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AVISO

 Para reduzir o risco de Incêndio, Choque Elétrico ou Lesões:
1. Este aparelho é dedicado apenas a uso doméstico, ou uso semelhante em hotéis.
2. Coloque este aparelho numa superfície estável, nivelada e não escorregadia.
3. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (e.g. na casa de banho ou perto de um 
chuveiro ou de uma piscina).
4. Certi�que-se de que o adaptador está seco.
5. Não verter nem deixar entrar água dentro do aparelho.
6. Utilize apenas o adaptador original. Não utilize outro adaptador se estiver dani�cado.
7. Este aparelho não tem botão de ligar e desligar. Para desligar o aparelho da fonte de 
alimentação, remova a �cha da tomada.
8. Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O propósito deste 
aparelho é facilitar o seu despertar. Não diminui a sua necessidade de sono.de�nido.

ARMAZENAMENTO

1. Limpe o aparelho com um tecido macio.
2. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esponjas ou solventes de limpeza como álcool, 
acetona, etc., uma vez que isto pode dani�car a superfície do aparelho.
3. Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, remova o cabo de 
alimentação da tomada e guarde o aparelho num ambiente seguro e seco, onde não possa ser 
esmagado, amassado ou sujeito a quaisquer danos.
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VISÃO GERAL

Despertador 2

Despertador 1

Botão Para Baixo

Botão Para Cima

Luz LED

Botão Snooze

Volume +

Rádio

Volume –

Temporizador de Sono

Botão de Con�guração

Saída USB

Antena

Entrada micro USB

Altifalante

Botão da Bateria
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GUIA DE USO

Con�gurar o relógio para a primeira utilização:
Deve de�nir a hora no relógio quando ligar o aparelho à tomada pela primeira vez.

DEFINIR A HORA

1. Ligue o cabo de alimentação 
e comece a con�guração.

2.Pressione      durante 3 segundos até 
que as horas comecem a piscar.

Utilize                para acertar a hora.2.Pressione      2.Pressione      2.Pressione      2.Pressione      Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.Utilize                para acertar a hora.

4. Pressione       novamente para 
con�rmar as horas e passe para os 
minutos

4. Pressione       novamente para 4. Pressione       novamente para 4. Pressione       novamente para 4. Pressione       novamente para 5. Utilize                para acertar os 
minutos.
5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 5. Utilize                para acertar os 6. Pressione       novamente para 

con�rmar os minutos e escolha o 
formato da hora.

6. Pressione       novamente para 6. Pressione       novamente para 6. Pressione       novamente para 6. Pressione       novamente para 

NOTA:
Quando é selecionado o formato de 12 horas, estarão indicados os períodos AM e PM.
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CONFIGURAR O DESPERTADOR

Pode de�nir quatro despertadores para esta luz despertadora
(Nota: os relógios 3 e 4 apenas podem ser con�gurados através da APP).
Tome como exemplo a con�guração do relógio:

1. No modo tempo, prima    para ligar o 
alarme. O símbolo do alarme aparece no 
visor quando o alarme é ligado e 
desaparece quando é desligado.
2. Pressione durante 3 segundos até que 
as horas comecem a piscar, e utilize [x]
para acertar a hora.
3. Prima [x] novamente para con�rmar as 
horas e passe para os minutos, e utilize [x]                   
p         para acertar os minutos.
4. Prima [x] novamente para con�rmar os 
minutos e escolha o toque do alarme, e 
utilize           para escolher (pode escolher 
entre 7 toques pré-de�nidos ou rádio FM 
para o toque de despertar).
5. Prima [x] novamente para con�rmar o 
toque de despertar e con�gure o volume 
do toque, usando            para o acertar.
6. Prima [x] novamente para con�rmar o 
volume e escolha a luz de despertar, 
utilizando            para ajustar a intensidade 
da luz. (OFF, L-01~L-20).

1. No modo tempo, prima    para ligar o 1. No modo tempo, prima    para ligar o 1. No modo tempo, prima    para ligar o 1. No modo tempo, prima    para ligar o 1. No modo tempo, prima    para ligar o 1. No modo tempo, prima    para ligar o 11. No modo tempo, prima    para ligar o 

[x][x][x][x][x][x]1[x]

[x] [x] [x] [x] [x] [x] 1[x] 

p         p         p         p         p         p         p         
 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 1 [x] 

utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher utilize           para escolher (pode escolher 

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 1 [x] 

do toque, usando            do toque, usando            do toque, usando            do toque, usando            do toque, usando            do toque, usando            do toque, usando            
[x][x][x][x][x][x]1[x]

utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade utilizando            para ajustar a intensidade 

NOTA:
Quando chegar a hora de�nida, a luz acender-se-á lentamente até chegar ao nível de brilho pré-de�nido. 
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7. Prima [x] novamente para con�rmar a intensidade da 
luz e escolha a hora da simulação do amanhecer. Utilize [x] 
para ajustar de 10 a 60 minutos, depois prima [x]    para 
con�rmar, terminando a con�guração.

(Pode con�gurar a luz para que esta se acenda entre 10 a 60 minutos antes 
do toque do despertadir. Na con�guração da simulação do amanhecer, a 
intensidade da luz irá aumentar gradualmente até alcançar a con�guração 
de�nida e a cor mudará de um vermelho matutino até uma brilhante luz do 
dia.)

Deixe durante 15 segundos para con�rmar a opção escolhida.

[x][x][x][x][x][x]1[x]
 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 1 [x] 

[x]    [x]    [x]    [x]    [x]    [x]    [x]    [x]    

SNOOZE

Quando o despertador tocar, prima [x] para ativar 
o snooze, e poderá descansar durante mais 9 
minutos. 
NOTA:
Apenas pode ativar esta opção 5 vezes.

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x] z [x]  [x] z [x]  [x] z [x] 

*Quando o despertador (ou o snooze) tocar, prima os respetivos botões do despertador para desligar a luz e o som.

*Quando o despertador tocar, se não houver qualquer ação durante 15 minutos, a luz e o som serão desligados 
automaticamente.



LIGAR/DESLIGAR A LUZ
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Pode ajustar o tipo de apresentação:  Luz de Amanhecer ou Luz Colorida.

1. Prima [x] para ligar/desligar a luz de 
amanhecer.

2. Prima [x]          para ajustar a 
intensidade da luz.

 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]          para ajustar a [x]          para ajustar a [x][x]          para ajustar a           para ajustar a 

Luz colorida:
Clique duas vezes em[x]para ligar/desligar as luzes coloridas e entrar no modo automático.
Prima             para mudar para o modo manual.
Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.

[x][x][x][x][x][x][x][x][x][x]
Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.Prima             para mudar para o modo manual.
Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.Pressione             durante alguns instantes para voltar ao modo automático.

LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM
Pressione [x] durante 3 segundos para ligar o modo de pesquisa automática na primeira 
utilização. O rádio irá automaticamente procurar frequências e guardá-las em P01, P02...

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 
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Ligar o rádio
Ligar o rádio
No modo de relógio, prima [x] para ligar/desligar o rádio FM. Pressione [x] durante 3 segundos 
para de�nir a frequência FM. Prima brevemente [x] para regular o volume.

Desligar o rádio
No modo de rádio ligado, prima [x] para desligar o rádio.
Nota: Para obter um bom sinal de rádio, desenrole completamente a antena e mova-a até 
encontrar o melhor sinal.

[x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 
[x] para regular o volume.[x][x][x][x][x][x]

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 

CONFIGURAR O TEMPORIZADOR DE SONO

Prima [x] para iniciar o 
temporizador de sono.

Pressione [x] durante alguns 
instantes para con�gurar a hora 
da simulação do amanhecer, e 
prima    .............para acertar o 
temporizador.

Prima [x] novamente para 
con�gurar a luz noturna e prima    
...............para ajustar a intensidade.

Prima [x] novamente para de�nir a 
música para dormir e prima         
............... para escolher o som. Pode 
escolher sons naturais ou o rádio 
como sons para dormir, e a luz de 
despertar tem três sons naturais 
incorporados.

Prima [x] novamente para de�nir o 
volume dos sons para dormir e 
prima .... .....  .para regular o 
volume.

[x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 

prima    .......................................prima    

[x][x][x][x][x][x][x]

.............................................

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 

.............................................

[x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 

.... .....  ..... .....  .... .....  .... .....  
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LIGAÇÃO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL

1.Faça o download da app Smart Life
 para o seu dispositivo móvel através da 
App Store ou do Google Play, ou diretamente 
através do código QR.

• Faça o download da Smart Life (Android/iOS)
•Digitalize para um vídeo de instruções.

2. Crie uma conta e faça o login.
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3. Adicione o dispositivo e conecte o Wi-Fi.
Ligue a luz e con�rme se o Wi-Fi pisca rapidamente.
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4. Como comandar a luz através do painel de operações da app Smart Life.

Snooze 

Luz Rápido

Alarme

Alarme

Temporizador de sono

De�nições

A.Clique em [x] para con�gurar os quatro despertadores. 
da app Smart Life.

[x] [x] [x] [x] [x] [x] 1[x] 
B. Clique em [x] para escolher 
o tipo de luz e ajuste a 
intensidade da luz.

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 



C. Clique em [x] para organizar o padrão de snooze.
D. Clique em [x] para 
ligar/desligar o rádio FM e 
escolha a frequência que 
preferir.
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 [x]  [x]  [x]  [x] 
 [x]  [x]  [x] z [x] z [x] z [x] z [x] 

E. Clique em [x] para con�gurar o temporizador de sono e criar 
a sua Sleep AID.

F. Clique em [x] para con�gurar 
a hora da luz despertadora e a 
luminosidade do mostrador da 
hora.

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 
 [x]  [x]  [x]  [x] 
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LIGAÇÃO AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL
1. Faça o download da Amazon Alexa e inicie sessão na sua conta da Amazon.1. Faça o download da Amazon Alexa e inicie sessão na sua conta da Amazon.

2. elecione Skill&Games, pesquise Smart Life e PERMITA A SUA UTILIZAÇÃO.
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Faça login da sua conta Smart Life, depois Autorize e feche a página e�cazmente vinculada após esta estar 
efetivamente conectada para entrar na página Descobrir Dispositivos.

Esta luz despertador funciona com a Alexa. Através desta propriedade, a Amazon Alexa irá encontrar e enumerar 
dispositivos originalmente ligados à app da Smart Life.



14

Nota: 
Se a sua conta Smart Life estiver ligada à Alexa, por favor adicione os dispositivos através dos seguintes passos:
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COMO LIGAR AO GOOGLE HOME
1. Faça o download do Google Home e inicie sessão com a sua conta Google.
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2. aça login da sua conta Smart Life, depois Autorize e feche as contas e�cazmente vinculadas após esta estar 

efetivamente conectada para entrar na página Escolher Dispositivos. Depois pode controlar a sua luz despertadora 

através do Google Home após terminar a con�guração.


