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A COLECÇÃO SCUDERIA FERRARI

Base de ligação com
altifalantes integrados
AirPlay e Bluetooth
Scuderia Fs1 Air

Introdução
Obrigado por adquirir a base de ligação com altifalantes integrados Scuderia FS1 AirPlay e Bluetooth da Ferrari by
Logic3. À semelhança de todos os produtos Ferrari by Logic3, este equipamento foi fabricado de acordo com os mais
elevados padrões e testado durante o seu desenvolvimento, de modo a garantir a máxima qualidade do produto final.
Recomendamos que leia atentamente o presente manual e que se familiarize com os seus conteúdos antes de utilizar
a base de ligação com altifalantes Scuderia FS1 AirPlay e Bluetooth da Ferrari by Logic3.

Registo do Produto:
Para sua comodidade, a Logic3 recomenda que registe o seu produto online, de modo a comprovar o número de série
e a data de aquisição do mesmo, uma vez que esta informação será útil para que o possamos servir melhor. Visite
http://www.ferrari-by-logic3.com/register

Compatibilidade

AirPlay é compatível com:







iTunes,
iPod touch (2ª, 3ª e 4ª geração),
iPhone 4 / 4S
iPhone 3G / 3GS
iPad, iPad 2. novo iPad

Para AirPlay, a Scuderia FS1 Air deve ser ligada a um sistema Wi-Fi com acesso em rede a um Mac ou PC com iTunes
10.5 ou posterior; ou a um iPad, iPhone ou iPod touch com iOS 5.0 ou posterior.

Conectividade Bluetooth para dispositivos com sistemas Android e Windows.
A palavra Bluetooth® e respectivos logotipos são macas registadas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização dessas marcas por parte da Ferrari by Logic3 é licenciada. Outras marcas registadas e nomes comerciais
são propriedade dos respectivos titulares.
Os logotipos Wi-

-Fi® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Características









Altifalantes estéreo e subgraves 2.1 (melhorados por dois radiadores passivos traseiros)
Amplificador Class HD de potência máxima e elevada eficácia
AirPlay activado para transmitir música sem fios, a partir do iTunes ou outros dispositivos Apple.
Bluetooth activado para tecnologia de alta voz e para reproduzir a sua música sem fios
Processamento de sinal digital (DSP) para melhor desempenho, timbre musical natural e maior resposta de baixa
frequência.
Conector de base de ligação Apple para carregar e reproduzir o seu dispositivo Apple.
Comando à distância de concepção ergonómica, inspirado na caixa de velocidades metálica clássica da Ferrari.
Saída de vídeo composto e porta USB de carregamento

Aplicação Ferrari Logic3 - inspirada pela Ferrari:






Despertador
Hora mundial
Listas de reprodução e Controlo de música
Comando à distância
Aplicação Morphing dedicada para melhorar a funcionalidade nas colecções de altifalantes Ferrari.

Conteúdo
Verifique se a embalagem contém os itens abaixo indicados.
Conserve os materiais de embalagem, já que estes são a forma mais segura de transportar este produto.
Não tente utilizar qualquer componente do produto se este aparentar estar danificado. Contacte a Ferrari by Logic3
imediatamente através de correio electrónico: support@ferrari-by-logic3.com ou através de telefone: +44 (0) 1923
471 010

Scuderia FS1 Air

2 x AAA

Comando à
distância

Cabo de
alimentação CA

Cabo de entrada

AVISO: A fim de evitar risco de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance das crianças.

Apresentação geral
Painel
superior

Conector de base de
ligação Apple
Volume -

Indicador AirPlay
VERMELHO Nãoligado
VERDE - Ligado

Alimentação/emparel
hamento
Volume +

Indicador de fonte
VERMELHO iPod
AZUL Bluetooth
VERDE - Aux

Painel inferior

Tomada CA (corrente
alternada)
Ligação de vídeo composto
Tomada auxiliar de 3,5 mm
Porta USB de
carregamento

Preparar o sistema
1.
2.
3.

Seleccione o cabo de alimentação de rede correcto para a sua tomada de alimentação de rede eléctrica.
Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação CA ao conector de alimentação CA localizado na base da
Scuderia FS1 Air.
Ligue a outra extremidade a uma saída de CA (rede eléctrica) viva.

ATENÇÃO: Não tape as aberturas de ventilação do produto.

Colocar as baterias do comando à distância

1.

Duas baterias R03/AAA

1.

Na parte de trás do comando à distância, deslize a porta do compartimento de baterias do comando à distância.

2.

Introduza as baterias fornecidas, tendo em consideração a polaridade indicada no comando à distância.

3.

Substitua a tampa do compartimento de baterias.

AVISO: Certifique-se de que as baterias são introduzidas correctamente. Se as baterias forem introduzidas
incorrectamente (polaridade invertida), podem ocorrer ferimentos pessoais, bem como danos na sua Scuderia
FS1 Air.

1 - Alimentação
 Prima para ligar/desligar o sistema.
 Prima para seleccionar a Fonte.
2 - Fonte
 Pressione para mudar os Modos de Fonte.

1
5

3 - Volume +
 Prima para aumentar (+) o volume.
 Prima e mantenha premido para ajuste mais rápido.
4 - Volume
 Prima para reduzir (-) o volume.
 Prima e mantenha premido para ajuste mais rápido.

6
7

2
3
4

5 - Reprodução/Pausa
 Prima para reproduzir / interromper a faixa actual no
dispositivo ligado na base.
6 - Saltar em frente
 Prima uma vez para saltar para a faixa seguinte.
 Prima e mantenha premido para uma leitura de
avanço rápido dentro de uma faixa.
7 - Saltar para trás
 Prima uma vez para saltar para o início da faixa
actual.
 Prima duas vezes para saltar para o início da faixa
anterior.
 Prima e mantenha premido para uma leitura de recuo
rápido dentro de uma faixa.

Operar o sistema
Pode ligar a sua Scuderia FS1 Air de qualquer uma das seguintes maneiras:


Prima o botão de Alimentação/Emparelhamento no topo da Scuderia FS1 Air ou prima o botão de Alimentação
no comando à distância. Aguarde que a Scuderia FS1 Air inicialize (o indicador vermelho AirPlay/indicador
laranja de fonte acendem durante 20 segundos); depois de estas luzes apagarem, a Scuderia FS1 Air está
preparada.

Para desligar a Scuderia FS1 Air , proceda de uma das seguintes maneiras:



Prima e mantenha premido o botão de Alimentação/Emparelhamento na Scuderia FS1 Air ou o botão de
Alimentação no comando à distância, durante 1 a 10 segundos.
Retire o dispositivo ligado à base.

Modos de economia de energia
A Scuderia FS1 Air encontra-se equipada com um modo de economia de energia, se não for detectada música durante
15 minutos, a FS1 passa automaticamente para modo de espera, para poupar energia.

Ligar o seu iPod, iPhone ou iPad à base
Retire a tampa do conector de
base Apple. Prima o botão de
Alimentação/Emparelhamento
da Scuderia FS1 Air (A FS1
começa a inicializar) Aguarde
até a luz do indicador vermelho
AirPlay/indicador laranja de
fonte apagar.

1

2

Seleccione o modo iPod; o LED
indicador de fonte acende a
VERMELHO. Coloque um iPod,
iPhone ou iPad no conector de
base Apple.

3

A Scuderia FS1 Air inicia a
reprodução de música da sua
lista de reprodução.

.

Transferir as aplicações da loja de aplicações

1

Ao ligar o seu dispositivo Apple pela primeira vez,
iPhone / iPad (alguns modelos), é apresentada uma
janela. Ao premir "YES", a loja de aplicações abre e
pode transferir a aplicação específica.
Nota: Certifique-se de que se encontra ligado à
internet para poder efectuar a transferência de
aplicações.

Conectividade AirPlay
Configuração da rede Wi-Fi para AirPlay
Verifique os passos que se seguem, antes de tentar ligar a sua base de colunas Ferrari by Logic 3 a uma rede Wi-Fi.
☐Para usufruir da áudio sem fios AirPlay, deve dispor do seguinte:
iTunes ou dispositivo com IOS (iPod touch, iPhone ou iPad)
Uma rede Wi-Fi doméstica funcional
☐Descarregue as actualizações de software mais recentes para iTunes e para o seu dispositivo IOS para garantir que
pode usufruir dos aperfeiçoamentos e compatibilidade mais recentes da tecnologia AirPlay.
☐Tenha o nome (SSID) e a palavra-passe (se existente) da sua rede Wi-Fi disponível para consulta.
Nota: A AirPlay tem como requisito o iTunes 10.5 (Mac e PC) ou posterior; OU um iPad / iPad2 / novo iPad iPhone
3G/3GS/4/4S, iPod touch de 4ª/3ª/2ª com Firmware iOS 5.0 ou posterior.

Prima o botão Alimentação/Emparelhamento
no topo da base de colunas Ferrari by Logic 3. Aguarde que a
base de colunas Ferrari by Logic 3 inicialize (o indicador vermelho AirPlay/ indicador laranja de fonte acende durante
20 segundos); assim que o indicador AirPlay acender a VERMELHO, a base de colunas Ferrari by Logic 3 está pronta a
ser ligada ao AirPlay

Indicador AirPlay
Indicador de fonte

FS1 Air
1.
2.

Conecte o seu iPad, iPhone ou iPod à base de colunas Ferrari by Logic 3.
Prima e mantenha premido o botão Alimentação/Emparelhamento e o botão de volume (-) durante 3 segundos ou
até ser apresentada uma mensagem a solicitar a partilha de dados.

3
SEGUNDOS
3.
4.

 As definições actuais de rede Wifi do seu dispositivo Apple são agora transferidas para
a sua base de colunas Ferrari by Logic 3.
Aguarde que o indicador AirPlay (vermelho) passe a verde permanente.

Não ligado

Ligado ao AirPlay

Nota: A ligação a uma rede pode demorar até 20 segundos. Se a ligação de rede não for bem sucedida,
reinicialize a unidade.
A. Prima e mantenha premido o botão Alimentação/Emparelhamento e o botão de volume (+) durante mais
de 5
B.
C. O LED indicador de fonte apaga-se.
Se continuar a ter problemas a ligar a unidade à rede, verifique se o seu dispositivo Apple se encontra ligado
à rede e também se a sua rede está a funcionar correctamente.
Para reinicializar o PA (ponto de acesso)
A. Prima e mantenha premido o botão Alimentação/Emparelhamento e o botão de volume ( -) durante mais
de 5
B.
C. A reinicialização é bem sucedida se o LED indicador de fonte se apagar e o LED AirPlay piscar a
Desligue a unidade mantendo premido o botão de alimentação durante 2 segundos e premindo -o uma vez para
ligar a unidade e siga os passos 1 a 5.
5.

No seu dispositivo Apple, seleccione o símbolo AirPlay
no menu do seu iPod e seleccione a base de
colunas Ferrari by Logic 3, ou seja, Scuderia Air ou Cavallino Air

Êxito!
Parabéns, ligou com êxito a sua unidade à rede sem fios e pode começar a usufruir de áudio sem fios em qualquer
lado da sua casa ou escritório.
Nota: Para começar a usar a transmissão sem fios AirPlay, a sua fonte de AirPlay (Mac ou PC com a sua
biblioteca de iTunes, bem como iPod touch, iPhone ou iPad) deve estar ligada à mesma rede Wi -Fi, à qual a
unidade está ligada.

Conectividade de música
Estabelecer ligação com a FS1 Air
Pode estabelecer a ligação com a unidade FS1 de diferentes maneiras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizando AirPlay para transmitir sem fios a partir do iTunes no seu Mac ou PC (o iTunes pode transmitir para
vários altifalantes AirPlay).
Utilizando AirPlay para transmitir sem fios a partir do seu iPod, iPad (os dispositivos iOS transmitem apenas para
um altifalante AirPlay de cada vez).
Utilizando o conector de base de ligação do iPod para áudio ou carregamento do seu iPod, iPhone ou iPad.
Utilizando o Bluetooth para transmitir sem fios a partir do seu dispositivos de Bluetooth, como um dispositivo
Apple (determinados modelos) e a maioria dos dispositivos Android / Windows.
Suporte de saída de vídeo composto com um conector RCA.
Suporte de áudio a partir de fontes de som (p. ex., TV, leitor de CD) através de um cabo estéreo de entrada de
3,5mm.

AirPlay através de iPod touch, iPhone ou iPad
Com dispositivo iOS:
1.
2.
3.

4.

Ligue o seu dispositivo iOS à mesma rede WI-Fi. Passe para

Definições

Wi-Fi no seu dispositivo

iOS.
Toque em Aplicação de música iPod/iPhone Procure o
botão AirPlay ao lado dos comandos de transporte
de música do iPod.
Toque no
ícone AirPlay e seleccione Scuderia FS1 Air da lista de altifalantes. Se a Scuderia FS1 Air não estiver
disponível, reinicie o seu dispositivo iOS e certifique-se de que a unidade está ligada à electricidade e ligada à
mesma rede WI-Fi.
Prima o botão de reprodução.

AirPlay através do iTunes:
Utilizar um Mac ou PC com iTunes:
1.
2.
3.

Ligue o seu dispositivo iOS à mesma rede WI-Fi.
Abra
o iTunes no seu computador.

4.
5.
6.

Clique OK, feche as preferências do iTunes.
Procure o
ícone AirPlay no canto inferior direito da janela do iTunes.

☒ active a opção seguinte:

Clique no
ícone AirPlay e seleccione o altifalante Scuderia FS1 Air, se não estiver disponível,
reinicie o iTunes e certifique-se de que a unidade está ligada à electricidade e ligada à mesma rede
WI-Fi.

Reproduzir música por AirPlay:







Assim que ligar a sua Scuderia FS1 à AirPlay, pode começar a reproduzir a sua música.
Prima
no comando à distância da Scuderia FS1 para reproduzir o seu dispositivo iOS.
Prima~o botão
no comando à distância da Scuderia FS1 para saltar para a faixa seguinte no seu dispositivo
iOS.
Prima o botão
no comando à distância da Scuderia FS1 para saltar para o início da faixa em reprodução no
seu dispositivo iOS. Volte a premir o botão imediatamente para saltar para a faixa anterior.
Prima
no comando à distância da Scuderia FS1 para interromper a reprodução; Volte a premir para a
retomar.
Prima VOLUME + / - na Scuderia FS1 ou no comando à distância para ajustar o volume do sistema.

Conectividade Bluetooth
Emparelhar a unidade com o seu dispositivo
Antes de começar, certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth (telemóvel, leitor MP3, computador, etc.) é
compatível com o perfil Bluetooth A2DP (normalmente conhecido como perfil áudio estéreo) para trabalhar com o
leitor. Muitos dos telemóveis e PCs mais recentes com funcionalidade Bluetooth integrada são compatíveis com este
perfil. Para informação mais precisa acerca do seu produto, consulte o manual de utilizador do dispositivo de
Bluetooth para obter pormenores acerca dos perfis Bluetooth.
Na primeira vez deverá emparelhar o seu dispositivo Bluetooth com a base de colunas Ferrari by Logic3, antes de
poder reproduzir música, através da base de colunas Ferrari by Logic3 por meio de Bluetooth. O emparelhamento
dois dispositivos possam sempre reconhecer-se mutuamente.
Emparelhamento:
1.
2.

Ligue a unidade premindo uma vez o botão ""Alimentação""
(para modelos Airplay, aguarde 20 segundos
para o arranque do sistema inicializar)
Seleccione a fonte Bluetooth premindo o botão ""Alimentação"" para alternar entre as ""fontes"" na base de
colunas Ferrari by Logic 3. O indicador da fonte acende a AZUL e pisca lentamente (uma vez a cada 2 segundos).

Indicador AirPlay
Indicador de fonte

Configuração LED em modelos Airplay
3.

Prima e mantenha premido o botão Alimentação na base de colunas Ferrari by Logic 3 durante mais de 10 segundos
ou até o indicador de fonte
emparelhamento)

4.

Active a tecnologia Bluetooth no seu dispositivo para pesquisar outros dispositivos Bluetooth (conforme
explicado no manual do utilizador).

5.

Procure o dispos

-o com este dispositivo.

6.

-se um bip, o ícone do
Bluetooth

7.

é apresentado no visor do seu dispositivo.

A base de colunas Ferrari by Logic 3 emparelha automaticamente com o último dispositivo emparelhado.
Estado do indicador de fonte Bluetooth
Intermitência lenta - sem dispositivo emparelhado
Intermitência rápida - emparelhamento de dispositivo em processo
Permanentemente ligado - dispositivo emparelhado

Reproduzir música por Bluetooth:


Assim que o seu dispositivo e a base de colunas Ferrari by Logic3 estiverem emparelhados, pode começar a
reproduzir música através da base de colunas Ferrari by Logic3 por meio de Bluetooth.



Prima
no comando à distância para reproduzir o seu dispositivo Bluetooth activado. Esta função é
dependente do seu dispositivo Bluetooth.



Prima novamente



Prima no volume na base de colunas Ferrari by Logic 3 ou no comando à distância para ajustar o volume do
sistema.

no comando à distância para interromper a reprodução; volte a premir para a retomar.

Utilizar a saída de vídeo
Ao reproduzir um iPod, iPhone ou iPad ligado à base, o conector VIDEO OUT emite um sinal de saída de vídeo
composto que pode ser visualizado numa televisão ou monitor de computador.
Para visualizar esta saída de vídeo na sua televisão ou monitor, ligue o conector VIDEO OUT da FS1 Air a uma entrada
de vídeo existente na sua televisão, utilizando um cabo de vídeo composto (não incluído). Certifique-se de que
selecciona a entrada de vídeo correcta na sua televisão.

No lado esquerdo do painel inferior

Ligação Line in / Aux in
A Scuderia FS1 oferece também a possibilidade de permitir a ligação de outros dispositivos áudio como iPod shuffle,
MP3, MiniDisc e leitores de CD portáteis para utilização como sistema de altifalantes, através de uma entrada Aux In
(auxiliar).
A tomada AUX IN aceita uma ficha de cabo estéreo de 3,5mm.
1.

Com o cabo estéreo adequado, ligue o seu dispositivo áudio à entrada AUX IN.

No lado esquerdo do
painel inferior

Para o conector AUX

Nota: É necessário ligar um dispositivo ao conector AUX IN para seleccionara fonte AUX.
2.
3.
4.
5.

Seleccione a fonte AUX, premindo o botão de alimentação na FS1 ou o botão de fonte no comando à distância, o
indicador de fonte acende com a cor VERDE.
Ligue o dispositivo áudio ligado e prima o botão de reprodução no seu dispositivo.
Defina o volume do dispositivo ligado para 50%.
Utilize os comandos de aumento e redução de volume na Scuderia FS1 / no comando à distância para ajustar o
volume correcto de audição.

Nota: O comando à distância da Scuderia FS1 Air não comanda dispositivos ligados à entrada AUX IN.

Carregar o seu dispositivo com a porta USB

A porta USB na parte inferior da Scuderia FS1 fornece uma saída de alimentação de 5V, 2,1A por meio de USB tipo
"A".

No lado esquerdo do painel inferior

Para a porta USB
Cabo USB (não incluído)

Nota: O dispositivo USB só pode fornecer uma alimentação máxima de 5V, 2,1A; não ultrapasse este tensão ou
corrente, dado que pode causar danos na Scuderia FS1 ou no dispositivo.

Cuidado e manutenção






Para limpar a superfície exterior do seu produto, pode usar um pano macio, sem fibras.
Não utilize solventes, químicos ou pulverizantes, dado que podem danificar a superfícies externas e os
componentes internos.
Não permita o derramamento de líquidos ou a queda de objectos para dentro das aberturas.
Evite produtos que sejam abrasivos ou que contenham agentes ácidos, alcalinos ou anti-bacterianos.

Detecção de avarias
Problema

O que devo fazer?

A Scuderia FS1 não LIGA.

Verifique se o cabo de alimentação CA se encontra bem ligado à Scuderia FS1 Air e
à tomada CA na parede.
Certifique-se de que o interruptor de alimentação da Scuderia FS1 Air se encontra
LIGADO.
Certifique.se de que está seleccionada a entrada de fonte correcta.

Ausência de som

Verifique o estado de reprodução do dispositivo ligado.
Tente actualizar o software do seu iPod, utilizando o iTunes mais recente,
disponível em Apple.com

Perdi um componente da Scuderia
FS1 Air
O comando à distância não
funciona.

Consulte a lista de peças de substituição no nosso site - www.ferrari-by-logic3.com
Substitua as baterias.
Certifique-se de que as baterias estão correctamente introduzidas.

Verifique se a ligação composta se encontra correctamente ligada.
Ausência de imagem

Verifique se o seu iPod esta definido para saída de TV (consulte as definições no
manual do iPod)
Certifique-se de que seleccionou o canal de entrada correcto na sua televisão.

Não consigo reproduzir música por
Bluetooth a partir de outros
dispositivos Bluetooth.

Certifique-se de que o seu dispositivo é compatível com os perfis Bluetooth A2DP
e AVRCP.
Certifique-se de que emparelhou o seu dispositivo com a Scuderia FS1

Verificação de som
Para a melhor experiência de audição de iPod, iPhone e iPad com a Scuderia FS1, active a Verificação de Som do
iTunes. A Verificação de Som padroniza o volume de todas as músicas na sua biblioteca de música. A Scuderia FS1 é
especialmente concebida para proporcionar uma experiência de audição potente mas segura com a Verificação de
Som activada. Saiba mais sobre o iTunes Soundaqui

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
Dedique algum tempo para seguir cuidadosamente as instruções deste manual do
utilizador.
Será uma ajuda para usar o seu novo sistema Ferrari by Logic3 adequadamente e apreciar as suas funcionalidades.
Guarde este manual do utilizador para referência futura.

O simbolo de raio dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de tensão
perigosa, sem isolamento, dentro da caixa do sistema que pode ser de magnitude suficiente para
representar um risco de choque eléctrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de
instruções de funcionamento e manutenção importante neste manual do utilizador.

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Leia as presentes instruções para todos os componentes antes de utilizar este produto.
Conserve as presentes instruções para futura referência.
Observe todos os avisos no produto e no manual do utilizador.
Siga todas as instruções.
Não utilize este aparelho junto da água ou com humidade Não utilize este produto junto de banheiras,
lavatórios, tanques, locais húmidos ou molhados, junto de piscinas ou em qualquer outro lugar onde exista água
nas proximidades.
Limpe apenas com um pano seco - e conforme indicado pela Ferrari by Logic3.
Antes de limpar o produto, desligue-o de qualquer tomada eléctrica.
Não bloqueie as aberturas de ventilação do produto. Instale de acordo com a instruções do fabricante - Para
garantir o funcionamento fiável do produto e para o proteger de sobreaquecimento, coloque o produto numa
posição e num local que não interfira com a sua ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o produto sobre
uma cama, sofá ou superfície semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilação. Não o coloque num
sistema embutido, como, por exemplo, uma estante de livros ou armário que possa impedir o fluxo de ar através
das aberturas de ventilação.
Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registos de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo
amplificadores) que produzem calor.
Utilize apenas os acessórios/opções especificados pelo fabricante.
Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou vincado, principalmente nas fichas, nas tomadas e no ponto de
saída do aparelho.
Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não é utilizado durante um longo período de tempo - para
evitar danos no produto.
Encaminhe todos os trabalhos de serviço técnico a pessoal técnico especializado. É necessário intervenção
técnica, quando o aparelho sofreu algum tipo de dano: como dano no cabo ou na ficha de alimentação; derrame
de líquidos ou queda de objectos para dentro do aparelho: exposição do aparelho a chuva ou humidade; ou
quando o aparelho não funciona normalmente ou tiver sofrido queda. Não tente efectuar intervenções técnicas
sozinho. A abertura ou desmontagem de tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos. Contacte
support@ferrari-by-logic3.com para ser encaminhado para um centro técnico autorizado perto de si.
A fim de reduzir risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto a chuva ou humidade.. O
produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos e objectos com líquidos, como jarras, não devem ser colocados
sobre o produto ou perto dele. Como acontece com qualquer produto electrónico, tenha cuidado para não
derramar líquidos em qualquer parte do produto. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou incêndio.
Não efectue alterações ao produto ou respectivos acessórios. As alterações não autorizadas podem comprometer
a segurança, a conformidade regulamentar e o desempenho do sistema, e anulam a garantia.
Não coloque o aparelho junto ou próximo de chamas abertas, como velas acesas.
O produto contém peças pequenas que podem representar um risco de asfixia. Não adequado para crianças com
menos de 3 anos.
A fim de evitar risco de incêndio ou choque eléctrico, evite sobrecarregar as tomadas de parede, extensões ou
tomadas gerais integrais.
Não permita que água ou objectos pequenos entrem no produto estes podem tocar pontos em tensão ou
danificar componentes, e provocar um incêndio ou um curto-circuito.
Consulte as marcações relacionadas com a segurança na caixa do produto.
Utilize fontes de alimentação adequadas - Ligue o produto a uma fonte de alimentação adequada, conforme
descrito nas instruções de segurança ou conforme indicado no produto.

INFORMAÇÃO SOBRE AS BATERIAS






Mantenha as baterias fora do alcance das crianças e animais.
Se detectar uma fuga na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de
contacto, lave abundantemente a área afectada com água e procure assistência médica imediatamente.
Não exponha o produto ou a bateria a temperaturas excessivas, incluído exposição solar directa ou fogo. Não
armazene nem use no interior de veículos com tempo quente, onde as temperaturas possam exceder os 60°C.
Caso contrário, a bateria ou alimentação pode gerar calor ou originar uma ruptura ou ignição.
Ao utilizar o produto desta forma pode também provocar uma diminuição de desempenho ou tempo de vida útil
mais reduzido.









Se a bateria estiver danificada ou incendiar, não utilize água para apagar as chamas. Em vez disso, utilize um
extintor funcional.
Não pise, nem arremesse ou deixe cair as baterias ou a alimentação, nem as submeta a choques fortes. Não
perfure, esmague, deforme ou danifique as baterias ou a alimentação. Se qualquer uma deformar, deve eliminála de acordo com os regulamentos locais.
Não exponha a bateria a curto-circuitos. Evite armazenar as baterias junto de objectos metálicos, como chaves,
moedas, clips ou bijutaria.
Não desmonte, abra nem desfaça a bateria.
A bateria destina-se a utilização apenas com os produtos Ferrari by Logic3 e com a alimentação fornecida com
eles.
As células nas baterias apresentam melhor desempenho quando funcionam a uma temperatura ambiente normal,
70°F (20°C).

Declaração de conformidade
A Logic3 declara que o produto descrito neste Manual de Instruções foi submetido a testes e avaliações e se encontra
em conformidade com as disposições relevantes das directivas seguintes, bem como das Leis nacionais e
regulamentos que adoptam essas mesmas directivas.

A Directiva CEM 2004/108/CE
EN50332 Medição de pressão sonora máxima
RoHS Directiva de restrição de substâncias perigosas
REACH

Publicado em:
Watford, Hertfordshire, Reino Unido.

Assinatura:

Data: 01/08/2012

support@ferrari-by-logic3.com

www.ferrari-by-logic3.com

Logic3 plc. Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, RU
Logic3 plc. & Logic3 International Ltd. de Watford RU são os proprietários da marca registada Logic3.
A Logic3 detém direitos de concepção registados e não registados e direitos de autor emergentes dos
vários produtos na sua gama.
FERRARI, o símbolo PRANCING HORSE, todos os logótipos associados e desenhos distintivos são
marcas comerciais da Ferrari S.p.A. Os desenhos das carroçarias dos automóveis Ferrari estão
protegidos como propriedade da Ferrari ao abrigo dos regulamentos de concepção, marca registada e
imagem comercial.
Todas as outras marcas registadas, direitos de autor e nomes comerciais são propriedade registada
dos respectivos titulares. A Logic3 actualiza constantemente os seus produtos no sentido de melhorar
a respectiva qualidade e desenho. Os direitos de autor deste manual são propriedade da Logic3
International Ltd. Rhodes Way.

