
Relógio Despertador Duplo LED 

Manual de instruções 

 

CONTROLOS 

1. Botão “AL/DESLIGAR” 

2. Botão “HORA” 

3. Botão “MIN” 

4. Botão “OBSCURECER ELEV/RED SUSPENDER/VIBRAR” 

5. Botão “ALARME 1” 

6. Botão “ALARME 2” 

7. Botão “HORA” 

8. Compartimento das pilhas 

9. Cabo de alimentação 

 

INDICADORES 

A. VIBRAÇÃO AL1 

B. VIBRAÇÃO AL2 

 



INICIAR 

Este produto é alimentado CA. Usar duas pilhas tamanho “AAA” para manter as definições da hora no caso de 

interrupção de energia.  

Inserir as pilhas verificando as marcações de polaridade (+/-) no compartimento das pilhas (8). 

Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo apenas por pilhas novas. Remover todas as pilhas se o produto não for 

para ser utilizado durante um longo período de tempo. 

Ligar o cabo de alimentação (9) à toma elétrica com a tensão correta. NÃO LIGAR O PRODUTO A UMA TOMADA 

ELÉTRICA SE NÃO TIVER A CERTEZA DA TENSÃO DA MESMA. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

DEFINIÇÕES DO RELÓGIO 

1. Os dígitos da hora ficam intermitentes depois de ligar o produto à alimentação elétrica ou manter premido o botão 

“HORA” (7) durante aproximadamente 3 segundos enquanto os dígitos da hora estiverem a piscar no visor. 

2. Premir repetidamente o botão “HORA” (2) para alterar a definição da hora. 

3. Premir repetidamente o botão “MIN” (3) para alterar a definição dos minutos. 

4. Premir o botão “HORA” (7) para confirmar as definições. 

 

USAR O ALARME  

Este produto tem alarmes duplos que podem ser definidos e usados independentemente. Os procedimentos para 

definir ambos os alarmes são os mesmos. Deve seguir as instruções abaixo para definir a hora do alarme 1. Para a 

hora do alarme 2, substituir o botão “ALARME 1” (5) pelo botão “ALARME 2” (6). 

1. Premir e manter premido o botão “ALARME 1” (5) para entrar no modo de definição da hora do alarme 1. 

2. Quando os dígitos estiverem a piscar, premir repetidamente o botão “HORA” (2) para alterar a definição da hora. 

Premir repetidamente o botão “MIN” (3) para alterar a definição dos minutos. 

3. Premir o botão “ALARME 1” (5) para confirmar as definições. O Alarme 1é ativado e o indicador “A” acende. 

4. Para ativar ou desativar o Alarme 1, premir o botão “ALARME 1” (5). 

5. Quando o alarme tocar, premir o botão “OBSCURECER ELEV/RED SUSPENDER/VIBRAR” (4) para entrar no 

modo vibrar O alarme tocará de novo após 9 minutos. 

6. Ou quando o alarme tocar, premir o botão “AL/DESLIGAR” (1) para desligar o alarme. 

 

Nota: Durante as definições do relógio e do alarme, se não existir qualquer operação do botão durante cinco segundos, 

os dígitos da hora deixam de piscar e sai do modo de definição sem que tenham sido feitas novas definições. 

 

AJUSTAR O BRILHO DO VISOR 

Pode premir o botão “OBSCURECER ELEV/RED SUSPENDER/VIBRAR” (4) para ajustar o brilho do visor quando o 

alarme não tocar. 

 

  



Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a 

erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e 

substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado 

(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente. 

 

O equipamento eléctrico e electrónico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com 

uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, 

bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas 

separadamente. 

 

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem 

adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente 

não será prejudicado. 

 

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, 

bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de 

recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 

adicionais em relação a isto. 

 

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio CR-420NR está em 

conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está 

disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de 

pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: CR-420NR. Agora, entrar na página do 

produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras 

transferências. 
Alcance da frequência de funcionamento: 

Potência de saída máxima: 
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