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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Para desfrutar ao máximo e obter o melhor desempenho e para se familiarizar com as respectivas 
funcionalidades, leia este manual com atenção antes de tentar operar a unidade. 

Notas Importantes 
Deverá guardar as instruções de segurança e funcionamento para referência futura. 
A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jactos de água e objectos contendo líquidos, tal como 
jarras não devem ser colocadas por cima da aparelhagem. Evite instalar a unidade nas localizações 
descritas abaixo: 
* - Locais expostos à luz solar directa ou perto de aparelhos irradiadores de calor, tais como, 

aquecedores eléctricos em cima de outro equipamento estéreo que irradie demasiado calor. 
* - Locais que bloqueiem a ventilação ou poeirentos. 
* - Locais sujeitos a vibração constante ou humidade. 
Não devem ser colocadas na aparelhagem fontes de chama, tal como velas acesas. 
Deve ser dada a maior atenção aos aspectos ambientais da eliminação da bateria. 
Certifique-se de que não obstrui as aberturas de ventilação e que mantém uma distância mínima de 10 
cm à volta do aparelho para ventilação. 
A ventilação não deve ser impedida cobrindo-se as fendas de ventilação com jornais, panos de mesa, 
cortinas, etc. Use o aparelho apenas em climas moderados. 
Opere os interruptores e controlos de sintonização conforme instruído no manual. 
O adaptador de CA/CC é usado como dispositivo de desligamento. O adaptador deverá permanecer 
imediatamente operável e não ser obstruído durante a utilização a que se destina. 
Para desligar totalmente o aparelho da tomada de alimentação, deverá retirar totalmente o adaptador de 
CA/CC do aparelho da mesma. 
O funcionamento normal do produto poderá ser perturbado pela Interferência Electromagnética Forte. 
Se isso acontecer, reinicialize simplesmente o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. 
Se não for possível retomar o funcionamento, use o produto noutro local. 
Não tente remover nenhum parafuso nem abrir a caixa da unidade; não existem peças passíveis de 
reparação pelo utilizador, pelo que encaminhe toda a reparação para o pessoal de reparação 
qualificado. 

 

CUIDADO 
RISCO DE 
CHOQUE 

ELÉCTRICO 
 

 

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A 
PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARADAS PELO 
UTILIZADOR, DEVE SER CONSULTADO PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO. 

 

TENSÃO PERIGOSA 
Encontra-se presente no compartimento deste produto tensão condutora perigosa que pode 
ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas. 

 

ATENÇÃO 
O manual do proprietário contém instruções de funcionamento e manutenção importantes 
para a sua segurança, pelo que deve consultá-lo se for necessário. 

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR INCÊNDIOS OU CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE 
APARELHO A GOTAS NEM SALPICOS.  
Nota: Esta unidade ficará quente quando for usada durante muito tempo. Isto é normal e não indica um 
problema na unidade. Esta unidade inclui microprocessadores que poderão funcionar incorrectamente 
como resultado da interferência eléctrica externa/ruído ou descarga electroestática. Se a unidade não 
estiver a funcionar correctamente, desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte ligá-la. 
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Vista Frontal Vista lateral Vista traseira 
 

 
1. ALTIFALANTE 
2. BOTÃO EM ESPERA 
3. BOTÃO SINT/CH   
4. VISOR LCD  
5. BOTÃO VOL+  
6. BOTÃO 

MENU/INFORMAÇÕES  

7. BOTÃO PREDEFINIÇÃO  
8. BOTÃO DE SELECÇÃO  
9. BOTÃO SINT/CH  
10. BOTÃO MODO  
11. BOTÃO VOL- 

12. TOMADA DE AUSCULTADOR 
13. RANHURA DE ENTRADA DE 

CC 
14. ANTENA 
15. PORTA DO 

COMPARTIMENTO DAS 
PILHAS 

 
LIGAR O SEU RÁDIO PELA PRIMEIRA VEZ 
Funcionamento de CA 
1. Insira a ficha de alimentação de CC do adaptador de CA/CC na ranhura de entrada de CC, no lado 

direito do rádio. 
2. Ligue o adaptador de CA/CC à tomada de alimentação de CA. 
3. Prima o botão STANDBY para ligar o rádio. 
Observações: Se a tensão do adaptador de CA for superior a 6V, possivelmente, danificará a linha. 
Funcionamento de CC (pilhas) 
1. Certifique-se de que o adaptador de CA/CC está desligado do rádio e da tomada de CA. 
2. Instale as pilhas (4×1,5V UM3/pilha AA) no respectivo compartimento. 
3. Prima o botão STANDBY para ligar o rádio. 
Observações: Para obter o melhor desempenho no funcionamento de CC, recomenda-se vivamente o 
uso de pilhas alcalinas. 
 
Retroiluminação do ecrã 
Quando o rádio está no modo CA, a retroiluminação do ecrã fica sempre brilhante.  
Quando o rádio está no modo de funcionamento de CC, a retroiluminação do ecrã fica no nível máximo 
de brilho durante cerca de 10 segundos, atenua e, em seguida, liga novamente com o brilho máximo 
durante 10 segundos, cada vez que premir uma tecla. No modo EM ESPERA, a retroiluminação do ecrã 
e rádio desliga. 
 
 
Modo DAB 
Prima o botão STANDBY para ligar a unidade, entrar automaticamente no modo DAB e executar uma 
procura automática. Durante a procura, o ecrã apresenta “A procurar…” juntamente com uma barra 
deslizante que indica o progresso da procura e a quantidade de estações que foram encontradas até 
esse momento. (F.1) (F.2) 
Quando a procura terminar, o rádio seleccionará alfanumericamente a primeira estação encontrada. 
Agora é possível premir o botão TUN/CH ou TUN/CH para explorar as estações encontradas e, em 
seguida, premir o botão SELECT para seleccionar a audição das estações. 
Nota: Se não forem encontradas estações após a procura automática, o rádio entrará no Menu 
Selecção de Sintonização. Pode premir agora o botão TUN/CH ou TUN/CH para seleccionar 
“Sintonização manual” ou “Procura completa” para as estações.  
F.1 F.2 
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Procura Automática DAB 
A procura automática irá procurar todos os canais de Banda III DAB e, quando terminar, as primeiras 
estações encontradas alfanumericamente serão automaticamente seleccionadas. 
1. Para activar a procura automática, mantenha o botão MENU/INFO premido durante mais do que 2 

segundos para entrar no Menu, prima o botão TUN/CH ou TUN/CH para seleccionar “Procura 
completa” e, por fim, prima o botão SELECT para confirmar. O ecrã apresentará “A procurar…” e 
uma barra deslizante de progresso. (F.3) 

2. Todas as estações que foram encontradas serão automaticamente guardadas. Para explorar as 
estações que foram encontradas, prima o botão TUN/CH ou TUN/CH e, quando encontrar uma 
estação que pretenda escutar, prima o botão SELECT. 

 
 
Rádio FM 
1. Para seleccionar FM, prima o botão MODE; o ecrã apresentará FM e a frequência. 
2. Para activar a procura automática, prima o botão SELECT ou mantenha o botão TUN/CH ou 

TUN/CH premido até começar a procurar para cima ou para baixo a banda de frequências. O ecrã 
apresentará ”A procurar…” e parará automaticamente quando encontrar uma estação. (F.6) (F.7). 

F.6 

 

F.7 

 
3. Para procurar manualmente, prima o botão TUN/CH ou TUN/CH para incrementar a frequência 

por 0,05MHz. 
 
Definição de procura 
1. Para activar a Definição de procura, mantenha o botão MENU/INFO premido durante mais do que 2 

segundos para entrar no Menu, em seguida, prima o botão TUN/CH ou TUN/CH para 
seleccionar “definição de procura” e, por fim, prima o botão SELECT para confirmar. Prima o botão 
TUN/CH ou TUN/CH para seleccionar “Todas as estações/estações fortes”. Prima o botão 
SELECT para confirmar a definição.  

 
 
ARMAZENAMENTO E SELECÇÃO DE ESTAÇÕES GUARDADAS 
Esta função permite a programação de um máximo de 10 estações na memória e armazenamento nos 
modos DAB e FM. 
1. Para guardar uma predefinição, sintonize primeiro a estação pretendida e, em seguida, mantenha o 

botão PRESET premido durante mais do que 2 segundos; o ecrã apresentará o “Número da 
predefinição guardada” a piscar (F8). 

2. Prima o botão TUN/CH ou TUN/CH para seleccionar o número predefinido da estação 
pretendida. 

3. Prima SELECT para confirmar a sua selecção e guardar a estação actualmente em reprodução na 
localização selecionada (F9). 

 
4. Para ouvir as estações predefinidas, prima primeiro o botão PRESET uma vez e, em seguida, prima 

o botão TUN/CH ou TUN/CH para se deslocar para cima ou para baixo nas predefinições que 
guardou e prima o botão SELECT para confirmar. O nome ou frequência da estação e número de 
localização predefinido serão apresentados na metade inferior do ecrã (F10). Se não tiver sido 
atribuído ‘Predefinir Nova Chamada Nº: (Vazio)’, à predefinição, será apresentado “Predefinição 
vazia” no ecrã.  

#10 
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REPOSIÇÃO DE FÁBRICA 
Se deslocar o rádio para outro local no país, as estações DAB pré-sintonizadas e guardadas poderão 
deixar de ficar disponíveis e poderá ser necessário repor novamente o rádio para as definições de 
fábrica. 
1. Ligue o rádio à alimentação de CA (através do adaptador de CA/CC) e, em seguida, prima 

STANDBY para ligar o rádio. 
2. Mantenha o botão MENU/INFO premido durante mais do que 2 

segundos e, em seguida, prima o botão MENU/INFO, prima o botão 
TUN/CH ou TUN/CH até o ecrã apresentar “sistema” e, em 
seguida, prima o botão SELECT. 

3. Continue a premir o botão TUN/CH ou TUN/CH até o ecrã 
apresentar “<Reposição de Fábrica>” e, em seguida, prima o botão 
SELECT para confirmar. 

4. O ecrã apresenta agora “Reposição de Fábrica <Não> Sim’; prima o 
botão TUN/CH ou TUN/CH para confirmar “<Sim>” e prima novamente o botão SELECT.  

5. O rádio apresentará “A reiniciar….” E, em seguida, entrará no modo de espera. 
Nota: Todas as estações programadas guardadas serão perdidas durante a reposição.  
 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 
 

 
 
 
Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser 
perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e 
electrónicos) não for processado correctamente. 
 
Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, 
mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser 
eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente. 
 
Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico 
pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser 
recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 
adicionais relativas a este assunto. 
 
 
Importador: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Dinamarca 
www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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