RÁDIO DESPERTADOR COM PROJECTOR DE HORAS

NM300ACL

Manual do utilizador

Ler atentamente este manual antes de usar o aparelho

Instruções de segurança importantes para manusear o aparelho.
Por favor conservar para futuras consultas. Ler atentamente.
Para impedir riscos de incêndio ou electrocussão, não exponha o aparelho á
intempérie ou á humidade. Para evitar o risco de electrocussão, nunca abra o
aparelho. Em caso de avaria, contactar a assistência técnica qualificada. Não
tente reparar o aparelho.

¡Atenção! ¡Perigo aparelho sob tensão! Não abrir. ¡Risco de choque eléctrico! Nenhuma
parte pode ser reparada pelo utilizador. Este aparelho só pode ser reparado por agentes
autorizados e credenciados.
Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um
concessionário técnico autorizado.
O aparelho deve ser instalado de acordo com as regulamentações locais.
As baterias gastas devem ser colocadas no pilhão de forma segura.
Depositar em recipientes de recolha apropriados (peça informação ao vendedor) de forma a
proteger o meio ambiente.
Boa instalação do aparelho
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não colocar o aparelho sobre
um tapete.
- Não colocar o aparelho sobre outro dispositivo que possa provocar um sobreaquecimento (por
exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não colocar nada por debaixo do aparelho (por exemplo, CD’s ou revistas).
Espaço de ventilação
- Colocar o aparelho num lugar suficientemente ventilado com o fim de evitar uma excessiva
acumulação de calor interna. Deixar pelo menos um espaço de 10cm na parte superior do
aparelho, assim como um espaço de 5cm sobre as partes laterais, de forma a evitar o
aquecimento excessivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação com objectos, tais como livros, cortinas, etc.
Preserve o aparelho das elevadas temperaturas, da humidade, líquidos e pó.
- Não expor o aparelho a salpicos ou a qualquer outro contacto com a água.
- Não colocar objectos próximos, susceptíveis de danificar o aparelho (por exemplo, copos com
líquidos ou velas acesas.)
Alimentação eléctrica
- Por favor desligar o aparelho em caso de uma não utilização prolongada.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado sob um clima moderado, não devendo ser
utilizado sob um clima tropical.
- Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um
concessionário técnico autorizado.
- Este aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica de 230V, 50Hz.
- A tomada de rede alimentação é utilizada enquanto dispositivo de desconexão, pelo que deverá
ficar facilmente acessível, uma vez instalado o aparelho.
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Este produto está conforme as exigências impostas pelas directivas 2006/95/CE
(revoga a directiva 73/23/CCC modificada pela directiva 93/68/CEE) e
2004/108/CE (revoga a directiva 89/336/CEE).

- Este logótipo apresentado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento
como resíduo é abrangido pela Directiva 2002/96/CE do 27 de Janeiro de 2003, relativa a os
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).
- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter
efeitos potenciais sobre o meio ambiente e a saúde humana no ciclo de retratamento deste
produto.
- Assim, no final de vida, este aparelho não se deve deitar fora com os resíduos municipais não
classificados.
- Como consumidor final, o seu papel é primordial no ciclo de reutilização de reciclagem e nas
outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Sistemas de
recuperação e recolha estão a seu dispor pelas entidades locais (centros de reciclagem) ou o
seu distribuidor.
- Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados a sua disposição
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DESCRIÇÃO
1.

Comutador Ligar (ON) /Desligado (OFF)
/Automático (AUTO) /Despertador (ALARM)

2.

Visor LED

3.

Indicador Auto

4.

Repetição de alarme/Desactivação do modo Sleep

5.

Tecla acerto do despertador

6.

Tecla acerto das horas

7.

Tecla acerto do modo Sleep

8.

Tecla desligar despertador

9.

Tecla horas

10. Tecla minutos
11. Botão volume
12. Acerto da projecção
13. Botão sintonizador
14. Compartimento de pilha de emergência
15. Antena FM
16. Cabo de alimentação
17. Banda AM/FM
18. Activação/desactivação do projector
19. Projector
20. Tecla acerto das horas (para projector)
21. Tecla horas (para projector)
22. Tecla minutos (para projector)
23. Comutador AM/FM

ALIMENTAÇÃO
1. Abra o compartimento da pilha e insira uma pilha de 9V LR61 de acordo com os sinais de
polaridade(pilha de 9V não incluída).
2. Coloque a respectiva tampa no sítio.
Observação: A pilha de emergência permite conservar os acertos do aparelho e garantir um
funcionamento sem interrupções caso haja alguma falha de electricidade.
3. Introduza a ficha do aparelho numa tomada de electricidade de 230V 50Hz.
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FUNÇÃO DE RELÓGIO
Verificar a hora
Antes de ligar o aparelho à corrente, coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição OFF
(desligado).
Se o visor começar a piscar, significa que falhou a luz. Talvez precise de acertar novamente a hora.

Acertar a hora
Para acertar a hora, carregue simultaneamente nas teclas TIME (hora) e HOUR (horas) várias vezes. Da
mesma forma, carregue simultaneamente nas teclas TIME (hora) e MINUTE (minutos) de modo a acertar os
minutos.

ACERTO DA HORA DO PROJECTOR
1.

Se pretender acertar as horas para fins de projecção, carregue simultaneamente nas teclas TIME (hora)
e HOUR (horas) do projector várias vezes. Alternativamente, pode carregar nas teclas TIME (hora) e
HOUR (horas) exercendo pressão durante alguns segundos para um acerto rápido.

2.

Da mesma forma, acerte os minutos através das teclas TIME (hora) e MINUTE (minutos) do projector.

3.

Gire o projector para que a luz seja projectada na posição desejada, na parede ou tecto. A distância de
projecção deve ser entre os 1 e 3 metros.
Nota: A operação descrita acima deve ser realizada num compartimento sem luz.

4.

Para a justar a definição da projecção, gire o botão de Ajusta de Nitidez até que a hora projectada se
veja claramente no tecto ou parede.

FUNÇÃO DE DESPERTADOR
1.

Sirva-se das teclas ALARM (despertador), HOUR (horas) e MINUTE (minutos) de modo a acertar a
hora do despertador, de acordo com a descrição anterior.

2.

Para activar o despertador, coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição ALARM
(despertador). Coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição ALARM (despertador). O
indicador AUTO acenderá.

Quando o despertador toca


Pode carregar na tecla SNOOZE/SLEEP OFF para parar o alarme durante 9 minutos. O despertador
voltará a tocará mais umas 5 vezes.



Para desligar de vez o despertador (e, por conseguinte, o alarme), disponha o comutador
ON/OFF/AUTO/ALARM na posição OFF (desligado). Só voltará a tocar no dia seguinte (à hora
programada).



Carregue na tecla ALARM OFF (despertador desligado) se desejar desactivar a função de despertador.

FUNÇÃO DE SLEEP (HIBERNAÇÃO) PROGRAMÁVEL
Em modo rádio, pode programar o aparelho de modo a hibernar automaticamente passada 1 hora e 59
minutos.
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1.

Coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição OFF (desligado) ou AUTO (automático).

2.

Se desejar regular o período de tempo a partir do qual pretende que o aparelho entre em hibernação,
carregue simultaneamente nas teclas SLEEP e HOUR (ou MINUTE) ou mantenha-as premidas.

3.

O rádio irá desligar-se automaticamente uma vez decorrido o período de tempo seleccionado. Pode
igualmente carregar na SNOOZE/SLEEP OFF para desligar o rádio em qualquer altura.

FUNÇÃO DE RÁDIO
O presente rádio despertador é provido de uma antena AM integrada. Pode melhorar a recepção do rádio
AM se deslocar o aparelho. A antena extensível de rádio FM encontra-se na parte de trás do aparelho.
Estique-a para melhorar a recepção.
1.

Coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição ON (ligado).

2.

Use o comutador AM/FM para seleccionar o modo de rádio que bem entender.

3.

Seleccione a estação desejada com o botão TUNING.

4.

Regule o volume.

5.

Se quiser desligar o rádio, coloque o comutador ON/OFF/AUTO/ALARM na posição OFF (desligado).

LIMPEZA
Limpe o aparelho com um pano macio embebido em água e líquido de limpeza não
agressivo/abrasivo. Não utilize álcool, benzeno, diluente ou qualquer solvente que seja de modo
a evitar potenciais danos ao acabamento (cor, brilho, etc). Não se esqueça de desligar o
aparelho da corrente antes de o limpar.

Observações


Tem a possibilidade de projectar a hora no tecto ou numa parede até 2 metros de distância numa
divisão escura.



Convém acertar a hora do visor e a hora do projector separadamente.



Ligue a ficha a uma tomada que se encontrar perto do aparelho. A ficha do aparelho deve ficar
facilmente acessível durante a sua utilização.



Utilize o aparelho num lugar ao abrigo da humidade e de temperatura amena.



Deixe um espaço de pelo menos 10 cm em torno do aparelho de modo a assegurar uma ventilação
suficiente.

ESPECIFICAÇÕES
Bandas de frequêcias: AM 540-1600KHz
FM 88 –108 MHz
Alimentação :

AC 230V ~ 50 Hz, 6 W
Back-up para o relógio (pilha de 9V não incluída)
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SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE
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