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DESCRIÇÃO 
1. Configuração rápida 
2. Configuração lenta 
3. Configurar alarme/ OFF (desligado) 
4. Botão AM-FM 
5. Botão AL1/ ALI+2/ AL2 
6. Botão Automático/ Desligar/ Ligar 
7. Botão do volume/ OFF (desligado) 
8. Configuração de alarme 
9. Configuração da hora 
10. Configuração “SLEEP” 
11. Configuração “SNOOZE” 
12. Ponteiro de sintonização 
13. Ecrã 
14. Botão de sintonização 
15. Coluna 
 
Forte interferência electromagnética pode perturbar o funcionamento normal do 
aparelho. Se este for o caso, simplesmente configure novamente o aparelho para retomar 
o funcionamento normal, seguindo o manual de instruções. Se o funcionamento não 
retomar, por favor utilize o aparelho noutro local. 
 
LIGAR O RÁDIO 
Ligue o cabo AC na tomada de parede. Se a corrente eléctrica for interrompida e 
restaurada, o ecrã do relógio irá piscar. Assegure-se de que configura a hora correcta e o 
alarme para um funcionamento adequado. A tomada AC é utilizada como o aparelho 
desconectado, que deve permanecer prontamente operacional. 
 
CONFIGURAÇÃO DA HORA 
Pressione e mantenha o configurador da hora (9). Continue a pressionar o botão de 
configuração lenta (2) ou configuração rápida (1) para colocar o ecrã do relógio na hora 
correcta. 
Pressione o botão de configuração rápida (1) para a hora avançar rapidamente. 
Pressione o botão de configuração lenta (2) para a hora avançar lentamente. Liberte o 
botão de configuração rápida (1) ou lenta (2) quando terminar a configuração. 
 
FUNCIONAMENTO DO RÁDIO 
Coloque o botão “Automático/ Desligar/ Ligar” em “ON” (6) e ligue o volume. Coloque 
o botão AM-FM (4) na posição AM ou FM. Ajuste o botão de sintonização (14) e de 
Volume/ OFF (7) para a frequência e nível de audição desejados. 
 
ADORMECER A OUVIR MÚSICA 
Coloque o botão “Automático/ Desligar/ Ligar” (6) em “OFF” ou “AUTO”. Pressione o 
botão de configuração “SLEEP” (10) uma vez. Pode obter 59 minutos de reprodução do 
rádio para o acompanhar até adormecer. Seleccione o período desejado: pressione e 
mantenha o botão de configuração “SLEEP” (10) e de seguida pressione o botão de 
configuração rápida (1) ou lenta (2) para seleccionar o período desejado da função 
“SLEEP”. Se quiser desligar o rádio antes do período SLEEP tiver terminado, pressione 
o botão de configuração “SNOOZE” (11) uma vez. 
 



CONFIGURAÇÃO DA HORA DE ALARME 
Configuração de AL1 ou AL2: Coloque o botão “Automático-Desligar-Ligar” (6) na 
posição “AUTO”. Coloque o botão “AL1/AL1+2/AL2” (5) na posição AL1 ou AL2. 
Continue a pressionar o botão de configuração de alarme e de seguida pressione o botão 
de configuração lenta (2) ou rápida (1) para configurar a hora de alarme. 
Configuração de alarme duplo: Repita os passos anteriores (configuração AL1 ou 
AL2) para configurar a hora de Alarme 1 e Alarme 2, de seguida coloque o botão 
“AL1/AL1+2/AL2” (5) na posição “AL1+2”. Pressione o botão de configuração de 
alarme (8) o ecrã irá exibir a hora de Alarme 2. 
 
ACORDAR COM MÚSICA 
1. Coloque o botão de função (6) para a posição “ON”. Coloque o botão “AM-FM” na 

posição AM ou FM. Ajuste o botão de sintonização (14) e de volume (7) para a 
frequência e nível de audição desejada. 

2. Configure a hora de alarme conforme demonstrado anteriormente. 
3. O rádio irá tocar automaticamente à hora configurada. 
 
ACORDAR COM O TOQUE DO ALARME 
1. Configure a hora de alarme conforme demonstrado anteriormente. 
2. Desligue o volume. Irá acordar com o toque do alarme. 
 
FUNÇÃO SNOOZE 
Quando o alarme está ligado, pressione o botão de configuração SNOOZE (11) uma 
vez. Passados 7 minutos, o alarme irá tocar novamente. 
 
DESLIGAR O ALARME 
Pressione o botão de configuração ALARME/ OFF (3) uma vez para parar o alarme, 
que irá tocar novamente passadas 24 horas (no dia seguinte). Para parar o alarme 
completamente, coloque o botão função (6) na posição OFF. 
 
ADORMECER E ACORDAR COM MÚSICA 
Repita os passos de “Acordar com música”. Pressione o botão de configuração SLEEP 
(10) para configurar o período desejado de reprodução do rádio antes de dormir. O rádio 
irá parar automaticamente e iniciar novamente na hora configurada para acordar. 
 
FALHA DE ENERGIA 
Este relógio tem um sistema de energia suplente para assegurar o funcionamento 
contínuo durante a falha de energia. Coloque uma pilha 9-VOLT e o mecanismo do 
relógio irá manter a hora actual e o programa de alarme. 
 
  AVISO DE VENTILAÇÃO E VERTER 
O aparelho não deve ser exposto a salpicos ou líquidos vertidos. Objectos cheios de 
líquidos, tais como jarras, não devem ser colocados no aparelho. A ventilação normal 
do aparelho não deve ser impedida de forma alguma. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Descartar Equipamento Eléctrico & Electrónico Usado. 
O significado deste símbolo no produto, seus acessórios e embalagem indica que este 
produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Por favor, descarte este equipamento 
no seu ecoponto para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos & electrónicos. Nos 
países da União Europeia existem sistemas de recolha para equipamentos eléctricos e 
electrónicos usados. Ao assegurar este procedimento, irá ajudar a proteger o ambiente e 
a saúde, que por vezes pode ser afectada pelo mau descarte o de produtos usados. A 
reciclagem ajuda a conservar as fontes da natureza. Não deite fora os equipamentos 
eléctricos e electrónicos usados juntamente com o lixo doméstico. Para mais 
informações sobre reciclagem, contacte as autoridades locais, ou o serviço de recolha de 
lixo doméstico ou a loja onde comprou o equipamento. 
 

Importador AKAI Benelux – Elmarc B.V. 
Informações: www.akai.eu 
 
Consumo de energia: 5W (watts: 9V suplentes) 
Consumo de energia em standby (1W) 
 
A corrosão, oxidação, fuga das pilhas e qualquer outro defeito ácido desta natureza irão 
invalidar a garantia. 
 
 
 
 
 


