
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



AVISO 
1. Mantenha uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para ventilação suficiente. 
2. A ventilação não deve ser impedida cobrindo-se as fendas de ventilação com jornais, panos 

de mesa, cortinas, etc. 
3. Não deve colocar chamas, como velas acesas, no aparelho. 
4. Deve ser dada a maior atenção aos aspectos ambientais da eliminação da pilha. 
5. Utilize o aparelho em climas moderados.  
6. Quando é utilizada a ficha elétrica como dispositivo para desligar, este deve manter-se 

sempre em condições de funcionamento.  
7. Consultar a informação na base exterior da caixa para informação de segurança e eléctrica 

antes de instalar ou operar com a aparelhagem. 
8. As pilhas (pilhas ou conjunto de pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor 

excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares. 
9. CUIDADO - Perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substituir apenas 

pelo mesmo tipo ou tipo equivalente 

 
 
 

Eliminação do seu aparelho ou pilha antiga 

1. Quando este símbolo com uma roda com uma cruz por cima está num produto, significa 
que está abrangido pela Directiva Europeia. 

2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos, incluindo a pilha, devem ser eliminados em 
separado do lixo municipal através das respectivas instalações de recolha designadas pelas 
autoridades locais ou governamentais. 

3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo irá ajudar a impedir consequências negativas 
para o ambiente e saúde humana. 

4. Para obter mais informações detalhadas sobre a eliminação do seu aparelho antigo, 
contacte a sua repartição local, serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o 
produto. 



Descrição do produto 

 
 

1. Zona Qi (Carregamento sem fios) 

2. Botão RELÓ GIO/botão MEM/M+/botão DEFINIR/botão A-M-D 

3. Botão RETROCEDER 

4. Botão AVANÇ AR 

5. Botão VIBRAR / SUSPENDER /botão OBSCURECER 
6. Botão ALARME 1/botão DIMINUIR VOL 

7. Botão ALARME 2/botão AUMENTAR VOL 

8. Botão ALIMENTAÇ Ã O/Botão ALARME DESLIGAR 

9. Indicador Alarme 1 (alarme) 

10. Indicador Alarme 1 (rádio)  

11. Indicador Alarme 2 (alarme) 

12. Indicador Alarme 2 (rádio) 

13. Indicador Qi (Carregamento sem fios) 

14. Ecrã 

15. Altifalante 

16. Antena 

17. Tomada CC IN 

18. Porta carregamento USB 

19. Compartimento das pilhas 



Ligar a alimentação 
1. Ligar o cabo do adaptador de corrente à tomada CC IN do rádio. 

2. Ligar a ficha do adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica de parede.  

O rádio está alimentado e em modo de espera quando verificar que o visor está ligado.  

Sistema de recurso 
 O rádio está equipado com um sistema de pilha de reserva. Necessita de duas pilhas AAA (não 

incluídas)  

 Abrir a porta do compartimento da pilha na parte de trás do aparelho. Inserir a pilha no 

compartimento da mesma e assegurar que os lados positivo e negativo (+ ou -) da pilha estão 

em contacto com os terminais correspondentes no compartimento das pilhas. Tornar a colocar 

a porta do compartimento da pilha. 

 Se ocorrer um corte de energia, o rádio liga-se automaticamente à fonte de alimentação da 

pilha e mantém as definições do relógio e do temporizador. 

 Quando estiver a substituir a pilha, não desligar o adaptador de corrente. Caso contrário, todas 

as definições do relógio e do alarme serão perdidas. 

Definir o relógio 
1. No modo em espera, premir e manter premido o botão RELÓ GIO para entrar no modo de 

definição do relógio. 

2. Premir repetidamente o botão RELÓ GIO para alternar entre as opções de definição: 

 

Ano > Mês/Dia > Hora 
 

 Definir o ano: Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR. 

 Definir o mês/dia: Premir o botão RETROCEDER para definir o mês e o botão AVANÇ AR 

para definir o dia. 

 Definir a hora: Premir o botão RETROCEDER para definir a hora e o botão AVANÇ AR para 

definir o minuto. 

 Premir o botão DEFINIR para confirmar a opção da definição. 

 
Ouvir o rádio 
1. Premir o botão ALIMENTAÇ Ã O para ligar o rádio. 

2. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para ajustar a frequência.  

3. Premir e manter premido o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para sintonizar 

automaticamente a estação FM seguinte que se encontra disponível.  

4. Premir o botão ALIMENTAÇ Ã O para desligar o rádio. 

**Desenrolar e esticar a antena para melhorar o sinal de receção FM. 

Definir estações predefinidas 
Pode memorizar até 10 estações predefinidas. 

1. Sintoniza uma estação. 

2. Premir e manter premido o botão MEM/M+ até ser exibido no visor “P01” (ou a entrada 

seguinte predefinida que se encontra disponível ). 

3. Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para selecionar um número predefinido (P01-

P10). 

4. Premir o botão DEFINIR para confirmar. A estação predefinida foi configurada.  

5. Premir o botão MEM/M+ repetidamente enquanto está a ouvir o rádio para selecionar uma 

estação predefinida. Alternativamente premir uma vez o botão MEM/M+ e depois premir o 

botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para selecionar uma estação predefinida. 

Definir alarmes 
O rádio permite definir 2 alarmes. Para definir os alarmes: 



1. No modo em espera, premir e manter premido o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para entrar 

no modo de definição do alarme. 

2. No modo de definição da hora do alarme, premir repetidamente ALARME 1 ou ALARME 2 

para alternar entre as opções de definição: 

 

Hora de alarme > Fonte de toque do alarme > Frequência do alarme  
 

 Definir a hora do alarme: Premir o botão RETROCEDER para definir a hora e o botão 

AVANÇ AR para definir o minuto.  

 Definir a fonte de toque do alarme: Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para 

selecionar o alarme ou o rádio como a fonte de toque do alarme. O indicador de alarme 

correspondente irá ativar-se de acordo com a sua seleção. 

 Definir a frequência do alarme: Premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR para 

selecionar a frequência do alarme (1-5 = segunda a sexta-feira, 1-7 = todos os dias, 6-7 = 

apenas ao fim-de-semana. 

 

Depois de concluída a definição do alarme, o alarme irá ser ativado automaticamente com o 

indicador de alarme correspondente (alarme ou rádio) ligado.  

Desligar ou ligar os alarmes  
Quando for exibida a hora do relógio, premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para ativar ou 

desativar o alarme respetivo. O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou 

rádio) irá ser ativado quando o alarme for ativado.  

Desativar um som de alarme 
 Premir o botão DESLIGAR ALARME para desligar o toque do alarme. 

 Quando o alarme toca, o indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou 

rádio) começa a piscar no visor.  

Vibrar 
 Para silenciar temporariamente um alarme de som, premir um o botão VIBRAR. O alarme vai 

tocar novamente quando o período de vibração (9 minutos) terminar. 

 O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) fica a piscar no 

visor durante o período de vibração. 

 Para cancelar o período de vibração e o alarme, premir o botão DESLIGAR ALARME. 

 

Suspender  
 A função suspender define a duração do tempo antes do rádio se desligar automaticamente. 

 Quando o rádio é desligado, premir o botão SUSPENDER repetidamente para selecionar um 

período de dormir (Opções: Desligar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 minutos). 

 O rádio desligar-se-á automaticamente quando o período de dormir tiver terminado.  

 Premir o botão DORMIR para verificar o tempo restante antes de o rádio se desligar.  

 Premir o botão ALIMENTAÇ Ã O para cancelar esta função  

Visualizar informação 
 No modo em espera, premir repetidamente o botão A-M-D para mudar a exibição do ano, data, 

hora e dia da semana (d1 = segunda-feira, d2 = terça-feira, d3 = quarta-feira, d4 = quinta-feira, 

d5 = sexta-feira, d6 = sábado e d7 = domingo). 

 No modo rádio, premir o botão RETROCEDER ou AVANÇ AR uma vez e rapidamente para 

alterar o visor da hora do relógio para a frequência atual do rádio. 



Brilho do visor 
 No modo em espera, premir o botão OBSCURECER para alterar o nível de brilho do visor 

(reduzido,elevado ou desligado). 

 

Carregamento Qi sem fios 
Colocar o dispositivo móvel compatível no centro da superfície de carregamento. O indicador Qi 

no visor irá acender. O carregamento começará automaticamente. 

 

Notas: 

- Verificar o estado de carga da pilha do dispositivo móvel utilizando o ícone de carregamento 

exibido no ecrã. 

 

- Não colocar quaisquer outros objetos entre o dispositivo móvel e o carregador Qi sem fios. O 

dispositivo móvel pode não carregar adequadamente. 

 

- Se ligar um adaptador de viagem ao dispositivo móvel durante o carregamento sem fios, a 

função de carregamento sem fios por não estar disponível. 

 

O indicador operacional LED Qi (Carregamento sem fios) indica 

Cor LED Espera Carregador Carga completa Avaria 

Vermelho Desligar Desligar Desligar Ligar 

Azul Desligar Ligar Ligar Desligar 
 

A carregar o USB 
Ligar um dispositivo externo (por ex. smartphone, leitor MP3) através do cabo USB (não 

fornecido) a uma entrada USB na parte de trás do rádio para carregamento. O rádio não pode 

aceder ao conteúdo no dispositivo externo ligado. 

 

Especificações 
Alcance do sintonizador: FM: 87,5 - 108 MHz  

Número de estações de rádio predefinidas:  10  

Adaptador de alimentação CA: Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz 

 Saída: CC 5 V 2,4 A  

Pilhas de reserva 2 x pilhas AAA (não incluídas) 

 



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser 
perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e 
eletrónicos eliminados) não for processado corretamente. 
 
O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado 
acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico 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 elétrico e eletrónico 
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 em relação a isto. 
 
 
Importador: 

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

 
O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio 
CRQ-110  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: crq-110 
Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de 
transferências/outras transferências 
 

Alcance operacional da frequência: FM: 87,5 - 108 MHz 

Potência de saída máxima: 600mW RMS 
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