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Instruções de segurança 

 
Cuidado 
Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento de todos 
os avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos 
graves. 

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica operada 
pela rede elétrica (com fio) ou ferramenta elétrica operada por bateria (sem fio). 

Nota: Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. Devido a atualizações técnicas 
do produto, este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

 

Avisos gerais de segurança 
• Por favor, leia estas instruções. 
• Salve estas instruções. 
• Preste atenção a todos os avisos. 
• Siga todas as instruções. 
• Não use este produto perto da água. 
• Limpe apenas com um pano seco. 
• Não bloqueie as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as 

instruções. 
• Não o coloque perto de fontes de calor como radiadores, fogões ou outros 

produtos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 
• O carregador de bateria deve ser conectado a uma tomada elétrica. Proteja o 

cabo de alimentação de quebra. 
• Use apenas acessórios especificados pelo fabricante. 
• Tenha cuidado durante tempestades com raios ou quando não estiver em uso 

por longos períodos de tempo. 
• A manutenção é necessária quando o produto foi danificado de alguma forma, 

como o cabo do carregador ou o plugue danificados, líquido foi derramado ou 
objetos caíram no produto, o produto foi exposto à chuva ou umidade ou não 
funciona normalmente , entre outros. 

• Terminais marcados com o símbolo são perigosos e só devem ser conectados 
por cabos com um plugue de alimentação adequado. 

• Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. 

 

Avisos de segurança da bateria 
• Não desmonte, abra ou esmague as células ou a bateria. 
• Não curto-circuite uma bateria. Não armazene as baterias ao acaso em uma 

caixa ou gaveta onde elas possam causar curto-circuito entre si ou serem 
causadas por materiais condutores. Quando a bateria não estiver em uso, 
mantenha-a afastada de outros objetos metálicos que possam fazer a conexão 
de um terminal a outro. Curto-circuitar os terminais da bateria pode causar 
queimaduras ou incêndio. 

• Não exponha a bateria ao calor ou fogo. Evite o armazenamento sob luz solar 
direta. 

• Não sujeite a bateria a choques mecânicos. 
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• Em caso de vazamento da bateria, não permita que o líquido entre em contato 
com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com água em 
abundância e procure orientação médica. 

• Mantenha a bateria limpa e seca. Limpe os terminais da bateria com um pano 
limpo e seco se ficarem sujos. 

• A bateria deve ser carregada antes do uso. Consulte sempre estas instruções e 
use o procedimento de carregamento correto. 

• Não mantenha a bateria carregada quando não estiver em uso. 
• Após longos períodos de armazenamento, a bateria pode precisar ser carregada 

e descarregada várias vezes para obter o máximo desempenho. 
• A bateria funciona melhor quando opera em temperatura ambiente normal (20°C 

± 5°C). 
• Ao descartar as baterias, mantenha as baterias de diferentes sistemas 

eletroquímicos separadas umas das outras. 
• Recarregue apenas com o carregador especificado pela Total. Não use nenhum 

carregador diferente daquele fornecido especificamente para uso com o 
equipamento. 

• Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio 
quando usado com outra bateria. 

• Não use nenhuma bateria que não seja projetada para uso com o equipamento. 
• Mantenha a bateria fora do alcance das crianças. 
• Guarde a documentação original do produto para referência futura. 
• Remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso. 
• Não misture células de fabricação, capacidade, tamanho ou tipo diferentes 

dentro de um dispositivo. 
• Não remova a bateria de sua embalagem original até que seja necessária para 

uso. 
• Observe as marcas de mais (+) e menos (–) na bateria e certifique-se de usá-las 

corretamente. 

 

Avisos adicionais para o seu carregador de bateria 
• Antes de carregar, leia as instruções. 
• Apenas para carregar a bateria de iões de lítio. 
• Não carregue uma bateria com vazamento. 
• Não use carregadores para trabalhos diferentes daqueles para os quais foram 

projetados. 
• Certifique-se de que seu carregador corresponda à sua fonte de CA local. 
• O carregador deve ser protegido da umidade. Não use o carregador ao ar livre. 
• Não curto-circuite os contatos da bateria ou do carregador. 
• Respeite a polaridade "+/-" durante o carregamento. 
• Não abra a unidade e mantenha-a fora do alcance das crianças. 
• Não carregue baterias de outros fabricantes ou modelos inadequados. 
• Certifique-se de que a conexão entre o carregador de bateria e a bateria esteja 

encaixada corretamente e não esteja obstruída por corpos estranhos. 
• Mantenha os slots do carregador de bateria livres de objetos estranhos e proteja-

os de sujeira e umidade. Armazenar em local seco e sem gelo. 
• Ao carregar as baterias, certifique-se de que o carregador de bateria esteja em 

uma área bem ventilada e longe de materiais inflamáveis. As baterias podem 
ficar quentes durante o carregamento. Não sobrecarregue nenhuma bateria. 
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Certifique-se de que as baterias e os carregadores não sejam deixados sem 
vigilância durante o carregamento. 

• Não recarregue baterias não recarregáveis, pois elas podem superaquecer e 
romper. 

• Maior vida útil e melhor desempenho podem ser obtidos se a bateria for 
carregada quando a temperatura do ar estiver entre 18°C e 24°C. Não carregue 
a bateria em temperaturas ambientes abaixo de 4,5°C ou acima de 40,5°C. Isso 
é importante, pois pode evitar sérios danos à bateria. 

• Carregue apenas a bateria do mesmo modelo fornecida pela Total e os modelos 
recomendados pela Total. 

Nota: Use apenas baterias aprovadas pelo fabricante. O uso de baterias não originais ou baterias 
alteradas pode causar explosão da bateria ou ferimentos graves. 

 

Salve estas instruções 
Atenção 
Não deixe que o conforto ou a familiaridade com o produto (adquiridos com o uso 
repetido) substituam a estrita adesão às regras de segurança do produto em questão. 
O uso incorreto ou o não cumprimento das regras de segurança indicadas neste manual 
de instruções podem causar ferimentos graves. 

 

Outros riscos 
 

Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme prescrito, não é possível 
eliminar todos os fatores de risco residuais: 

a. Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibração se a ferramenta elétrica 
for usada por um longo período de tempo ou se não for gerenciada e mantida 
adequadamente. 

b. Ferimentos e danos materiais devido a equipamentos quebrados quebrando 
repentinamente. 
 

Cuidado 
Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a operação. 
Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir em implantes médicos 
ativos ou passivos. 

Para reduzir o risco de ferimentos graves, recomendamos que as pessoas com 
implantes médicos consultem seu médico antes de usar esta ferramenta elétrica. 

Se o cabo for danificado ou cortado durante o trabalho, não toque no cabo, desconecte 
imediatamente a ferramenta. Nunca use a máquina com um cabo danificado. A máquina 
não deve estar húmida e não deve ser utilizada num ambiente húmido. 

Atenção 
A operação segura desta máquina só é possível quando as informações 
operacionais ou de segurança são totalmente lidas e as instruções nelas 
contidas são rigorosamente seguidas. 
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Regras de segurança para uso correto 
 

 

 
Por favor, leia o manual de instruções antes de usar. 

 
Alerta de segurança. Use apenas acessórios suportados pelo 
fabricante. 

 
Cuidado. Para evitar o risco de choque elétrico, não conecte à fonte 
de alimentação principal enquanto a grade estiver removida. 

 
isolamento duplo 

 
Choque elétrico. 

 RCM 

 

Bateria de íon de lítio. Os resíduos de produtos elétricos não devem 
ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor, recicle nas 
instalações apropriadas. Consulte a sua autoridade local ou 
revendedor para obter conselhos sobre reciclagem. 
As baterias podem ser perigosas para o meio ambiente e para a 
saúde humana, pois contêm substâncias perigosas. 

 
Não exponha a bateria ao fogo ou altas temperaturas 

 
Não exponha a bateria à água 

 
Apenas para uso interno 

 
O plugue de saída tem um pólo central positivo e um pólo externo 
negativo. 

 Fusível (para carregador) 

 
Terminal positivo 

 Terminal negativo 
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Dados técnicos 
 

Ficha técnica 
Tensão 20V  
Cobertura de frequência AM 522-1710KHz 
Cobertura de frequência FM 87,5-108MHz 
Bluetooth 4,0 
Porta AUX Padrão 3,5 mm 
Saída USB 5V 1,0Ah 
Peso (sem bateria) 0,6 kg 
Entrada do adaptador 100-240V ~ 50/60Hz, 0,5A 
Saída do adaptador 9V 1,5A 

 

Símbolos 
Os símbolos usados para a ferramenta são mostrados abaixo. 

Símbolos 

 Volts 

 Corrente continua 

 

 

Descrição do produto  
 

 

 

1. Alça de transporte 6. Antena 
2. Painel 7. Carregador de bateria 
3. Alto-falante 8. Seção de conexão da bateria 
4.Porta AUX Fig. B2: Bateria 
5. Saída USB  

 

Bateria e carregador não 
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Comece 
 

 

Antes do comissionamento 
Embargo 
O carregador e a bateria foram especialmente projetados para funcionarem juntos, 
portanto, não tente usar nenhum outro dispositivo. Nunca insira ou permita que objetos 
metálicos entrem nas conexões do carregador ou da bateria. 

Carregar a bateria 
• Não use nenhum carregador diferente daquele fornecido especificamente para 

uso com o equipamento. 
• Se a bateria estiver muito quente, remova-a do carregador e deixe a bateria 

esfriar antes de recarregá-la. 
• Carregue a bateria completamente antes de guardá-la. Se você não for usar a 

ferramenta por longos períodos de tempo, carregue a bateria a cada 3 meses. 

Procedimento de carregamento (Fig. A1-A3) 
• Ligue o carregador a uma tomada adequada. A luz ficará verde. 
• Encaixe a bateria no carregador, certifique-se de que a bateria esteja firmemente 

na posição de carregamento correta. A luz ficará vermelha para indicar que o 
processo de carregamento foi iniciado. 

• Quando o carregamento estiver concluído, a luz ficará verde. 
• Após a carga completa, desconecte o carregador e remova a bateria. 

Nota: O carregador e a bateria ilustrados ou descritos não estão incluídos na entrega. 

Instalação e remoção da bateria (Fig. B1, B2) 
• Pressione o botão de liberação da bateria para removê-la da ferramenta. 
• Após recarregar, insira a bateria na porta da bateria. 

Um simples empurrão e uma leve pressão serão suficientes até que um clique 
seja ouvido. 

• Verifique se a bateria está totalmente presa. 

Nota: Ao remover a bateria, segure-a firmemente para evitar que caia. 

Adaptador de alimentação CA (Fig. C) 
Se você não usar a bateria, também poderá usar o adaptador de alimentação CA para 
este rádio. 

• Insira o adaptador de alimentação na porta de alimentação CA na frente do rádio. 
• Conecte o adaptador em uma tomada adequada. 

Relógio de rádio (Fig. D1, D2) 
Abra a tampa do compartimento da bateria e insira 2 pilhas AAA no compartimento. As 
pilhas AAA são apenas para exibição da hora do relógio do rádio. 

Nota: Quando alimentado apenas por pilhas AAA (sem bateria ou alimentação CA conectada), o 
rádio não funcionará. O visor LCD só mostrará a hora do relógio se você pressionar o botão 
liga/desliga. 
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Comece 
Ligue e desligue o rádio (Fig. E) 
Pressione o botão liga/desliga (a) no painel de controle para ligar o rádio, a tela LCD 
acenderá por cerca de 8 segundos e depois desligará. Pressione-o novamente para 
desligar. 

Nota: Este rádio será desligado automaticamente quando a bateria estiver fraca. Depois que o 
rádio desligar automaticamente, você precisa inserir uma nova bateria ou conectá-lo a uma 
tomada e pressionar o botão liga/desliga duas vezes para ligá-lo novamente. 

Inicialização do relógio (Fig. F1-F3) 
• Insira as pilhas AAA no compartimento das pilhas. 
• Desligue o rádio, pressione e segure o botão por alguns segundos para entrar 

no modo de ajuste do relógio. 
• A hora exibida na tela LCD piscará. 
• aperte o botão para definir a hora. 
• aperte o botão para acertar os minutos. 
• Por fim, pressione o botão para validar e completar a configuração do relógio. 

Seleção de modo (Fig. G) 
• Ligue o rádio. 
• aperte o botão para escolher as funções do modo desejado (FM, AM ou AUX). 

NOTA: O modo AUX só pode ser selecionado quando o cabo AUX é inserido no rádio. 
Independentemente do modo (FM/AM), o rádio está ligado, ele entrará automaticamente no 
modo AUX quando o cabo AUX for inserido. O rádio retornará ao modo FM/AM anterior quando 
o cabo AUX for removido. 

Busca automática de emissoras (Fig. H). 
• Ligue o rádio e escolha o modo FM ou AM. 
• Segure o botão por alguns segundos para procurar estações 

automaticamente, solte o botão. 
O rádio procurará e armazenará as estações sucessivamente. 

• Quando todas as 10 estações de transmissão estiverem armazenadas, o rádio 
parará de procurar e reproduzirá a estação que procurou primeiro. 

• pressione os botões para ajustar o volume. 

Busca manual de emissoras (Fig. I) 
Ligue o rádio e escolha o modo FM ou AM. 

Escaneamento passo a passo 

• pressione os botões para procurar uma estação. Pressione os botões 
PREV (anterior) ou NEXT (próximo) para avançar ou retroceder em cada etapa 
(0,5 Mhz). Se uma estação for pesquisada, o rádio a reproduzirá ao mesmo 
tempo. 

• Segure o botão para armazenar a estação pesquisada. A tela LCD exibirá 
"MEM + X" (X representa 0-9). 

• pressione os botões para escolher um número para armazenamento de 
estação. 
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Escaneamento rápido 

• Segure os botões (seja PREV (anterior) ou NEXT (próximo)) por segundos 
para procurar uma estação de transmissão automaticamente, solte os botões. O 
rádio procurará a estação rapidamente e parará de tocar ao procurar uma 
emissora. 

• Segure o botão para armazenar a estação pesquisada. A tela LCD exibirá 
"MEM + X" (X representa 0-9). 

• pressione os botões para escolher um número para armazenamento de 
estação. 

Usando o rádio (Fig. J, K) 
Modo FM/AM 

aperte o botão para ouvir as estações memorizadas. 

Modo AUX(Ver Fig.J) 

Você pode conectar seu dispositivo de áudio externo (telefone, MP3 player, CD player 
ou outro dispositivo de áudio) ao rádio usando o cabo AUX fornecido através da porta 
AUX. 

Insira um cabo AUX na porta AUX do rádio e o rádio entrará automaticamente no modo 
AUX. O rádio retornará ao modo FM/AM anterior quando o cabo AUX for removido. 

Ajuste de volume 

pressione os botões para ajustar o volume. O volume pode ser ajustado de 0 a 
16. O volume será exibido na tela LCD. 

Silêncio (MUDO) 

aperte o botão silenciar. Pressione novamente para restaurar. 

Nota: Ao pressionar qualquer botão, a tela LCD acenderá por 8 segundos. 

Porta USB (Fig. M) 
A porta USB pode ser usada para carregar um telefone celular. O carregamento ocorrerá 
quando o rádio estiver conectado a uma tomada ou funcionando com uma bateria. 

Nota: Ao carregar por USB, o modo AM é protegido automaticamente, somente FM e AUX podem 
ser selecionados. Mas o FM será bastante afetado, por isso é recomendável não usar o modo 
FM/AM ao carregar por USB. 

 
Manutenção 
 

Atenção 
Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria removida antes de 
ajustar ou verificar a ferramenta. 
 

1. Sempre desconecte a fonte de alimentação antes de qualquer limpeza ou 
manutenção. 

2. Limpe a parte externa da unidade com um pano macio e levemente úmido. 
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3. Para evitar qualquer risco de incêndio e/ou choque elétrico, não despeje água 
ou qualquer outro líquido dentro do produto. 

4. Recomendamos a limpeza regular do rádio para remover qualquer poeira ou 
sujeira que se acumule dentro ou fora do produto. 

5. Nunca use detergentes, agentes químicos ou solventes, pois podem danificar as 
peças plásticas. 

 

 

Meio Ambiente  
 

• Não descarte produtos elétricos como lixo municipal indiferenciado, use 
instalações de coleta separada. 

• Entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre os 
sistemas de coleta disponíveis. 

• Se os produtos elétricos forem descartados em aterros sanitários, substâncias 
perigosas podem se infiltrar nas águas subterrâneas e entrar na cadeia 
alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar. 

• Recicle matérias-primas em vez de descartá-las como lixo. 
• A máquina, os acessórios e a embalagem devem ser separados para reciclagem 

ecologicamente correta. 
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Vista expandida 
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