento do disco
veja 10 conforme pagina 5.

one novamente na tampa do CD.

rir as faixas de um CD no formato CD-DA.

Um disco pode conter legendas em até
32 idiomas como não conter legendas.

contenha ângulos alternativos pressione repetidas vezes a tecla

ZOOM
ZOOM

Durante a reprodução de um DVD pressione sucessivamente a tecla (
)

transcorrido, tempo restante, tempo transcorrido total, tempo remanescente total e

ZOOM
ZOOM

outras informações sobre o disco.

e tempo restante.
normal, pressione a tecla

