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Estimado cliente,
fez uma excelente escolha ao optar pela aquisição deste produto de elevada qualidade.  

Pode ter a certeza de que adquiriu um produto que foi produzido em conformidade  
com os mais elevados padrões de desempenho e segurança e que cumpre adicionalmente  

os elevados padrões de qualidade do ALDI.

Queremos que fique completamente satisfeito com a sua compra. Por isso, juntamente com este produto,  
recebe uma abrangente garantia de 3 anos do fabricante e um excelente aconselhamento através da nossa 

linha de assistência especial. Esperamos que disfrute muitos anos do produto adquirido.

Se precisar de apoio técnico ou se, contrariamente ao expectável, o produto adquirido apresentar um defeito, 
contacte de imediato a nossa linha de assistência. Os produtos defeituosos são reparados ou substituídos  

gratuitamente durante o período de garantia de 3 anos, mediante apresentação de um comprovativo  
de compra válido (guarde bem o seu talão de compra!).

Os seus direitos legais permanecem inalterados. Lembre-se que a garantia perde a sua validade caso se detete 
que o produto foi danificado intencionalmente, utilizado para outros fins que não os previstos ou desmontado.

Relógio de mesa com função de carregamento sem fios
Modelos: 878-01 / -02 / -03

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha
WKNF8651

www.wachsmuth-krogmann.com

32

 

Índice

Introdução 3
Material fornecido 4
Elementos de controlo atrás 4
Elementos de controlo em cima 5
Mostrador 5
Informações gerais 6

Utilização e conservação do manual 6
Utilização correta 6
Explicação dos símbolos 6

Indicações de segurança 6
Indicações de utilização 8

Colocação em funcionamento 8
Indicação de segurança 8
Conectar o dispositivo 8
Definir a hora 8
Formato de 12/24 horas 9
Definir a data 9

Alarme / Definições de alarme 9
Configurar o alarme 9
Ativar/desativar o alarme 9

Outras funções 9
Indicação da temperatura 9
Luminosidade do visor 10
Modo de poupança de energia 10

Carregar dispositivos compatíveis 10
Carregamento sem fios com Qi 10

Limpeza e conservação 10
Resolução de erros 11
Indicações relativas à proteção do ambiente 11

Eliminar a embalagem 11
Eliminar aparelhos usados 11

Declaração de conformidade 12
Dados técnicos 13
Assistência 16



M

Material fornecido

Mostrador

6  Indicação da carga  
(função de carregamento  
sem fios)

7  Formato de 12/24 horas
8  Alarme ativado 

9  Indicação principal  
(hora, data, hora de alarme)

10  Indicação da temperatura

Elementos de controlo atrás

Elementos de controlo em cima

1  Abertura para altifalante / Sensor de temperatura
2  Tomada de carga USB (Output)
3  Entrada USB-C (Input), ligação do relógio de mesa à rede elétrica

1 relógio de mesa

1 cabo USB-C, aprox. 100 cm de comprimento

1 L-adaptador

1 manual de instruções e 1 cartão de garantia

1 2 3

4

  Botão de 
         temperatura °C / °F

 Botão de 
 regulação +
M  Modo

 Botão de 
 regulação –

4  Área de 
carregamento

8

7

6

9 10

Elemento de controlo lateral – lado direito

11

11   Roda de ajuste    
        para 
        luminosidade 
        do visor

4 5



Informações gerais
Utilização e conservação do manual

Por motivos de segurança, leia este manual 
de instruções atentamente e guarde-o num 
local facilmente acessível durante toda a 
vida útil do produto. Entregue também 
este manual de instruções a qualquer outra 
pessoa que venha a utilizar este produto 
no futuro.

Utilização correta
Este relógio de mesa foi concebido para a indicação  
das horas e para as funções adicionais descritas.
O artigo destina-se ao uso privado e não a uma  
utilização comercial.
Ele não pode ser utilizado para qualquer outra  
finalidade que não a descrita neste manual de  
instruções, caso contrário poderão ocorrer danos ou 
ferimentos. Não assumimos qualquer responsabilidade 
por danos decorrentes de uma utilização inadequada.
Outras instruções e explicações podem ser consultadas 
no manual de instruções.

Explicação dos símbolos
ATENÇÃO –  
Sinal de advertência geral.

NOTA – Destaca dicas e informações  
relativas ao manuseamento do dispositivo.

Com a marca CE, o fabricante confirma que 
este aparelho elétrico está em conformidade 
com as diretivas europeias em vigor.

A mangueira de luzes corresponde à classe 
de proteção II.

ATENÇÃO: indicado apenas para a  
utilização em espaços interiores.

Carregamento sem fios com Qi

Indicações de segurança
- Mantenha o relógio de mesa e os  

respetivos acessórios fora do alcance das 
crianças. Este produto não é nenhum 
brinquedo.

ATENÇÃO –  
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Uma utilização inadequada, uma instalação 
elétrica incorreta ou uma tensão de rede 
demasiado elevada podem provocar  
choques elétricos.
- Ligue o cabo USB-C do relógio de mesa 

apenas à fonte de alimentação incluída 
no material fornecido ou utilize exclusiva-
mente fontes de alimentação adequadas 
em conformidade com as indicações (volts 
e amperes) na placa de características.

- Ligue a fonte de alimentação apenas a 
uma fonte de energia facilmente acessível, 
por forma a conseguir desconectar o  
relógio de mesa rapidamente da rede  
elétrica em caso de avaria.

- Não utilize o relógio de mesa se este  
ou os respetivos acessórios apresentarem 
danos ou defeitos visíveis.

- Não abra a caixa nem efetue quaisquer 
modificações no relógio de mesa. Solicite 
a reparação por técnicos qualificados. 
Contacte-nos através do endereço de 
assistência indicado no cartão de garantia. 
Em caso de reparações por conta própria, 
de uma ligação inadequada ou de uma 

utilização incorreta, todos os direitos de 
garantia e responsabilidade perdem a sua 
validade.

- Não mergulhe o relógio de mesa nem o 
cabo USB-C em água ou noutros líquidos.

- Nunca toque no cabo USB-C com as mãos 
molhadas.

- Retire o cabo USB-C da entrada USB  
puxando-o sempre pela ficha.

- Nunca utilize o cabo USB-C como pega  
de transporte.

- Mantenha o relógio de mesa e os respeti-
vos acessórios longe de chamas abertas e 
superfícies quentes.

- Não dobre o cabo USB-C nem o coloque 
sobre arestas afiadas.

- Utilize o relógio de mesa apenas em  
espaços interiores. Nunca utilize o relógio 
em espaços húmidos ou à chuva.

- Nunca posicione o relógio de mesa de  
forma a que este possa cair numa banheira 
ou num lavatório.

ATENÇÃO –  
PERIGO DE INCÊNDIO!

Não tape o relógio de mesa enquanto este 
estiver ligado à rede elétrica.

ATENÇÃO –  
PERIGO DE DANOS!

Um manuseamento inadequado do  
dispositivo pode causar danos no relógio  
de mesa ou noutros objetos.

- Nunca coloque o relógio de mesa sobre ou 
nas proximidades de superfícies quentes 
(p. ex., placas de fogão, etc.).

- Não permita que o cabo USB-C entre em 
contacto com peças quentes.

- Nunca submeta o relógio de mesa a uma 
temperatura muito elevada (aquecedores, 
etc.), frio extremo ou influências atmosféricas 
(chuva, etc.).

- Proteja o relógio de mesa de impactos  
fortes e choques.

Nota:
O relógio de mesa dispõe de uma pilha de 
lítio tipo botão (DL/CR2032), integrada de 
forma fixa, que está fixada na placa principal.
Se a ligação à rede elétrica for interrompida, 
a pilha tipo botão permite guardar informa-
ções definidas sobre a hora e data.
Não é necessário substituir esta pilha, pois 
a vida útil expectável é de vários anos. Se, 
ainda assim, necessitar de uma substituição 
da pilha, pedimos-lhe que entre em contacto 
com o nosso serviço de assistência – desta 
forma, será possível dar início ao processo de 
substituição da pilha por um técnico.
Indicações de segurança relativas à pilha

ATENÇÃO –  
PERIGO DE QUEIMADURAS!

O vazamento de líquido das pilhas pode  
provocar queimaduras em caso de contacto 
com a pele ou com outras partes do corpo.
- Nunca abra a pilha.
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- Em caso de vazamento do líquido da pilha, 
evite o contacto do mesmo com a pele, os 
olhos e as mucosas. Em caso de contacto, 
lave de imediato os locais afetados com 
bastante água limpa e consulte um médico 
de imediato.

- Numa situação de emergência, utilize  
impreterivelmente luvas de proteção.

ATENÇÃO –  
NÃO ENGOLIR A PILHA!

Este produto contém uma pilha tipo botão de 
lítio (CR2032). Em caso de ingestão, esta pode 
provocar lesões internas graves ou mesmo a 
morte num espaço de 2 horas.
Mantenha impreterivelmente as pilhas tipo 
botão de lítio novas e usadas fora do alcance 
das crianças!
Em caso de ingestão de uma pilha tipo botão, 
dirija-se a um hospital imediatamente. 

ATENÇÃO –  
PERIGO DE EXPLOSÃO!

Um manuseamento inadequado da pilha 
(integrada na caixa) pode provocar uma 
explosão.
- Nunca coloque a pilha em curto-circuito.
- Nunca decomponha a pilha.
- Nunca deite a pilha para o fogo.

Indicações de utilização
Colocação em funcionamento
Desembale o aparelho e remova todos os materiais  
da embalagem. Verifique se o aparelho está completo  

e se não apresenta danos. Não coloque um aparelho  
danificado em funcionamento. Nesse caso,  
contacte-nos através do endereço de assistência  
indicado no cartão de garantia.

Indicação de segurança

Manter o material da embalagem 
fora do alcance de bebés e crianças. 

Perigo de asfixia devido a películas de  
plástico.
Este produto não é nenhum brinquedo, 
perigo de ferimentos!
Conectar o dispositivo
Ligue o cabo USB à ficha de alimentação. Insira então a 
ligação USB-C do cabo na entrada prevista para o efeito 
na parte de trás do relógio 3 . Em seguida, ligue a ficha 
de alimentação a uma tomada facilmente acessível.
No visor aparece a indicação da HORA + TEMPERATURA.

Definir a hora
Na indicação da hora, prima M  e mantenha-o premido 
durante aprox. 3 segundos.
A seleção da indicação da hora no formato de  
12/24 horas aparece. Selecione o formato pretendido 
premindo  ou .
Prima M  para confirmar.

A indicação das horas começa a piscar.  
Defina o número de horas pretendido com  ou .
Prima M  para confirmar.

A indicação dos minutos começa a piscar. Defina o  
número de minutos pretendido com  ou .
Prima M  para confirmar.

O processo de regulação está concluído.

Formato de 12/24 horas
Tem a possibilidade de visualizar a hora no formato  
de 12 ou 24 horas

 Exemplo: 

 Formato de 24 horas 14:37 horas 
Formato de 12 horas PM 02:37 horas

AM = de manhã 
PM = à tarde

No visor é exibido o formato selecionado, do lado es-
querdo da hora (AM) / (PM).

Definir a data
Na indicação da data, prima M  e mantenha-o premido 
durante aprox. 3 segundos.

A indicação do mês começa a piscar. Selecione o mês 
pretendido com  ou .
Prima M  para confirmar.

A indicação do mês começa a piscar. Selecione o mês 
pretendido com  ou .
Prima M  para confirmar.

A indicação do ano começa a piscar. Selecione o ano 
pretendido com  ou .
Prima M  para confirmar.

O processo de regulação está concluído

Alarme / Configuração do alarme
O seu relógio de mesa dispõe de três alarmes.
Alterne entre as indicações premindo o botão M  pela 
seguinte ordem:
Hora > Data > A1 > A2 > A3
Ao alcançar a hora de alarme, o alarme toca durante  
60 segundos e, depois, desliga-se durante 24 horas.

Configurar o alarme
Para definir a hora de alarme pretendida, proceda da 
seguinte forma:
Mude para a indicação de alarme correspondente  
A1/A2/A3 premindo o botão M .

Assim que alcançar a indicação pretendida, prima M  
e mantenha-o premido durante aprox. 3 segundos até 
que o número das horas da hora de alarme comece a 
piscar.

Defina a hora pretendida com os botões  e  e 
confirme com M .

O número dos minutos da hora de alarme começa a  
piscar. Defina os minutos pretendidos com os botões 

 e  e confirme com M .

A indicação muda para o modo seguinte  
A1 > A2 > A3 > Hora >

Ativar/desativar o alarme
Mude para a hora de alarme (A1 – A3) que pretende ativar/
desativar e prima  e .

A indicação “--A1” no visor indica que o alarme está de-
sativado. Se o alarme estiver ativado, aparece a indicação 
“ONA1”, bem como um pequeno símbolo de despertador 
no canto inferior esquerdo do visor.

Outras funções
Indicação da temperatura
O seu relógio de mesa dispõe de um sensor de  
temperatura integrado.
A indicação de temperatura 10  encontra-se no lado 
direito do visor e pode ser apresentada em °C ou °F.
Para mudar de indicação, prima o botão de temperatura  

Faixa de medição do sensor de temperatura: 
0 °C a + 40 °C 
Tolerância da medição da temperatura: 
+/– 2 °C

Lembre-se que o sensor de temperatura está integrado 
na caixa do relógio. Por isso, uma adaptação da indicação 
de temperatura a influências externas repentinas requer 
algum tempo (p. ex., arejamento da casa).
Alertamos também para o facto de que se trata, aqui, 
de uma função adicional do relógio de mesa e que os 
dados de temperatura aqui medidos não podem ser 
comparados com os de um termómetro de precisão.
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Luminosidade do visor
Pode regular a luminosidade da indicação digital do 
relógio de mesa de forma contínua.
Para o efeito, rode a roda de ajuste  11   que se encontra 
no lado direito da caixa.
Faixa de regulação: OFF (a roda de ajuste faz um clique) 
até ao máximo

Modo de poupança de energia
O seu relógio de mesa dispõe de um modo de pou-
pança de energia que pode ser ligado ou desligado 
premindo o botão .

      Ativado = indicação “ON Sd”

      Desativado = indicação “-- Sd”

Selecione a opção pretendida e confirme premindo o 
botão M .
Com o modo de poupança de energia ATIVADO, o  
relógio de mesa desliga automaticamente a indicação 
no visor após 30 segundos.
Pode ligá-la novamente a qualquer momento  
premindo um botão qualquer.
Nota:
Mesmo com o visor desligado, o símbolo de carga é 
exibido no canto superior esquerdo caso se encontre 
um telemóvel compatível sobre a área de carrega-
mento.

Carregar dispositivos compatíveis
Coloque um telemóvel compatível que suporte o  
carregamento sem fios sobre a área de carregamento 
da parte superior do relógio.
Certifique-se do posicionamento correto - a área  
de carregamento está assinalada com um símbolo  
e dispõe de um revestimento antiderrapante para  
que o seu telefone fique seguro.
A corrente de carga máxima é de 10 W - a duração do 
carregamento depende do estado de carga atual da 
bateria e das características técnicas do dispositivo a 
carregar.

Indicações do nível de carga

  apisca lentamente 
O telemóvel está a carregar

  pisca rapidamente 
O dispositivo que se encontra sobre a área 
de carregamento não é compatível

  acende permanentemente 
Bateria completamente carregada

  não é exibido 
Nenhum dispositivo sobre a área  
de carregamento

Nota:
Capas de telemóveis, suportes adicionais, etc., podem 
afetar a função de carregamento.

Carregamento sem fios com Qi
A tecnologia Qi para o carregamento sem fios  
é suportada pela maior parte dos smartphones 

e por algumas câmaras digitais.
A área para o carregamento sem fios tem certificação 
Qi e é compatível com todos os dispositivos Qi. Basta 
colocar o dispositivo sobre a área de carregamento Qi 
para carregar confortavelmente o seu dispositivo.

Limpeza e conservação
ATENÇÃO –  
PERIGO DE CURTO-CIRCUITO!

A entrada de água ou de outros líquidos na 
caixa pode originar um curto-circuito.
- Nunca mergulhe o relógio de mesa em 

água nem em qualquer outro líquido.
- Certifique-se de que não entra água nem 

nenhum outro líquido na caixa.

ATENÇÃO –  
PERIGO DECORRENTE DE UMA 
UTILIZAÇÃO INCORRETA!

Um manuseamento incorreto do relógio de 
mesa pode originar danos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos, 

escovas com cerdas de metal ou nylon nem 
objetos de limpeza afiados ou metálicos, 
tais como facas, espátulas duras ou  
semelhantes. Estes podem danificar as  
superfícies.

- Não introduza o relógio de mesa, sob cir-
cunstância alguma, na máquina de lavar 
louça. Tal originaria a destruição do relógio.

- Limpe o relógio de mesa com um pano seco e macio.
- Em caso de sujidades persistentes, use um pano  

húmido e, se necessário, um detergente suave.
- Seque bem o relógio de mesa ou deixe-o secar por 

completo.
Se não necessitar do dispositivo, guarde-o num local 
seco e protegido do calor.

Resolução de erros
ATENÇÃO: Antes de reclamar o artigo, verifique  
primeiro a ligação dos cabos e da ficha de alimentação.

Indicações relativas à proteção  
do ambiente 

Eliminação

  Eliminar a embalagem
        O material da embalagem é parcialmente 

reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de 
recolha de material reciclável. Entregue-a 
num ponto de recolha público.

       Il est interdit de jeter des appareils 
usagés dans les ordures ménagères ! 
Si la guirlande lumineuse ne peut plus être 

utilisée, chaque consommateur est légalement 
tenu de jeter ses appareils usagés séparément 
des ordures ménagères en les apportant, par 
exemple, au centre de collecte de sa commune 
/ de son quartier. Cela garantit un recyclage 
correct et dans les règles des appareils usagés 
et évite des retombées négatives sur 
l’environnement. C’est pourquoi les appareils 
électriques sont marqués du symbole indiqué 
ici.

  As pilhas e as baterias não podem ser 
deitadas para o lixo doméstico!! 
Enquanto consumidor, é legalmente obrigado 
a entregar todas as pilhas e baterias, 
independentemente de estas conterem ou 
não substâncias perigosas*, junto de um 
ponto de recolha do seu município/ distrito ou 
numa loja, para que estas sejam 
reencaminhadas para uma eliminação 
ecológica. Entregue toda a grinalda de luzes 
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(incluindo as pilhas) e apenas no estado 
descarregado junto do seu ponto de recolha.  
*identificados com: Cd = cádmio, Hg = 
mercúrio, Pb = chumb

Declaração de conformidade
  A declaração de conformidade UE pode ser     
  solicitada junto do endereço indicado no   
  cartão de garantia.

A Außenhandelsgesellschaft  
Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha,  
declara pela presente que o artigo “Relógio de mesa 
com função de carregamento sem fios” está em  
conformidade com os requisitos básicos e as restantes 
disposições aplicáveis das diretivas 2014/53/UE, 
2011/65/UE e 2012/19/UE.

Pode consultar o texto completo da declaração de 
conformidade na nossa página web   
wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics

Reservado o direito a alterações técnicas!

Ref. n.º: 6258 
Faixa de medição do sensor de temperatura: 0 °C a + 40 °C
Tolerância da medição da temperatura: + / - 2 °C
Pilha (integrada na caixa): DL/CR2032; 3V (pilha tipo botão)
Bandas de frequência de funcionamento:  121 kHz - 166 kHz
Potência de radiofrequência  
transmitida máxima:  -7,78 dBuA/m @10m

Dados técnicos

Relógio de mesa

Nome do fabricante: PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
No de registo comercial: 91350303MA2Y8H0E6X
Morada: No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian,  
 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Modelo: DIY6001
Tensão de entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Tensão de saída:  5 V  3 A ou 9 V  2 A ou 12 V  1,5 A
Corrente de saída: 3 A / 2 A / 1,5 A
Potência de saída: 15 W / 18 W
Eficiência média em funcionamento: > 83 %
Eficiência com carga r eduzida (10 %): > 75 %
Potência absorvida com carga zero: < 0,10 W

Adaptador 
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Assistência

© Copyright
Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) 
apenas com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a 
compõem, estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além 
dos limites restritos dos direitos de autor, sem 
a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann 
mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, 
traduções, microfilmes, bem como à utilização e 
ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8651

Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página 
web em www.wachsmuth-krogmann.com


