
RÁDIO DESPERTADOR AM/FM COM PROJECTOR

   MANUAL DO UTILIZADOR
   KT2064

ATENÇÃO: Produto com funcionamento eléctrico – Atenção ao 
 conectar a tomada de corrente AC.



ADVERTÊNCIA:
Para reduzir os riscos de incêndios e choques eléctricos este aparelho 
não deve ser exposto à chuva ou humidade.

ATENÇÃO:
Não utilizar o aparelho para finalidades diferentes daquelas 
especificadas e nem aplicar a ele comandos ou ajustes impróprios 
pois essas acções podem levar a riscos de exposição a radiações. 

ATENÇÃO – PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS 
NÃO REMOVER A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO CONTÉM 
COMPONENTES QUE REQUEIRAM MANUTENÇÃO FEITA PELO 
UTILIZADOR. CONTACTAR O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO 
PARA A MANUTENÇÃO. 

  O símbolo raio com seta contido no triángulo equilátero alerta o 
  utilizador para a presença de “tensões perigosas” dentro do 
  compartimento do produto que podem representar risco de choques 
  eléctricos para as pessoas.

  O ponto de exclamação dentro do triángulo equilátero tem a finalidade 
  de advertir o utilizador de que os documentos que acompanham o 
  aparelho fornecem importantes instruções para o funcionamento e 
  manutenção do mesmo.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA
1. Ler as instruções fornecidas. 
2. Conservar as instruções fornecidas. 
3. Respeitar todas as advertências.
4. Seguir todas as instruções.
5. Não utilizar o aparelho próximo à água.
6. Limpeza – Desligar o aparelho da tomada de parede antes de limpá-lo. Não 
 utilizar detergentes líquidos ou spray. Limpar exclusivamente com pano 
 seco.
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ATENÇÃO
RISCO DE DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRIR!



7. Não obstruir as aberturas de ventilação. Montar conforme as instruções do 
 fabricante.
8. O aparelho não deve estar montado próximo a fontes de calor como 
 radiadores, bocas de difusão de ar quente, chamas ou outros dispositivos 
 (inclusive amplificadores) que produzam calor.
9. Proteger o cabo de alimentação contra o risco de esmagamento ou 
 aprisionamento especialmente encontrando-se próximo a tomadas, 
 conectores e pontos de saída do aparelho. 
10. Usar somente conectores/acessórios especificados pelo fabricante. 
11. Desligar o aparelho da tomada de alimentação em caso de fortes temporais 
 ou em caso de períodos de inactividade prolongados.
12. Confiar as reparações a pessoas qualificadas para assistência. A assistência 
 é necessária para todos os danos ao aparelho como por exemplo, em caso 
 de danos ao cabo de alimentação ou à ficha, de líquidos derramados 
 ou queda de objetos sobre o aparelho, exposição do aparelho à chuva ou 
 humidade, funcionamento anómalo ou quedas.
13. O aparelho não deve estar exposto ao risco de contacto com a água; não 
 apoiar sobre o aparelho recipientes que contenham líquidos tais como vasos, 
 etc. 
14. Não expor a bateria a calor excessivo como por ex. sol, chamas ou 
 semelhante.
15. A tomada principal serve para desligar o aparelho e portanto é preciso 
 mantê-la ao alcance das mãos quando se deseja utilizar o aparelho. Para 
 desligar totalmente o aparelho da alimentação é preciso extrair a ficha da 
 tomada. 

PROTEJAM OS MÓVEIS!

Este aparelho possui suportes de borracha para evitar que possa se deslocar 
durante o manuseio. Tais suportes são fabricados em borracha tratada 
especificamente para prevenir desprendimento de resíduos que causem 
manchas na superfície dos móveis. Não obstante isso, alguns tipos de 
vernizes à base de óleos usados no revestimento de móveis ou conservantes 
para madeira ou spray detergentes podem alterar a borracha dos suportes 
propiciando a formação de manchas nos móveis. 
Para evitar danificar os móveis é aconselhável adquirir suportes de feltro 
autocolantes, facilmente encontrados nas lojas de ferramentas, e aplicá-los sob 
os suportes de borracha antes de apoiar o aparelho sobre os móveis. 
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1.  Botão Snooze
2.  Projector
3.  Indicador PM
4.  Indicador Auto
5.  Etiqueta da classe de consumo 
 energético
6.   Compartimento bateria
7.  Visor LED
8.   Regulador de foco
9.   Botão programação HOUR para 
 projector
10.Botão programação TIME para 
 projector
11. Botão Projector ON / OFF 

12. Interruptor de frequencia AM/FM

13. Botão MINUTE para visor LED
14. Botão HOUR para visor LED
15. Botão função SLEEP
16. Botão Sintonização
17. Cabo antena FM

18. Cabo de alimentação AC
19. Regulador  VOLUME / ALARM 
20. Botão programação ALARM
21. Botão programação TIME para 
 visor LED
22. Interruptor AUTO / OFF / ON

23. Botão programação MINUTE para 
 projector
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FUNÇÕES E COMANDOS



CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO
Este aparelho funciona com alimentação de  230V ~   50Hz. Conectar 
o cabo de alimentação AC a uma tomada doméstica. Este aparelho 
possui um sistema de  backup à bateria que requer 3 pilhas de 
lítio 3V planas CR2025 (não incluídas). Introduzir as baterias no 
compartimento comprovando as polaridades (+ e -) que devem 
estar conectadas às correspondentes placas do compartimento. 
Em caso de anomalia na alimentação AC o interruptor comuta 
automaticamente para a alimentação por bateria. A memória do relógio 
e do temporizador continuará a funcionar. Quando a corrente AC for 
restabelecida o relógio retomará a alimentação AC. 

Note: O visor não mostra a hora em caso de falta de corrente eléctrica 
porém o relógio mantém em sua memória a hora exacta. 

INSTRUÇÕES RELATIVAS ÀS BATERIAS
1. Usar pilhas que sejam das dimensões e tipo especificados.
2. Não usar pilhas novas juntamente com pilhas velhas.
3. Não usar pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis 
 (níquel – cadmio) juntas.
4. Retirar as pilhas quando o aparelho ficar inutilizado por longo 
 período de tempo. As pilhas velhas ou que mostrarem fugas de 
 líquido podem prejudicar o aparelho e invalidar a garantia.
5. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis pois pode haver 
 sobreaquecimento e danos. (Seguir as instruções do fabricante das 
 baterias).
6. Não eliminar pilhas deitando-as ao fogo pois pode haver fugas do 
 líquido ou risco de explosão. 
7. Substituir todas as baterias simultaneamente.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO
1. Colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição “ON”.
2. Colocar o interruptor de frequencia  AM / FM (12) na frequencia 
 pretendida. 
3. Sintonizar a estação desejada com o Botão de Sintonização (16).
4. Ajustar o nível do volume com o Regulador de Volume (19).
5. Para melhor recepção em FM, é preciso que o cabo da antena FM 
 esteja totalmente alongado. Para melhor recepção AM tentar 
 sintonizar lentamente o aparelho até obter um sinal claro. 
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6. O rádio pode ser desligado com o interruptor AUTO/OFF/ON (22) 
 em posição “OFF”.

ATENÇÃO: Não ligar o cabo de antena FM a outra antena externa.

PROGRAMAÇÃO DA HORA DO RELÓGIO
Pressionar simultaneamente os botões TIME e HOUR para configurar 
a hora ou o botão MINUTE para programar os minutos. 

PROGRAMAÇÃO DA HORA E AJUSTE DO FOCO DO RELÓGIO 
COM PROJECTOR
1. Colocar o interruptor Projector ON / OFF (11) em “ON”.
2. Para configurar a hora é preciso manter pressionados os botões 
 HOUR (9) e TIME (10) simultaneamente. Manter a pressão até a 
 visualizar a hora programada.  
3. Para configurar os minutos é preciso manter pressionados os 
 botões MINUTE (23) e TIME (10) simultaneamente. Manter a 
 pressão até visualizar os minutos programados. 
4. Ajuste do Foco: Ajustar a nitidez de projecção do relógio através do 
 botão de Ajuste de foco (8) até visualizar de forma clara a imagem 
 da hora projectada na parede ou tecto. 
5. Para desligar o projector, é preciso colocar o interruptor Projector 
 ON / OFF (11) em “OFF”.

Nota:
I. O relógio digital de LED e o relógio com projector devem ser 
 configurados separadamente. 
II. A imagem do tempo projectado é visualizada no tecto ou parede 
 numa sala escura.
 A distância máxima de projecção é de 3-9 pés (91 cm – 2,74 m).

PROGRAMAÇÃO DO DESPERTADOR
Pressionar simultaneamente os botões programação ALARM e HOUR 
para configurar a hora ou o botão MINUTE para configurar os minutos.
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FUNCIONAMENTO DO DESPERTADOR
Colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em posição “AUTO”. Acende-
se o indicador AUTO (4).
- DESPERTAR COM RÁDIO
1. Configurar o rádio deslocando o botão rotativo de sintonização (16) 
 até a estação que se deseja ouvir à hora programada para 
 despertar.
2. Configurar o regulador de volume /despertador (19) com o nível do 
 volume desejado. Ao chegar a hora programada para dspertar 
 activa-se o rádio.
3. Para desligar o rádio antes do tempo programado é preciso 
 pressionar o botão ALARM SET (20). O rádio não se activa mas o 
 despertador permanece programado e à mesma hora no dia 
 seguinte haverá o accionamento do rádio. 
4. Se não se deseja que o despertador accione o rádio no dia 
 seguinte, é preciso colocar o interruptor AUTO/ON/OFF (22) na 
 posição ‘OFF’.

- DESPERTAR COM AVISADOR
1. Colocar o botão rotativo volume/despertador (19) em posição 
 ALARM  até ouvir um “click”. O avisador será accionado à hora 
 programada para o despertador. 
2. Para desligar o avisador antes do tempo programado, é preciso 
 carregar no botão programação ALARM (20). O avisador se detém 
 mas o despertador fica programado e ambos activam-se novamente 
 à mesma hora no dia seguinte.  
3. Se não se deseja que o despertador active o avisador no dia 
 seguinte, é preciso colocar o interruptor AUTO/OFF/ON (22) em 
 posição ‘OFF’.

FUNÇÃO SNOOZE
1. Quando se aitva o despertador (avisador ou rádio) é possível 
 pressionar o botão Snooze (1) para repetir o despertador depois de 
 9 minutos. O avisador ou o rádio activam-se novamente depois de 9 
 minutos.
2. Esse processo repete-se até que o interruptor AUTO/OFF/ON (22) 
 tenha sido posto em posição “OFF”.
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FUNCIONAMENTO SLEEP TIMER
Este rádio despertador possui função de “sleep timer” (temporizador 
de pausa) que desliga automaticamente o rádio depois de um período 
de tempo programado entre 1 minuto e 1 hora e 59 minutos.
1. Pressionar o botão Sleep (15), o visor exibe o tempo 0:59. Ao 
 mesmo tempo activa-se o rádio e permanece ligado por 59 minutos.
2. Para programar o tempo de SLEEP com um tempo inferior a 
 “0:59”, é preciso carregar nos botões Sleep (15) e Minute (13) 
 simultaneamente até visualizar o tempo SLEEP desejado.
3. Para configurar o tempo SLEEP com tempo máximo de 1:59, é 
 preciso carregar no botão Sleep (15). O visor exibe “0:59”. Manter 
 pressionados simultaneamente os botões de SLEEP e HOUR 
 (14), o visor mostra “1:59” e o rádio se activa. Depois de 1 hora e 
 59 minutos o rádio desliga-se automaticamente. 
4. Para configurar a função Sleep Timer entre “0:59” e “1:59”, é 
 preciso pressionar o botão Sleep (15) simultaneamente ao HOUR 
 (14) até visualizar “1:59”.  De seguida pressionam-se os botões 
 SLEEP (15) e Minute (13) até visualizar o tempo SLEEP desejado.
5. Esgotado o tempo de SLEEP programado, o rádio desliga-se 
 automaticamente.  Para que o rádio se desligue antes do tempo de 
 SLEEP programado é preciso pressionar o botão SNOOZE (1).

FUNÇÕES SLEEP E DESPERTADOR COM O RÁDIO
1. Programar a hora desejada para o despertador de acordo com 
 as instruções da seção “PROGRAMAÇÃO DO DESPERTADOR” e 
 colocar o interruptor AUTO/ON/OFF em posição “AUTO”. 
2. Programar o tempo para a função SLEEP conforme descrito em 
 FUNCIONAMENTO SLEEP TIMER. 
3. O rádio desliga-se depois de transcorrido o tempo SLEEP 
 programado e o rádio despertador se activa no dia seguinte à hora 
 programada.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
1. Limpar o dispositivo com um pano macio e húmido (não molhado). 
 Não utilizar solventes ou detergentes.
2. Evitar o uso do aparelho exposto à luz solar direta ou em lugares 
 quentes, húmidos e empoeirados para reduzir o risco de incêndios 
 ou de choques eléctricos.  
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