
 

 
BTL-324 

 

 

 

 

 

 
COLUNA BLUETOOTH LED 

 



Conteúdo da Embalagem: 

 

1. Coluna 

2. Manual do utilizador 

3. Cabo de carregamento micro USB 

4. Cabo aux in 3,5 mm 

 

 

Disposição 

  

1. Botão Ligar/Desligar: Premir demoradamente “1” para 

ligar/desligar. 

2. / ▶ II Botão microfone/reproduzir/pausa: premir 

brevemente”2” for reproduzir/pausa/atender /desligar uma 

chamada. 



3. Botão de ativação de modo: Premir brevemente “3” para mudar 

para o modo Bluetooth/TF/USB/Aux. 

4. ☼ Botão LED: Premir demoradamente”4” para acender / apagar, 

premir brevemente”4” para conversão do modo LED.  

5. ▶▶I /+: botão aumentar o volume/seguinte: Premir brevemente 

“5”para avançar para a canção seguinte; premir demoradamente 

para aumentar o volume. 

6. -/I◀◀: botão baixar o volume/ anterior: Premir brevemente 

“6”para anterior para a última canção; premir demoradamente 

para reduzir o volume. 

7. REINICIAR 

8. Porta Aux-in 3,5 mm 

9. Porta micro SD  

10. Micro USB(CC 5V para carregar) 

11. Interface USB 

12. Indicador LED 

 

Carregamento 

Atenção! Assegurar que a bateria integrada está carregada antes da 

utilização inicial. 

Carregar a sua coluna: 



Inserir um terminal da micro USB ou cabo USB (incluído) na micro 

USB ou na porta USB da coluna e o outro terminal no PC ou no 

carregador USB. É dada uma mensagem de voz quando a bateria 

está fraca. A luz vermelha acende quando está a carregar e 

apaga-se depois de totalmente carregada. 

A bateria é uma parte integrante do dispositivo, portanto não deve 

tentar extrair ou substituir a mesma, o que pode resultar no 

cancelamento da garantia ou em danos no dispositivo. 

 

Emparelhamento Bluetooth 

Ligar a coluna, procurar o nome do emparelhamento: BTL-324 a partir do 

telemóvel Bluetooth ou de outro dispositivo para emparelhar. "BTL-324" 

no ecrã e é ouvido um bipe curto da sua coluna que indica que o 

emparelhamento foi realizado com sucesso.  

 

Função de mãos-livres  

Quando receber uma chamada, premir brevemente o botão numérico “2” 

uma vez para atender. É aplicada a mesma operação para desligar. Premir 

demoradamente o botão “2” para rejeitar chamadas. Premir o botão “2” 

duas vezes para voltar a ligar o último número. 

 

Leitor MP3 

Atenção! O sistema do ficheiro de um micro SD ou de uma unidade de 

memória USB é FAT32. O volume máximo é 32 GB. 

  



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso 

prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.  

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S  

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias incluídas, 

contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos 

para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado 

(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo baterias) 

não sejam eliminados corretamente. 

 

O equipamento elétrico e eletrónico e as baterias estão marcados com o 



símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. 

Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem 

como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo 

doméstico, mas separadamente. 

 

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para 

uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias 

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 baterias, 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.  

 

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento 

de rádio BTL-324 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O 

texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no 

seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e depois 

clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o 



número do modelo: BTL-324. Agora, entrar na página do produto e a 

diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências. 

Alcance da frequência de funcionamento: 130Hz~20KHz  

2402MHz~2480MHz 

 

Potência de saída máxima:5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



