
RÁDIO DAB+ FM
DAB-42

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Deve ler este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar, e mantê-lo para referência futura.



GENERALIDADES DO PRODUTO

1 Botão Alimentação/Modo 8 Botão Vol-
2 Botão Predefinição 9 Botão Vol+
3 Botão Anterior 10 Botão Seguinte
4 Visor LCD 11 Tomada de entrada de corrente CC
5 Botão Scan 12 Tomada de saída de auriculares
6 Botão Vibrar/Selecionar 13 Antena
7 Botão Menu (Informação) 14 Compartimento da bateria



Funcionamento Básico
Configurações
Corrente
Para ligar o rádio a partir da tomada elétrica, seguir as instruções abaixo.

1. Ligar a ficha de corrente CC à tomada de entrada de corrente CC na parte de trás da unidade.

2. Ligar a ficha do adaptador a uma tomada elétrica e ligar.

Nota: A lista de estações de rádio DAB+ é guardada na memória e assim, da próxima vez que ligar o seu rádio, a 
busca da estação não ocorre.

Funcionamento a pilhas
Seguir os passos para instalar as 4 pilhas.
1. Desencaixar a tampa da bateria no sentido indicado na tampa
2. Inserir 4 pilhas AA na sequência mostrada, respeitando a polaridade (+/-). A direção correta em que 

cada pilha precisa de ser instalada, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Voltar a colocar a tampa das pilhas

Nota: Para que o rádio funcione alimentado pelas pilhas, é necessário desligar e retirar o cabo de alimentação se 
estiver ligado.

Modo Em espera e Desligado
1. Premir e manter premido o botão Power/Mode durante 1 segundo para colocar o sistema em modo Em 

espera.
2. Premir e manter premido de novo o botão Power/Mode durante 1 segundo para desligar a unidade. 

Pode usar este modo para poupar a energia das pilhas.
3. Para voltar a ligar, premir simplesmente o botão Power/Mode.

Procurar estações DAB+
1. No modo DAB+, premir e libertar o botão Scan para realizar uma busca. ‘A procurar’, será exibido e 

uma barra  de progresso  mostrará  o  progresso da  procura  e  o  número  de estações  encontradas 
durante a procura também será exibido.

Guardar uma estação DAB+ predefinida
O seu rádio pode guardar até 10 estações DAB+ nas suas memórias predefinidas para acesso imediato às 
suas estações favoritas.

Nota: Quando guardar estações de rádio DAB+ predefinidas, estas não substituem as suas estações FM 
predefinidas

1. Sintonizar o rádio na estação que pretende predefinir.

2. Premir e manter premido o botão Preset na frente do seu rádio. Memória predefinida <1: (Vazia)> é 
exibida e o número fica a piscar. Ou ‘Vazia’ se nenhuma estação anterior tiver sido guardada.

3. Usar o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição predefinida em que gostaria de guardar a 
estação de rádio (1-10)



4. Premir e libertar o botão Selecionar para confirmar a sua seleção. O visor confirmará Predefinida X 
guardada, onde ‘X’ é o número da predefinida (1-10).

Nota: Se já houver uma estação DAB+ existente guardada numa predefinida, será substituída quando guardar a 
nova estação

Sintonizar uma estação DAB+ predefinida
Em modo DAB+
1. Premir e libertar o botão Preset, é exibido Memória predefinida 1 e o nome da frequência da estação lá 

guardada, ou ‘Vazia’ se nenhuma estação anterior tiver sido guardada
2. Premir o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição e estação predefinida que gostaria de ouvir 

(1-10)

Premir o botão Selecionar, o rádio sintonizará de imediato a estação e começa a reproduzir.

Nota: Se nenhuma estação DAB+ tiver sido guardada no botão predefinido, será exibido Predefinida vazia, em 
seguida o rádio voltará para a estação de rádio selecionada anteriormente após alguns segundos.

Usar o seu rádio FM
Premir o botão Power/Mode (se estiver no modo DAB) para mudar para modo FM. O visor exibirá FM

Sintonizar uma estação FM
1. Esticar a antena telescópica.

2. Premir e manter premido o botão Prev. ou Next para procurar para cima ou para baixo o limite da 
frequência. Quando for encontrada uma estação a busca parará e reproduz a estação localizada. Ou 
premir o botão Scan para procurar estações FM.

3. Pode fazer a sintonização fina da frequência premindo o botão Prev. ou Next para avanço 0. 05 MHZ 
com cada pressão.

Reposição de Fábrica
Para repor as definições de fábrica deve seguir os passos abaixo:
1. Premir o botão Power/Mode para ligar e premir demoradamente o botão Menu.
2. Em seguida, aparece busca completa ou definição de busca, premir o botão Prev ou Next, na seleção 

de menu até encontrar Sistema, premir o botão Snooze/Select para confirmar a seleção
3. Premir o botão Prev ou Next para encontrar Reposição de Fábrica, premir o botão Snooze/Select 

para confirmar, e em seguida premir o botão Prev ou Next para selecionar<YES>, premir o botão 
Snooze/Select para confirmar

4. Então no LCD aparece Reposição do Sistema, e alguns segundos depois o visor exibe Reposição do 
Sistema OK

Nota: realizar uma reposição de fábrica apagará quaisquer predefinidas guardadas em DAB+ e FM.
A função normal do produto pode ser perturbada por fortes eletro-magnéticos Interferência. Em caso 
afirmativo, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções. 
Caso a função não possa continuar, use o produto em outra localização



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Motivo(s) Solução(ões)
Sem alimentação O interruptor de Alimentação é 

colocado em DESLIGADO se as 
pilhas estiverem fracas

Colocar o interruptor de Alimentação na 
posição LIGADO. Substituir as pilhas ou usar 
energia elétrica

Estação pretendida 
não encontrada

Sinal fraco. Estação não disponível 
na sua zona

Usar a função de sintonização manual

O visor está branco Isto pode ocorrer se o transmissor 
alterar a etiqueta de um serviço ou 
remover uma etiqueta enquanto 
estiver sintonizado.

A unidade tentará voltar a sintonizar. Se não 
realizar uma busca nova

Ouço um ruído 
borbulhante em 
algumas estações

A carga das pilhas está baixa, sinal 
fraco

Substituir as pilhas ou usar energia elétrica. 
Tentar reposicionar a antena

Sem som Definição do volume no mínimo Aumentar o nível do volume



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, 
componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo 
(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados 
correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo 
composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os 
equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto 
com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem 
adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio 
ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e 
eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e 
outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade 
disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o equipamento de rádio tipo DAB-42 está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está 
disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Alcance operacional da frequência: DAB :174 MHz to 240 MHz  /  FM: 88 MHz to 108 MHz
Potência de saída máxima:DC 5V 1000mA

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
http://www.facebook.com/denverelectronics
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