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DENVER CRP-716

FUNÇÃO E CONTROLOS DO
1. VISOR
2. DESLIGAR VISOR AUTOMATICAMENTE
3. AUMENTAR VOLUME/LIGAR ALARME 2/CONFIGURAR DESLIGAR
4. <</ SINTONIZAR 5. DIMINUIR VOLUME / LIGAR ALARME 1 / CONFIGURAR DESLIGAR
6. SNOOZE / DORMIR
7. DEFINIR MEMÓRIA / MEMÓRIA +
8. >> / SINTONIZAR +
9. LIGAR / DESLIGAR
10. DEFINIR HORA PARA PROJECÇÃO
11. INTERRUPTOR LIGAR / DESLIGAR PROJECÇÃO
12. AJUSTE DO FOCO PARA PROJECÇÃO
13. DEFINIR MIN PARA PROJECÇÃO
14. DEFINIR HORAS PARA PROJECÇÃO
15. ANTENA FM
16. CABO DE ALIMENTAÇÃO CA
17. ETIQUETA NOMINAL (BASE DA UNIDADE)
18. COMPARTIMENTO DA PILHA (BASE DA UNIDADE)
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LIGAÇÃO DE ENERGIA
Ligue o cabo de alimentação CA numa tomada de corrente eléctrica CA.
Este aparelho está equipado com um sistema de segurança de pilha,
necessita de uma pilha chata de lítio de 3V CR2032 (nãoincluída). Insira
a pilha no compartimento respectivo, certificando-se de que os terminais
positivo e negativo (+ e -) da pilha se encontram encaixados nos
terminais respectivos na placa do compartimento.Se ocorrer uma falha
de energia CA, o relógio muda automaticamente para o abastecimento
da pilha, o relógio e a memória do temporizador continuam a funcionar.
Quando a energia CA retomar, o relógio muda de volta para a CA.
INICIAR
DEFINIÇÃO MANUAL DAS HORAS
No modo de rádio desligado, prima e segure no botão DEFINIR MEMÓRI
/ M+ (7); piscará “24 Hr”. Prima o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar –
(4) para definir o aparelho no modo de 12 horas (12 Hr) ou no
modo de 24 Horas (24 Hr).
Prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) e as horas piscarão.
Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar – (4) para definir as horas actuais e,
em seguida, prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) novamente; os
dígitos dos minutos piscarão. Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar – (4)
para definir os minutos actuais.
Quando terminar e premir novamente o botão DEFINIR MEMÓRIA / M +
(7) para indicar que as horas actuais estão definidas.
O RELÓGIO DE LED DIGITAL E O RELÓGIO DA PROJECÇÃO TÊM
DE SER DEFINIDOS SEPARADAMENTE.
DEFINIÇÃO DAS HORAS PARA PROJECÇÃO
Para apresentar as HORAS, prima simultaneamente o botão HORAS
(10) e o botão HORAS (14).
Mantenha-os premidos até o dígito das horas a ser definido aparecer.
Para definir os MINUTOS, prima simultaneamente o botão MINUTOS
(13) e o botão HORAS (14).
Mantenha-os premidos até o dígito dos minutos a ser definido aparecer.
Definição do foco: para ajustar o brilho do relógio da projecção, rode o
foco (12) até as horas projectadas aparecerem claramente no tecto ou
na parede.
NOTA: As horas projectadas destinam-se a aparecerem no tecto ou na
parede de uma divisão escura. O alcance da projecção é de 0,9 – 2,7
metros.
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Definir as horas do alarme
Para pré-visualizar as horas do alarme, prima o botão ALARME (3/5)
uma vez.
Enquanto o visor apresentar as horas do alarme, se premir e segurar
o botão ALARME durante três segundos, as horas piscarão. Prima
Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir as horas do alarme.
Prima novamente o botão ALARME; o dígito dos minutos piscará. Prima
Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para definir os minutos do alarme.
Prima o botão ALARME e é possível alterar o modo sonoro (campaínha,
rádio) para o alarme.
Prima Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar um volume
diferente. O volume do alarme aumentará gradualmente. Em seguida,
prima o botão ALARME quando concluir.
Para atrasar o alarme, prima SNOOZE. Soará novamente dentro de
aproximadamente nove minutos. É possível repetir este ciclo várias
vezes durante o ciclo do alarme. Para parar o alarme, prima o botão
ALARME.
Para impedir que o alarme toque no dia seguinte, segure o botão
ALARME para o desligar. O ícone do alarme desaparecerá para indicar
que o alarme se encontra inactivo.
Ouvir rádio
Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para LIGAR o aparelho.
Utilize o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar a
estação FM pretendida. Se premir e segurar o botão Sintonizar + (8) ou
Sintonizar - (4) durante um segundo e, em seguida, libertar, o aparelho
procurará automaticamente a estação emissora seguinte.
Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para DESLIGAR o rádio.
Definir / utilizar as predefinições do rádio
Prima o botão LIGAR / DESLIGAR (9) para LIGAR o aparelho.
Utilize o botão Sintonizar + (8) ou Sintonizar - (4) para seleccionar a
estação FM pretendida.
Prima o botão DEFINIR MEMÓRIA / M + (7); “P02” piscará no visor.
Prima novamente o botão DEFINIR MEMÓRIA / M +(7) para definir a
predefinição.
Repita os passos 2 a 4 para definir mais predefinições.
É possível predefinir no aparelho um total de 10 estações FM.
Quando “P01-P10” estiver a piscar, prima o botão Sintonizar + (8) ou
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Sintonizar - (4)para seleccionar o número da predefinição.
Quando pretender utilizar as estações predefinidas, prima o botão
DEFINIR MEMÓRIA / M + (7) para seleccionar o número da predefinição.
Função Dormir
Quando escutar rádio, prima o botão Snooze / Dormir (6) para entrar no
modo de dormir. É possível ajustar o temporizador para dormir de 10 a
90 minutos premindo o botão Snooze / Dormir (6). O aparelho
desligar-se-á automaticamente após o tempo seleccionado.
Função de desligar o visor automaticamente:
Com o modo de rádio desligado, prima o botão de Desligar o
visor automaticamente (2) para entrar no modo de desligar o visor
automaticamente.O visor LED desligar-se-á automaticamente após
15 segundos. Mostra apenas no meio duas luzes. Prima qualquer botão
para manter o visor LED durante 15 segundos.
Com o modo de rádio desligado, prima o botão de Desligar o visor
automaticamente (2) para cancelar esta função.
ESPECIFICAÇÕES
Alcance da frequência:
Pilha de segurança:
			
Fornecimento de energia:

FM 87.5 – 108 MHz
3V (uma pilha chata de lítio CR2032)
não incluída
CA 230V 50Hz

Nota:
- Certifique-se de que a antena FM está completamente desenrolada e
esticada para obter a melhor recepção de FM.
REINICIAR
Se o sistema não responder ou apresentar um funcionamento errático ou
intermitente, pode ter ocorrido
uma descarga electroestática ou um pico de corrente que despoletou o
microcontrolador interno a desligar-se automaticamente. Se isto ocorrer,
simplesmente desligue o cabo de alimentação CA e remova a pilha de
segurança, aguarde cerca de três minutos e, em seguida, reinicie o
aparelho novamente como se fosse novo.

POR-4

AVISO
1. Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chamas vivas
como velas acesas.
2. Não colocar o produto em estantes fechadas ou prateleiras sem a
ventilação adequada.
3. Quando é usada a ficha de corrente eléctrica para desligar o
aparelho, o aparelho desligado deve estar sempre pronto a
funcionar.
4. A ventilação não pode ser obstruída pela cobertura das aberturas
de ventilação com itens, como jornais, toalhas de mesa, cortinas,
etc.
5. Não deve ser exposto a salpicos ou jactos de água e não devem
ser colocados por cima do mesmo, objectos com líquidos, como
jarras.
6. Não ligar a antena FM à antena exterior.
7. O aparelho não deve ser exposto à luz solar directa, a temperatura
muito alta ou muito baixa, humidade, vibrações ou colocada em
ambientes com poeiras.
8. Não usar abrasivos, benzina, solvente ou outros solventes para
limpar a superfície do aparelho. Para limpar, esfregar com um pano
macio e uma solução de detergente não abrasiva.
9. Nunca tentar introduzir fios, pinos ou outros objectos semelhantes
nos ventiladores ou nas aberturas do aparelho.
10. Apenas para uso no interior.
11. Se o cabo flexível exterior destes aparelhos estiver danificado,
deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou por seu
representante ou por pessoa qualificada de modo a evitar perigos.
CUIDADO
Perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente.
Substituir apenas pelo mesmo tipo ou por tipo equivalente.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes
e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o
ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos)
não for processado correctamente.
Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do
lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o
equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado com outros
resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.
Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o
equipamento eléctrico e electrónico pode ser entregue gratuitamente
em estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido
no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza
informações adicionais relativas a este assunto.
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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