MANUAL DE INSTRUÍES

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA, COMPREENDA E SIGA ESTAS
INSTRUÍES.
Certifique-se de que guarda este folheto para futura referncia.
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1. Ler as instrues Ð Deve ler todas as instrues de segurana e funcionamento antes de colocar o
aparelho em funcionamento.
2. Guardar as informaes Ð Dever guardar as instrues de segurana e funcionamento para
referncia futura.
3. Avisos Ð Todos os avisos e precaues no aparelho e nas instrues de funcionamento devero ser
seguidos.
4. Seguir as instrues Ð Todas as instrues de funcionamento e utilizao devem ser seguidas.
5. çgua e Humidade Ð O aparelho no deve ser utilizado perto da gua como, por exemplo, perto de
uma banheira, aqurio, lava-loia, tanque, em caves hmidas ou perto de piscinas.
6. Montagem na Parede ou Tecto Ð O aparelho no deve ser montado numa parede ou tecto.
7. Ventilao Ð O aparelho deve estar situado de modo a no interferir com a respectiva ventilao
adequada. Por exemplo, o aparelho no deve estar situado numa cama, sof, tapete ou superfcie
semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilao, nem estar colocado numa instalao
incorporada como, uma estante ou armrio, que possa impedir o fluxo de ar atravs das aberturas
de ventilao.
8. Calor Ð O aparelho deve estar situado longe de fontes de calor, como aquecedores, bocas de ar
quente, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Fontes de Alimentao Ð O produto s deve funcionar com o tipo de fonte de alimentao indicado
na etiqueta. Se no tiver a certeza do tipo de fonte de alimentao na sua residncia, consulte o
fabricante do seu produto ou empresa de energia local. Para os produtos destinados a funcionar com
bateria, ou outras fontes, consulte as instrues de funcionamento.
10. Polarizao  Terra Ð Este produto pode estar equipado com uma ficha de linha de corrente
alternada polarizada (uma ficha com uma lmina mais larga que a outra). Esta ficha encaixar na
sada de potncia apenas de uma forma, uma vez que se trata de uma funcionalidade de segurana.
Se no conseguir inserir a ficha totalmente na tomada, tente rod-la. Se mesmo assim no conseguir
encaixar a ficha, contacte o seu electricista para substituir a sua sada obsoleta. No destrua a
finalidade de segurana da ficha polarizada.
11. Proteco do Cabo de Alimentao Ð Os cabos de alimentao devem estar posicionados de modo
a no serem pisados nem oprimidos por objectos colocados sobre ou contra os mesmos,
especialmente os cabos nas fichas, receptculos de convenincia e o ponto onde saem do aparelho.
12. Limpeza Ð O aparelho deve ser limpo apenas conforme recomendado pelo fabricante.
13. Perodos de no utilizao Ð O cabo de alimentao do aparelho deve ser desligado da tomada
sempre que no estiver a ser utilizado durante um longo perodo de tempo.
14. Entrada de Lquidos e Objectos Ð Dever ter cuidado para que no caiam objectos nem lquidos na
caixa do produto atravs das respectivas aberturas.
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15. Danos que Requerem Reparao Ð Desligue este produto da tomada de parede e leve-o ao pessoal
de reparao qualificado nas seguintes condies:
a) Quando o cabo de alimentao ou tomada estiver danificado.
b) Se entornou lquido ou se caram objectos no produto.
c) Se o produto ficou exposto  chuva ou gua.
d) Se o produto no funcionar quando for utilizado de acordo com as instrues de
funcionamento.
Ajuste apenas os controlos que so abrangidos pelas instrues de funcionamento, uma vez que
um ajuste inadequado ou outros controlos podero interferir com o funcionamento normal do
produto.
e) Se deixar cair ou danificar o produto, de qualquer forma.
f) Quando o produto apresentar uma alterao distinta no desempenho Ð isto indica uma
necessidade de reparao.
16. Reparao Ð O utilizador no deve tentar reparar o produto para alm do descrito nas instrues de
funcionamento. Toda a reparao dever ser encaminhada para o pessoal de reparao qualificado.
17. Cabos de Alimentao Ð Um sistema de antena exterior no dever estar localizado perto de cabos
elctricos areos ou outras luzes elctricas ou circuitos principais, ou onde possa cair para estes
cabos elctricos ou circuitos. Ao instalar um sistema de antena exterior, dever ter muito cuidado
para no tocar nos cabos elctricos ou circuitos, uma vez que o contacto com os mesmos poder
ser fatal.
18. Se uma antena exterior estiver ligada ao receptor, certifique-se de que o sistema de antenna est
ligado  terra de forma a fornecer alguma proteco contra tenses de choque progressivas e
estticas com vrias camadas. A seco 810 do Cdigo Elctrico Nacional ANSI/NEFA 70 fornece
informaes sobre a ligao  terra adequada do poste e estrutura de suporte, conduo de ligao
 terra, localizao da antena-unidade de descarga, tamanho dos elctrodos de ligao  terra e
requisitos do elctrodo de ligao  terra (consulte a figura).
19. Limpeza Ð Desligue este produto da tomada de parede antes de o limpar. No utilize detergentes
lquidos ou erossis. Utilize um pano hmido para limpar.
20. Troves Ð Para proteco adicional deste produto durante uma trovoada, ou quando o produto no
estiver a ser supervisionado ou utilizado durante muito tempo, desligue-o da tomada de parede e
desligue o sistema de cabo ou antena. Isto ir impedir danos no produto devido  trovoada e
tenses de choque progressivas.
21. Verificao de Segurana Ð Aps a concluso de qualquer reparao neste produto, pea ao tcnico
de reparao para executar verificaes de segurana para determinar se o produto est em boas
condies de funcionamento.
22. Sobrecarga Ð No sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extenso ou receptculos de
convenincia integrais, uma vez que poder resultar em risco de incndio ou choque elctrico.
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Localizao dos comandos

1. BOTÌO ALARME 1
2. CAMPAINHA
3. BOTÌO DA HORA
4. TOMADA CA 5V
5. PORTA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS

6. INDICADOR LED
7. BOTÌO MINUTOS
8. BOTÌO TEMPO/VIBRAR
9. BOTÌO ALARME 2

PILHA DE RESERVA
O sistema de reserva assegura que o relgio continua em funcionamento na eventualidade de um corte de energia.
1. Abrir a porta da bateria na parte de baixo do aparelho.
2. Introduzir 2 pilhas tipo LR03 (AAA) 1,5 V, polaridade como indicado (+/-).
3. Fechar a porta das pilhas.
UNIDADE DE ALIMENTAÌO
Esta unidade destina-se a funcionar com um adaptador CA/CA 5 V.
Introduzir a ficha pequena do adaptador na tomada CA.
Introduzir o adaptador CA/CA numa tomada de uso domstico de 230-240V~AC, 50Hz na posio vertical ou
horizontal.
PARA DEFINIR O TEMPO NO RELîGIO
Premir e manter premido o boto TEMPO/SNOOZE seguidamente premir o boto HORA e o boto MINUTO para
ajustar respetivamente a hora e o minuto; quando o boto HORA ou o boto MINUTO for premido e manter premido
durante mais do que 2 segundos, os dgitos da hora e do minuto aumentaro continuadamente.
PARA DEFINIR O TEMPO DO ALARME
O aparelho dispe de 2 conjuntos de alarmes. A hora do alarme pode ser definida como se segue:
1. Premir o ALARME 1 ou ALARME 2 para ligar/desligar AL1/AL2.
2. Premir e manter premido o boto ALARME 1/ALARME 2 seguidamente premir o boto HORA e o boto
MINUTO para ajustar respetivamente a hora e o minuto; quando o boto HORA ou o boto MINUTO for premido
e manter premido durante mais do que 2 segundos, os dgitos da hora e do minuto aumentaro continuadamente.
FUNÌO VIBRAR
Quando o Alarme estiver ativado, premir o boto TEMPO/SNOOZE. Seguidamente o alarme desligar-se- e voltar
a tocar de novo 9 minutos mais tarde.
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamento eltrico e eletrnico contm materiais, componentes e substncias que podem ser perigosas para a sua
sade e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eltricos e eletrnicos) no for processado corretamente.
O equipamento eltrico e eletrnico est marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado abaixo.
Este smbolo significa que o equipamento eltrico e eletrnico no deve ser eliminado em conjunto com outros
resduos domsticos, mas deve ser eliminado separadamente.
Todas as cidades tm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eltrico e eletrnico pode tanto ser
submetido sem custos a estaes de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na prpria residncia. O
departamento tcnico de sua cidade disponibiliza informaes adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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