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Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o Rádio Relógio
RR-736. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as
funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior
meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx
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LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo
antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a
chave de voltagem está ajustada para a volta-
gem da rede elétrica local. Insira o plugue do
adaptador, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo
período de tempo, remova o adaptador da
tomada, puxando sempre pelo adaptador,
nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico,
não exponha estes produto a chuva ou umida-
de. Não abra este produto nem tente fazer qual-
quer reparo em seu interior. Se necessário, enca-
minhe este produto a um serviço autorizado.

ACOPERATION

Before operation please make sure voltage on
the set corresponds to the voltage of your local
area. Insert theplugof theAC/DCadaptor intoa
standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug
the AC/DC adaptor from the AC power socket
by pulling the adaptor. Never pull the power
cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose
this appliance to rain or moisture. Do not
remove cover. There are no user serviceable
parts inside. Refer servicing to qualified service
personnel.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura
ao proprietário-consumidor deste aparelho
garantia contra qualquer defeito de material
ou de fabricação que nele se apresentar no
prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de emissão da Nota Fiscal de
Venda, desdeque tenha sido instaladoeutili-
zado conforme orientações contidas no Ma-
nual do Usuário e exclusivamente para uso
doméstico.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restrin-
ge sua responsabilidade à substituição das
peças defeituosas desde que, a critério de
seu técnico credenciado, se constatem falhas
em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas
(quando fornecidas), cabos de ligação (corta-
dos, rompidos ou indevidamente isolados) e
conectores danificados no ato da instalação
ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao
produto, que prejudiquem seudesempenho,
correção de problemas de recepção ineren-
tes ao local oudecorrentes douso de antenas
inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de pro-
dutos para conserto e/ou instalação e atendi-
mento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam
serviços autorizados, sendo as despesas e ris-
cos de transporte de ida e volta do aparelho à
autorizada de total responsabilidade do con-
sumidor.

ODISTRIBUIDORAUTORIZADOLENOXXDECLA-
RA A GARANTIA NULAOU SEM EFEITO:

1 seoaparelho sofrer qualquerdanoprovocado
por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com oManual do
Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia
elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 seonúmerodesérie for removidoourasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na au-
sência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais
de violação, ajuste ou conserto por pessoa
não credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORI-
ZADO LENOXX;

10 se o produto adquirido provier de venda no
estado, caracterizada pormeio de Nota Fiscal
de Venda, ou ainda se o preço de venda for
muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário,
não nos responsabilizamos pela ausência de
quaisquer acessórios.

ODISTRIBUIDORAUTORIZADOLENOXXobriga-se
aprestar os serviços acima referidos somente
nas localidades onde mantiver oficinas de
serviços, próprias ou especificamente auto-
rizadas, para atender este aparelho. O pro-
prietário-consumidor será, portanto, o único
responsável pelas despesas e riscos de trans-
porte deste aparelho à oficina autorizada
LENOXXmais próxima (ida e volta).

NOTA. A LENOXX se isenta de qualquer respon-
sabilidade decorrente da aquisição da cha-
mada garantia estendida perante qualquer
seguradora/revenda. O prazo de garantia se
restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar re-
clamações, favor contatar o nosso serviço de
atendimento pelo telefone (11) 3339 · 9954
(SãoPaulo) ouDDG0800 ·77 ·29 ·209 (demais
localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e
sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para
sac@lenoxx.com.br. Você tambémpode con-
sultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A ga-
rantiaéválida somenteemterritóriobrasileiro.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Especificações técnicas

Alimentação CA 127/220V · 60 Hz

Potência de saída     0,45W RMS

Consumo máximo 1,2W

Faixas de frequência FM: 88 a 108 MHz
AM: 530 a 1600 KHz

Entrada auxiliar Plugue de 3,5 mm

Dimensões (A x L x P) 80 x 190 x 65 mm

Peso 0,5 Kg

Acessório Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.
[CQ_Rev.01_Fev_15].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.

CUIDADOS COM O APARELHO

❏ Para evitar danos ou acidentes, leia
atentamente todas as instruções
deste manual antes de instalar e
usar o aparelho.

❏ Coloque sempre o aparelho sobre
uma superfície plana, firme e livre
de vibrações.

❏ Posicione o cabo do adaptador de
forma que não fique prensado e
nem possa ser pisoteado.

❏ Não obstrua os orifícios de ventila-
ção do aparelho.

❏ Para a dissipação do calor, é neces-
sária uma área livre de pelo menos
5 cm nas laterais e 10 cm nas partes
superior e traseira do aparelho.

❏ Não coloque o aparelho sobre tape-
tes, almofadas ou outras superfícies
fofas, que obstruam a ventilação.

❏ Não coloque o aparelho sob a luz di-
reta do sol ou em local muito
quente.

❏ Evite umidade e poeira no local
onde o aparelho for colocado.

❏ Não exponha o aparelho a calor ou
frio excessivo.

❏ Não coloque objetos sobre o apare-
lho e não cole nenhum tipo de ade-
sivo.

❏ Não conecte o adaptador em toma-
das sobrecarregadas, “benjamim”
ou extensão (risco de incêndio).

❏ Nunca mexa no adaptador com as
mãos molhadas (risco de choque elé-
trico).

❏ Nunca puxe o adaptador para re-
tirá-lo da tomada; faça-o segurando
o plugue para não danificá-lo.

❏ Não abra o aparelho: risco de cho-
que elétrico, danos ao aparelho e
perda da garantia. Todo reparo no
interior do aparelho deve ser reali-
zado apenas por técnico autori-
zado.

❏ Nunca insira objetos estranhos
(principalmente metálicos) nas
aberturas do aparelho: risco de cho-
que elétrico, incêndio e danos ao
aparelho.

❏ Mantenha o aparelho afastado de
fontes magnéticas ou outros apare-
lhos que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

❏ Para remover o pó, limpe o aparelho
com um pano seco, limpo e macio
que não seja feito de algodão.

❏ Nunca use substâncias voláteis
(benzina, álcool, thinner e solven-
tes em geral) no aparelho.

. 2 .
Cuidados com o Aparelho



CONHEÇA O SEU APARELHO
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Conheça o seu Aparelho

DESPERTADOR

COMO ACERTAR O DESPERTADOR

Este aparelho possui dois despertadores.
Cada um pode ser acertado independente-
mente do outro.

1 Se o aparelho estiver em modo Rádio,
pressione e mantenha pressionada a
tecla q/SOURCE/ALARM OFF G para
desligá-lo.

2 Pressione a tecla AL1 ou AL2 F para
selecionar qual despertador você dese-
ja acertar.

3 Pressione repetidamente a tecla HOUR
C até que o display mostre a hora de-
sejada para despertar.

4 Pressione repetidamente a tecla MIN
C até que o display mostre os minu-
tos desejados para despertar.

5 Pressione novamente a tecla AL1 ou
AL2 F (dependendo de qual desperta-
dor você estiver acertando) até que o
display mostre «RADIO» (para desper-
tar com rádio) ou «BUZZER» (para des-
pertar com campainha).

6 Veja na seção Radio como ajustar o vo-
lume do despertador.

7 No horário estipulado, o rádio ou a
campainha ligará automaticamente.

8 Para desligar o despertador quando es-
tiver tocando, pressione e solte a tecla
q/SOURCE/ALARM OFF G.
✦ No dia seguinte, o despertador ligará

automaticamente no mesmo horário.

9 Para desativar o despertador, pressione
a tecla AL1 ou AL2 F até que os indi-
cadores J e/ou L apaguem no dis-
play.
✦ Neste caso, o despertador não tocará

automaticamente no dia seguinte a me-
nos que você volte a ativá-lo pressio-
nando a tecla AL1 ou AL2 F.

FUNÇÃO SONECA

Quando o despertador começar a tocar,
pressione a tecla SNOOZE E para desli-
gá-lo temporariamente. Passados 9 minu-
tos, o despertador tocará novamente.

. 8 .
Despertador



RÁDIO

COMO UTILIZAR O RÁDIO

1 Para ligar o rádio, pressione a tecla
q/SOURCE/ALARM OFF G.

2 Pressione e solte novamente a tecla
q/SOURCE/ALARM OFF G para alternar
entre rádio AM e rádio FM.

3 Pressione e solte repetidamente a
tecla TUN+ ou TUN– C até sintonizar a
emissora desejada, ou

Pressione e mantenha pressionada a
tecla TUN+ ou TUN– C para que o apa-
relho sintonize automaticamente a
emissora de frequência acima ou abai-
xo da atual.

4 Pressione as teclas VOL+ e VOL– F

para ajustar o volume conforme deseja-
do.

5 Para desligar o rádio manualmente,
pressione e mantenha pressionada a
tecla q/SOURCE/ALARM OFF G.

MEMORIZANDO EMISSORAS

Este aparelho permite a você armazenar
na memória a sintonia de diversas emisso-
ras.

1 Sintonize a emissora desejada. Veja ins-
truções abaixo.

2 Pressione e mantenha pressionada a
tecla CKL/MEM B para armazenar na
memória a sintonia da emissora.

3 Para sintonizar as emissoras que estive-
rem armazenadas na memória, pressio-
ne e solte sucessivamente a tecla
CLK/MEM B.

SOBRE ANTENA

Este aparelho possui antena embutida
para recepção AM. Ajuste aposição do apa-
relho até obter a melhor recepção possí-
vel.

Para recepção FM, o aparelho possui
uma antena-fio. Posicione o fio até obter
a melhor recepção possivel.

. 7 .
Rádio

A Alto-falante
Localizado na lateral do aparelho.

B Tecla CLK/MEM

✦ Com o aparelho desligado em
modo Standby, pressione e mante-
nha pressionada para ajustar o ho-
rário.

✦ Em modo rádio, pressione sucessi-
vamente para alternar entre emis-
soras pré-sintonizadas.

C Teclas TUNE-/+ MIN/HOUR

✦ Pressione para selecionar horas e
minutos ao ajustar o horário do re-
lógio ou do despertador.

✦ Em modo rádio, pressione para sin-
tonizar uma emissora.

D Tecla DIMMER

Pressione para atenuar a luminosi-
dade do display. Pressione nova-
mente para restaurar a luminosidade
normal.

E Botão SNOOZE

✦ Pressione para ativar a função so-
neca quando o alarme tocar. O
alarme tocará novamente a cada 9
minutos depois de pressionada a te-
cla SNOOZE.

✦                                repetida-
mente para ajusttar o temporizador.

F Teclas VOL -/+ AL1/AL2

✦ Em modo rádio, pressione para
ajustar o volume.

✦ Em modo relógio, pressione para a
ajustar Alarme 1 ou Alarme 2.

G Tecla q/SOURCE/ALARM OFF

✦ Pressione para ligar o aparelho.
✦ Pressione e mantenha pressionada

para desligar o rádio ou a conexão
auxiliar.

✦ Pressione para desligar o desperta-
dor.

✦ Pressione repetidamente para alter-
nar entre rádio AM, rádio FM e
modo AUX.

H Entrada LINE IN

Na lateral do aparelho. Conecte aqui
outos aparelhos, utilizando um cabo
de conexão com plugues P2. (Obs.:
cabo não fornecido.)

I Compartimento de pilhas
Insira 2 pilhas AAA respeitando a po-
laridade indicada no interior do com-
partimento. (Pilhas não fornecidas.)

J Indicador ALARM 1

O Alarme 1 pode ser ajustado de duas
maneiras: «BUZZER» (para despertar
com a campainha) ou «RADIO» (para
despertar com o rádio tocando).

K Display LED
Exibe as horas e outras funções do
aparelho.

L Indicador ALARM 2

O Alarme 2 pode ser ajustado de duas
maneiras: «BUZZER» (para despertar
com a campainha) ou «RADIO» (para
despertar com o rádio).

. 4 .
Conheça o seu Aparelho

Em modo rádio, pressione



COMO USAR SEU APARELHO

LIGANDO O APARELHO

1 Ajuste a chave seletora de voltagem do
adaptador à voltagem da rede elétrica
local.
✦ O adaptador sai ajustado de fábrica

para 220V CA.

2 Insira o plug do adaptador numa toma-
da da rede elétrica.

3 O display começará a piscar. Para acer-
tar o horário, veja o item “Como acer-
tar o relógio” na página 6.

BACKUP COM PILHAS

Este aparelho permite que você utilize 2
pilhas tamanho AAA (não inclusas) para
manter o horário no caso de falta de ener-
gia elétrica.

1 Retire o aparelho da tomada e abra o
compartimento de pilhas I localiza-
do na parte inferior.

2 Insira 2 pilhas AAA respeitando a pola-
ridade indicada no interior do compar-
timento. Prefira pilhas alcalinas.

3 Se faltar energia, o relógio continuará
operante, mas o rádio não funcionará.

✦ O uso de pilhas também permite que
você mude o aparelho de lugar, desco-
nectando-o da rede elétrica, sem preci-
sar acertar o horário novamente.

✦ O backup com pilhas destina-se apenas
a interrupções curtas de energia.

✦ Sempre substitua todas as pilhas de
uma só vez.

✦ Nunca misture pilhas novas e velhas,
nem pilhas de tipos diferentes (nor-
mais, alcalinas, recarregáveis, car-
bono/zinco, níquel/cádmio etc.).

✦ Se não for usar o aparelho por um
longo período de tempo ou se as pilhas
estiverem totalmente descarregadas,
retire-as do compartimento para evitar
o risco de vazamento e corrosão.

CONEXÃO DE APARELHO EXTERNO

Você pode conectar um aparelho externo
(MP3 player) aos alto-falantes do RR-736.
Para tanto, precisará de um cabo de áudio
com plugues de 3,5mm (não incluso).

1 Insira o plugue na entrada LINE IN H.

2 Insira o plugue da outra extremidade
do cabo na saída AUDIO OUT do apare-
lho externo.

3 Pressione a tecla q/SOURCE/ALARM
OFF G para ligar o rádio.

4 Pressione novamente a tecla q/SOURCE
/ALARM OFF G para selecionar modo
AUX.
✦ O display mostrará AUX.

5 O áudio do aparelho externo será ouvi-
do através dos alto-falantes do
RR-736.
✦ IMPORTANTE: não utilize aparelhos exter-

nos para despertar. O RR-736 só deve
ser usado como despertador usando o
próprio rádio ou a campainha.
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Como Usar seu Aparelho

COMO ACERTAR O RELÓGIO

COMO ACERTAR O RELÓGIO

1 Se o aparelho estiver em modo Rádio,
pressione e mantenha pressionada a
tecla q/SOURCE/ALARM OFF G para
desligá-lo.

2 Pressione e mantenha pressionada a
tecla CLK/MEM B até que o display co-
mece a piscar.

3 Solte a tecla.

4 Pressione repetidamente a tecla HOUR
C até que o display mostre a hora de-
sejada.

5 Pressione repetidamente a tecla MIN
C até que o display mostre os minu-
tos desejados.

6 Pressione a tecla CLK/MEM B para en-
cerrar o ajuste do horário.

TEMPORIZADOR

A função temporizador permite que você
durma ouvindo o rádio, pois o aparelho
desligará automaticamente após o tempo
que você especificar.

1 Coloque o aparelho em modo rádio.

2 Pressione a tecla SNOOZE E repetida-
mente até que o display mostre o nú-
mero de minutos desejados.
✦ As opções são: 90, 80, 70, 60, 50, 40,

30, 20 e 10 minutos ou OFF (função de-
sativada).

3 O rádio desligará automaticamente
após o tempo especificado.
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Como acertar o relógio


