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EN PT
Function Keys: Teclas de função
1 Mic 1 Mic
2 ON/OFF 2 LIGAR/DESLIGAR
3 MicroSD card 3 Cartão microSD
4 Mode Switch 4 Interruptor de modo
5 Vol-/Previous song 5 Vol-/Canção anterior
6 Play/Pause/Phone 6 Reproduzir/Pausa /Telefone
7 Vol+/Next song 7 Vol+/Canção seguinte



1. LIGAR/DESLIGAR
Deslizar o interruptor LIGAR/DESLIGAR para a direita para ligar e deslizar LIGAR/DESLIGAR para a esquerda 
para desligar.
2. Ligação Bluetooth
Seguir as instruções de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth para o emparelhamento com a coluna. 
Quando do emparelhamento, utilizar um telemóvel ou computador ou procurar outro dispositivo com o 
nome “Denver BTS-32”, clipe para ligar e depois pode ligar com sucesso.
Ícone do botão:
1. Ícone do modo:
Obter a reprodução em modo Bluetooth e a reprodução de música com cartão TF, o modo de iluminação 
muda livremente
2. Modo de música por Bluetooth:

Premir ligeiramente " " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente " " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.
3. Chamada de mãos livres:
Atender e desligar o telefone:

Será emitido um som de alerta a partir da coluna quando há uma chamada telefónica. Clicar “ ” para 

atender a chamada, e clicar “ ” novamente para desligar a chamada.
4. Reprodução de música:
 Entra automaticamente no modo de reprodução de música com cartão MicroSD quando é introduzido o 

cartão MicroSD.

Premir ligeiramente " " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente " " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.
Reproduzir música ou fazer pausa com um clique
 O modo Bluetooth mudará clicando no botão MODO quando no modo de reprodução de música com 

cartão MicroSD



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.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio 
BTS-32MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de 
conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: entrar em www.denver-
electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o 
número do modelo: BTS-32MK2.
Alcance operacional da frequência: 2402MHz-2480MHz
Potência de saída máxima: 20dBm
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