
BTL-70
Manual de instruções

www.denver-electronics.com

Antes de operar com este produto, deve ler 
completamente este manual de instruções para uma 
utilização ótima.
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Generalidades do Produto & Controlo Remoto

1 Luz LED 4 O botão LIGAR/DESLIGAR e a cor 
mudam (premir e manter premido 
para ligar ou desligar o aparelho, 
premir ligeiramente para mudar a 
cor)

2 Coluna 5 Porta de carregamento CC
3 Indicador LED de carregamento 6 Sensor Remoto

Controlo remoto

Nã
o

Função Funcionamento

6 Ligar/Desligar o Bluetooth Premir ligeiramente para desligar o 
Bluetooth para entrar no modo de 
emparelhamento. 

7 Luz ligar/desligar Premir ligeiramente para acender/apagar 
a luz

8 Desligar (em espera) Para desligar a alimentação
9 Ligar (válido apenas quando a coluna Para ligar a alimentação
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está no modo em espera)
10 Seleção de cor Para selecionar a luz de cor
11 Luz branca Para alterar para luz LED de cor branca
12 Aumentar a luz (válido apenas para 

luz R/G/B)
Premir ligeiramente para aumentar o 
brilho da luz

13 Diminuir a luz (válido apenas para luz 
R/G/B)

Premir ligeiramente para diminuir o brilho 
da luz

14 Modo de luz 1 Luz a mudar de cor
15 Modo de luz 2 Luz a mudar de cor com mudança do 

brilho da luz
16 Modo de luz 3 Luz a mudar de cor com uma intermitência 

rápida
17 Um luz de uma só cor a mover-se ao 

som da música
Usar uma luz LED de cor com a música, 
premir ligeiramente para mudar para 
outra cor

18 Um luz de várias cores a mover-se ao 
som da música

Usar luz LED de várias cores com a música

19 Retirar o som à coluna Premir ligeiramente para ativar/desativar 
o som

20 Reproduzir/Pausar Premir ligeiramente para fazer pausa na 
música ou retomar a reprodução de 
música

21 Diminuir o volume Premir demoradamente para diminuir o 
volume

22 Aumentar o volume Premir demoradamente para aumentar o 
volume

23 Faixa anterior Premir ligeiramente para saltar para a 
faixa anterior

24 Faixa seguinte Premir ligeiramente para saltar para a 
faixa seguinte

O controlo remoto inclui a pilha(1 pilha de lítio CR2025/32). Quando a pilha estiver gasta, deve 
ser substituída conforme abaixo indicado. 
1. Puxar o tabuleiro da pilha para fora do compartimento do controlo remoto.
2. Colocar a pilha-botão CR2025/32 no tabuleiro, de acordo com a polaridade 
indicada.
3. Fechar o tabuleiro da pilha.
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INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Carregar a coluna
Para um melhor desempenho, carregar totalmente a coluna antes da primeira 
utilização.
1. Ligar  o  cabo de carregamento USB (incluído)  à  porta de carregamento CC 5  V e 

inserir  a  outra  extremidade  na  porta  no  seu  computador  ou  numa  fonte  de 
alimentação semelhante.

2. O LED vermelho fica brilhante indicando que a pilha está a ser carregada. Quando 
estiver completamente carregada, o LED Vermelho apagar-se-á. Levará cerca de 4 -5 
horas até carregar totalmente a pilha.

Ligar/desligar a coluna 
Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir um 
toque longo. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no 
modo de emparelhamento.

Premir e manter premido o botão de alimentação durante 2-4 segundos para desligar a 
coluna.

Colocar a coluna no modo de emparelhamento Bluetooth
1. Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir 

um toque longo.
2. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no modo de 

emparelhamento.
(Nota: A coluna liga-se automaticamente aos aparelhos previamente emparelhados)

Emparelhar a coluna com o seu aparelho Bluetooth
A  coluna  pode  difundir  áudio  sem  fios  a  partir  de  qualquer  aparelho  ativado  por 
Bluetooth a uma distância aproximada de 8,2-10 metros. Basta seguir os passos abaixo.
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1. Premir e manter premido o botão durante aproximadamente 2-4 segundos até ouvir 
um toque longo.

2. A luz LED acende e fica intermitente e a coluna é agora ligada e entra no modo de 
emparelhamento.

3. Ligar  a  função Bluetooth  no seu aparelho (por  exemplo  no telemóvel,  tablet  ou 
computador).

4. O seu aparelho Bluetooth procura os vários aparelhos Bluetooth.
5. O nome de emparelhamento desta coluna é  Denver BTL-70. Selecionar o nome da 

coluna a emparelhar com o seu aparelho.
6. Se necessário, inserir a palavra-passe “0000” para confirmar o emparelhamento.
7. Depois de emparelhado com sucesso, é ouvido um toque de notificação.
8. Se  não  conseguir  executar  o  emparelhamento  dentro  do  tempo  limite  ou  se 

pretender  emparelhar  o  mesmo com um novo  aparelho,  deve  repetir  os  passos 
descritos acima.

Selecionar e tocar a sua canção favorita no seu aparelho Bluetooth,  seguidamente a 
música começa a ser difundida através da coluna.

Ouvir música sem fios
Assegurar  que  o  seu  aparelho  Bluetooth  (iPhone,  tablet  ou  outro  smartphone)  está 
emparelhado  com  a  coluna.  Quando  o  seu  aparelho  Bluetooth  for  ligado  à  coluna, 
reproduz a música no seu aparelho Bluetooth e pode ouvir música através desta coluna.

Resolução de Problemas

Problema Causa Possível Solução
Nível reduzido de 
som

O volume a partir da fonte (tablet, 
telemóvel, computador portátil, 
etc.) é demasiado reduzido.
A pilha está fraca.

Ajustar o volume da fonte.

Carregar a pilha.
Som distorcido A pilha está fraca. Carregar a pilha.
Não há qualquer 
som.

Fonte (tablet, telemóvel, 
computador portátil, etc.) está 
desligada. 
A coluna está desligada. 
O volume da fonte está desligado.
A música da fonte foi pausada.

Ligar a fonte.

Ligar a coluna.
Ajustar o volume da fonte.

Retomar a reprodução da 
música na fonte.

Cuidados e manutenção
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Limpar o aparelho com um pano macio e humedecido. Nunca usar produtos químicos ou 
muito abrasivos.
Guardar num local seco e frio, afastado de locais húmidos ou molhados.
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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 para a sua saúde e 
para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, 
incluindo pilhas) não seja eliminado corretamente.

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

Como utilizador final, é importante que envie 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 na 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 BTL-70 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. 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: BTL-70.  Agora entrar na página do produto e a 
instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência:
Potência de saída máxima:

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