Manual de Instruções LENCO CR-07
Rádio despertador com rádio FM e Display LED
Notas:1- O aparelho não deve ser exposto a gotas de água nem a ambientes onde poderá existir possibilidade de se
molhar. Objectos tais como vasos e outros, não devem ser postos sobre a unidade.
2- Para desligar completamente o aparelho deverá retirar a ficha da tomada.
3- A ficha do aparelho não deve estar obstruída, de maneira a ser facilmente acessível.
4- A bateria não deve estar exposta a calor excessivo tal como, radiação solar, fogo entre outras.
5- O aparelho deve ter uma distância de segurança de outros aparelhos de 10cm em toda a sua volta, por questões
relacionadas com a ventilação do produto.
6- As saídas de ventilação, não devem ser obstruídas com objectos como jornais, panos, peças de roupa, cortinados.
7- Fontes de calor tais como velas, não devem ser inseridas sobre o aparelho.
8- Deve ter atenção aos aspectos ambientais quando optar por reciclar as baterias.
9- O aparelho deve ser usado em climas moderados.
10- A etiqueta com identificação do modelo e outras informações localiza-se na parte de trás do aparelho.
1- Botão de selecção de memória programada.
2- Botão de Snooze
3- Botão de sintonização/Programação das horas
4- Botão de selecção da hora
5- Botão de ON/OFF do Alarme
6- Botão do programa Sleep
7- Botão de sintonização/Programação dos minutos
8- Botão de aumento de Volume/Selecção do Alarme
numero 2
9- Botão de diminuição de volume/ Selecção do Alarme
numero 1

Rádio
1- Pressione o botão “ON/OFF” (5) para ligar o rádio.
2- Ajuste usando os botões de sintonização “Tunning +” e “Tunning –“ (respectivamente botões 3 e 7), e seleccione a
estação de rádio desejada.
3- Pressione os botões de aumento e diminuição de volume “Volume + e Volume – “ (botões 8 e 9 respectivamente)
para ajustar o volume.
4- Pressione e mantenha o botão “Preset M+” (botão 1) até aparecer no ecrã a mensagem “P01” a piscar. Depois
seleccione o canal em que pretende guardar a estação pressionando o botão “Preset M+” novamente para guardar a
estação desejada.
5- Agora poderá aceder à estação que guardou previamente pressionando o botão “Preset M+” para aceder à
memória à qual guardou previamente a estação.
Programar o Alarme
1- Deve primeiro desligar o rádio antes de programar o alarme.
2- Pressione e mantenha o botão “Al1” (botão 9) até o campo das horas começar a piscar.
3-Pode seleccionar o tempo do alarme: Pressione o botão das horas (botão 3), para ajustar as horas e pressione o
botão dos minutos (botão 7) para ajustar os minutos.
4- Depois destes passos pressione o botão “Al1” (botão 9) para gravar o alarme.
5- Agora pode habilitar o alarme, para despertar com radio ou com um tom de música, carregando no botão “Al1”
(botão 9) alternadamente.
6- O LED com o simbolo de uma nota musical acende e quer dizer que programou para acordar com radio, o led com
o sino refere que programou para despertar com sinal sonoro.
7- Se nenhum destes dois leds estiver aceso, quer dizer que alarme se encontra desligado.
8. Use o mesmo método usado anteriormente para programar o alarme numero 2

Cancelar o toque de alarme
Pressione o botão “On/OFF” (botão 5) para desligar o alarme. O alarme irá novamente, repetir-se passadas 24 horas.
Desabilitando o alarme
Pressione o botão “Al1” e “Al2” (botões 9 e 8 respectivamente) alternado até que os leds do símbolo da nota musical e
do sino fiquem apagados, indicando que o alarme se encontra desactivado.
Acertando o Relógio.
1- Deve desligar o radio antes de acertar o tempo.
2- Pressione e mantenha o botão “Time” (botão 4) até o display começar a piscar, depois solte o botão.
3- Pressione o botão das Horas (botão numero 3) e dos minutos (botão numero 7) para ajustar a respectiva hora e
minuto.
4-pressione o botão “time” (botão numero 4) para guardar.
Programando o modo “Sleep”
Pressione o botão “sleep” (botão numero 6), repetidamente para seleccionar o tempo (90,80,70,60,50,40,30,20,10 min
ou OFF). Quando programa este modo o rádio desligar-se-á automaticamente.
Modo Snooze
Para usar o modo Snooze, pressione o botão “Snooze” (botão numero 2) quando o alarme estiver sido activado. O
alarme irá parar temporariamente, mas irá despertar novamente passados 9 minutos.
Compartimento da bateria
As baterias irão ser usadas quando o aparelho é desligado da tomada. Este modo de segurança apenas mantem o
relógio em funcionamento, mas não mostrará o display LED totalmente. Pode premir a qualquer instante algum dos
botões para ser mostrar a hora. Por favor tenha em atenção que este modo tem um tempo ilimitado e está relacionado
com o tempo de duração das baterias.
Especificações técnicas
Gama de Frequancias: FM 87.5-108 MHz
Fonte de alimentação: AC 230V ~50 Hz, 3W
DC 2 x baterias tipo AAA (Para modo de segurança)
Potencia de saida: 300mW
Serviço Pós-venda e Apoio
Para mais informações: www.lenco.com
A Lenco fornece serviços e garantia de acordo com a lei Europeia, o que significa que no caso de reparações (tanto durante como
depois do período de garantia) deverá contactar o seu revendedor local.
Nota Importante: Não é possível enviar directamente produtos que precisem de reparação para a Lenco.
Nota Importante: Se esta unidade for aberta ou reparada por um serviço não oficial, a garantia irá expirar.
Este aparelho não é destinado ao uso profissional. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia irão expirar.
Produtos com a marcar CE estão de acordo com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Voltagem
(2006/95/EC) emitida pela Comissão da União Europeia.
A declaração de conformidade poderá ser consultada em:
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents
Este símbolo indica que o respectivo aparelho eléctrico ou bateria não devem ser descartados no lixo doméstico
comum. Para garantir o devido tratamento do aparelho e da bateria, por favor contacte o seu ponto de venda ou
autoridades locais para mais informações. Ao proceder desta maneira, irá ajudar na conservação de Recursos
naturais e melhorar os padrões de segurança ambiental no tratamento e descarte de aparelhos eléctricos (Directiva de
Descarte de aparelhos eléctricos e electrónicos).
®Todos os Direitos Reservado

AVISO: A Exposição perlongada a volumes muito elevados de música nos leitores multimédia poderá causar perda
auditiva temporária ou permanente.
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