Manual de Instruções LENCO CR-16
Rádio despertador com rádio FM, Projector, e acerto de hora automático
Vista geral e controlos
1- Activar/desactivar alarme
2- << Sintonização decrescente
3- Snooze/Sleep/Diminuição intensidade LEDs
4- Memoria/M+/ Sleep
5- Ligar/desligar projecção
6- Projectar hora a 180 º
7-Activar/desactivar alarme 2
8- Subir volume/ visualizar conteúdos no display
9- Ligar/desligar equipamento – Desligar alarme
10- >> Sintonização ascendente/Ano-Mês-Dia
11- Ajustar relógio
12- Baixar volume
13- Etiqueta de informação de modelo e outras
informações, localizada na parte inferior da unidade.
14- Tampa do compartimento das pilhas (parte inferior
da unidade)
15- Coluna
16- Controlo de angulo/nitidez
17- Visor LED
18- Cabo de alimentação
19- Antena do receptor de hora automática
20- Antena FM

Display LED
1- Indicador Hora PM
2- Indicador de Alarme 1
3- Indicador de hora
4- Indicador de frequência de Mhz
5- Indicador de Recepção de automática de hora.
6- Indicador de Alarme 2

LIGAÇÂO À CORRENTE
Este produto funciona com uma fonte de alimentação de AC 230V ~50Hz. Insira o cabo de alimentação Ac a uma
tomada devidamente instalada de AC
Instalar/Substituir a pilha de segurança
Esta unidade está equipada com um sistema de baterias de apoio, que utiliza uma pilha de lítio DC 3V cr2032 (não
incluída) para conservar os ajustes do aparelho, hora/calendário e das estações gravadas na memoria.
1- Remova o parafuso e retire a tampa do compartimento das pilhas.
2-introduza no compartimento das pilhas, uma pilha de lítio CR2032 nova, tendo atenção ao nível de polaridade que
está descrito na tampa do compartimento das pilhas. Utilize apenas pilhas do tamanho e tipo específicos.
3- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso.
Nota: A unidade funcionara sem a pilha instalada, mas em caso de corte de alimentação, perder-se-ão os ajustes de
hora e alarmes pré-gravados, assim como as estações de rádio guardadas e terá de reconfigurar novamente estas.
AJUSTAR O RELOGIO
Automático: (Só em modo Stand-by)
Alguns minutos depois de ligar a ficha na tomada, o tempo e a hora da antena DCF77 é automaticamente transferida
para o seu aparelho. Enquanto o símbolo de recepção do sinal da antena estiver a piscar, indica que que o aparelho

aguarda a recepção de um sinal de radio valido. Quando receber um sinal valido, o símbolo no seu equipamento
deixa de piscar e fica fixo e a hora correcta ficara disponível no ecrã.
- A hora será ajustada automaticamente.
Nota: O sinal pode ser recebido até um raio máximo de 2000km ao redor de Frankfurt/Main, mas podem aparecer
interferências dependendo das condições locais
Tal situação pode ocorrer especialmente em edifícios que contenham grande percentagem de metal, assim como
nas proximidades de aparelhos como TV, PC,s, telefones moveis, etc, que estejam ligados. Se a recepção não se
ajustar automaticamente passados 10 minutos, a recepção do sinal poderá ser demasiado fraca na sua área, e por
isso considere inserir a hora manualmente, ou mudar o aparelho de localização.
Ligado/Standby
No modo de espera (standby), toque uma vez no botão “Power on-off” para ligar a unidade.
Pressione uma vez o botão “ Power On-Off” para a unidade entrar em modo de espera.
Ajuste manual da Hora e do Calendário.
Enquanto o dispositivo estiver a procurar o sinal de radio para actualizar a data e hora automaticamente, não se
poderá ajustar a hora de forma manual.
1- Prima o botão “Power.On-Off” para colocar o dispositivo em modo de espera
2-Mantenha pressionado o botão “Snooze/Sleep/Dimmer” o símbolo indicador da recepção do sinal fica a piscar.
3-Mantenha primido durante 2 segundos o botão “Snooze/Sleep/Dimmer” O símbolo indicador de recepção de sinal,
irá desaparecer do visor.
4- Mantenha primido o botão “CLK.ADJ” durante 2 segundos, para entrar no modo de ajuste manual da hora/dia
5- O indicador do ano vai ficar a piscar no Display LED durante 30segundos para que se introduza um novo valor.
6- Enquanto o dilplay fica a piscar, pulse sucessivamente o botão << ou >> para ajustar o ano correcto. Mantenha
pressionado o botão << ou >> para avançar ou retroceder mais rapidamente. Pulse o botão “CLK.ADJ” para
confirmar.
7- Repita os passos 2 e 3 para ajustar do mesmo modo o mês, o dia, o formato de hora, a hora actual e por último os
minutos actuais.
-Para ver o ano enquanto está a visualizar a hora actual, toque uma vez no botão “Year-Month-Day”. O visor LED irá
alternar a visualização do ano durante 5 segundos e depois voltará automaticamente para a hora actual.
- Para ver a data enquanto está a visualizar a hora actual, toque duas vezes no botão “Year-Mouth-Day” O visor LED
ira alternar a visualização da data durante 5 segundos e depois voltará automaticamente à hora actual.
Durante o ajuste de hora, se não pulsar nenhum botão durante 10 segundos, a hora que ficou no visor LED, irá ser a
que ficou guardada. Assegure-se de que a inseriu a data de acordo com o formato PM para tarde/noite.
CONFIGURAR O ALARME
1- No modo de espera prima o botão ALARME 1 (ou ALARME 2) para ver a hora estabelecida pelo alarme.
2- Pressione e segure o botão ALARME 1 (ou ALARME 2) novamente durante 2 segundos até que o indicador hora
no DISPLAY LED pisque. Pressione o botão << ou >> para seleccionar a hora de alarme desejada
3- Toque no botão ALARME 1 (ou ALARME 2) novamente para avançar o Indicador dos Minutos. Pressione o botão
<< ou >> para obter os minutos do alarme desejados.
4. Toque novamente no botão ALARM 1 (ou ALARME 2) para avançar o indicador do dia da semana.
Pressione o botão << ou >> para seleccionar o dia da semana desejado para o alarme. A sequência é a seguinte:
1-5: Segunda a Sexta 1-7: Toda a semana 6-7: Sábado e domingo 1-1: um dia da semana.
Deve de seleccionar 1 para segunda, 2 para terça e assim sucessivamente.
5- Pressione novamente o botão ALARM 1 (Ou ALARM 2) para passar a selecção da fonte sonoro, podendo ser
toque sonoro ou rádio.
6- Prima o botão ALARM1 (Ou Alarm2) para guardar as alterações, e voltar ao ecrã inicial.
7- Para desactivar o alarme 1 (Ou alarme2) de despertar automaticamente nos próximos dias, mantenha
pressionado o botão Alarm1 (ou Alarm2) durante 2 segundos, para desactivar o alarme que seleccionou (Alarm1 ou
Alarm2)

8-Para colocar novamente o alarme 1 ou alarme 2 a despertar nos próximos dias, mantenha pressionado o
botão “Alarm1 ou Alarm2” durante 2 segundos.
Desligando o Alarme:

Para desligar o alarme imediatamente, pressione o correspondente botão “Alarm1 ou Alarm2” ou o botão “Power OnOFF” Este modo não invalida que o alarme desperte novamente nos dias seguintes.
Função Snooze: Quando o alarme estiver a despertar, pressione a tecla “Snooze”, para suspender o alarme e activar
a função snooze. Neste modo o alarme vai temporariamente parar e despertar novamente 9 minutos depois. O
indicador Alarm1 (ou Alarm2) ira continuar a piscar no ecrã.
Ouvir o rádio. Sintonização do radio
1-No modo standby pressione o botão “Power ON-OFF” Para ligar o rádio.
2- O Display Led mostrará a frequência de sintonização durante 5 segundos e depois retorna ao início.
Procura automática de estações de rádio.
Para procurar estações de radio automaticamente (desde que tenham um nom sinal) mantenha pressionado o botão
“Tune Up >> ou Tune down << “ até verificar no ecrã LED que a frequência de estação está a aumentar. A procura
termina mal seja encontrada a primeira estação de rádio com sinal forte.
Procura Manual:
1-Pressione o botão << ou >> repetidamente para escolher a estação de radio desejada.
2- PPresisone o botão “Volume Up” ou “Volume DOwn” para seleccionar o volume desejado. A escala do volume irá
ser apresentada no display LED.
Notas: Use a procura manual para procurar estações de rádio com sinal mais fraco.
Para guardar estações de rádio na memoria.
1- Pressione o botão << ou >> para escolher a estação de rádio desejada.
2-Mantenha pressionado o botão “Memory”, no ecrã LED irá aparecer a próxima estação de memoria livre, pressione
os botões “>>” ou “<<” para escolher a estação de memoria livre que quer ocupar entre P01 e P10.
3- Para ouvir uma das estações pré-gravadas prima o botão “M+” repetidamente até encontrar a estação desejada.
Função Sleeper Timer.
Esta função permite que o equipamento se desligue automaticamente após definir um tempo desejado.
1- Enquanto estiver a ouvir radio pressione o botão “Sleep”, ira aparecer no visor LED “90” referente aos minutos,
pode escolher entre 90,60,30, ou 15. Apos seleccionar o valor pretendido, por exemplo 15, significa que apos 15
minutos a tocar radio o aparelho desliga-se sozinho.
2-Para cancelar esta função pressione repetidamente o botão “sleep” ate aparecer as horas actuais.
3- Se optar por desligar o aparelho antes do tempo pré-seleccionado da função “sleeper” basta pressionar o botão
“Power ON-OFF” em qualquer altura.
Alarme Nap (soneca)
Neste modo pode seleccionar um tempo apos o qual o alarme ira emitir um sinal sonoro.
Pressione a tecla “NAP” e seleccione o tempo desejado, desde 90 até 10 minutos (de 10 em 10 minutos)
Apos ter passado o tempo seleccionado, o alarme ira tocar um sinal sonoro que vai crescendo em intensidade. Para
desligar este beep use o botão “Power ON-OFF”
Controlo de intensidade do ecrã.
Pressione a tecle “Dimmer” para seleccionar o brilho desejado no ecrã entre alto, médio, ou baixo, de acordo com as
condições ambientes do seu local.
Alternar display entre Tempo e Data (mês e ano)
No modo em que não esteja a tocar radio mantenha pressionado o botão “BETWEEN DISPLAY CONTENTS”
durante 3 segundos até aparecer no ecrã “ON”. Assim irá alternar no ecrã entre data e hora.
FUNÇAO PROJECÇÂO
Notas: Este aparelho traz embutido um sistema de projecção que pode ser usado no modo de relógio ou rádio. Este
dispositivo permite projectar o tempo no tecto ou na parede.
A Projecção tem melhor visibilidade entre 90 a 270cm de distância
Pressione o botão “Projection ON/OFF” para iluminar as lentes de projecção”
- Use o selector de focagem localizada ao redor das lentes de projecção para focar a sua projecção.
-Pressione “PROJECTION 180 FLIP” para girar a imagem.
-Para desactivar esta função basta pressionar o botão “projection ON/OFF”
Caso o aparelho não esteja a funcionar devidamente, pode ter activado o sistema de segurança interno devida a
uma descarga electroestática, ou pico de tensão. Desligue a ficha da tomada, e retire as baterias de segurança.
Espere 3 minutos, reintroduza as baterias de segurança e ligue novamente o aparelho

ESPECIFICAÇÔES TECNICAS
Abrangência do raio de frequência
Baterias
Fonte de alimentação
Distancia de Projecção

FM 87.5 – 108 MHz
1x 3V CR2032 (não incluída)
AC 230V ~50Hz, 5W
Aproximadamente entre 90 a 270 Cm

AVISO
Actualizações para Firmware e / ou componentes de hardware são feitas regularmente. Logo, algumas das
instruções, especificações e imagens desta documentação podem diferir ligeiramente a partir de sua situação
particular. Todos os itens descritos neste manual são apenas para fins ilustrativos e não podem ser aplicados em
situações particulares. Nenhum direito/s legal ou direitos pode ser obtido a partir da descrição feita neste manual.

AVISO, DECLARAÇÔES E INFORMAÇÔES

Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico.
Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as
leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar
a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos
de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando
vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC

CE

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa
Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode
ser consultada em https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do
agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

® Todos os direitos reservados
MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt

