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Manual do utilizador - Barra de som Bluetooth com subwoofer sem fios 



6 

Generalidades do produto 

 

Descrição 

1: /FONTE: Premir ligeiramente para ligar e, em seguida, premir ligeiramente de novo para 
alteração da função, premir demoradamente para desligar. 

2: VOL-: Premir ligeira ou demoradamente para reduzir o volume. 
3: VOL+: Premir ligeira ou demoradamente para aumentar o volume. 
4: Desligar/emparelhar Bluetooth: Premir ligeira ou demoradamente para desligar o dispositivo 

Bluetooth. Premir ligeira ou demoradamente para modo de emparelhamento Bluetooth. 
 

 
 
5: Entrada para cartões TF/Micro SD 
6: Ligação para unidade de memória USB 
7: ENTRADA CC 
8: ENTRADA HDMI (ARC) 
9: LINE-IN 
10: ENTRADA ÓTICA 
11: ENTRADA AUX (direita) 
12: ENTRADA AUX (esquerda) 
 

Indicador de função do LED 

1: Luz vermelha: A unidade da barra de som está desligada (em espera). 
2: Luz branca: A unidade da barra de som está ligada. 
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O que está dentro da embalagem: 

⚫ 1* Barra de som 
⚫ 1* Subwoofer 
⚫ 2* adaptadores de corrente 
⚫ 1* Manual do Utilizador 
⚫ 1* Controlo remoto 
⚫ 1* Suporte de montagem mural 
 

Controlo Remoto 

1: : Premir ligeiramente para ligar a unidade da barra de som ou desligar (em espera). 
2: AGUDOS-: Premir para diminuir os efeitos dos agudos. 
3: AGUDOS+: Premir para aumentar os efeitos dos agudos. 
4: VOL+: Premir ligeira ou demoradamente para aumentar o volume. Premir ligeiramente para desligar 

Silenciar se esta função estiver ligada. 
5: VOL-: Premir ligeira ou demoradamente para diminuir o volume. Premir ligeiramente para desligar 

Silenciar se esta função estiver ligada. 
6: : Premir para saltar para a canção anterior no modo Bluetooth/USB/TF. 

7: : Premir para saltar para a canção seguinte no modo Bluetooth/USB/TF. 
8: MÚSICA: Premir para selecionar as definições do efeito de som da Música. 
9: FILME: Premir para selecionar as definições do efeito de som do cinema. 
10: DIÁLOGO: Premir para selecionar a definição do efeito de som do Discurso. 
11: GRAVES-: Premir para diminuir os efeitos dos graves. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se 

esta função estiver ligada. 
12: GRAVES+: Premir para aumentar os efeitos dos graves. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se 

esta função estiver ligada. 
13: M: Premir para alterar a fonte de entrada / Premir demoradamente para ligar ou desligar a função 

Silenciar. 
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Funcionamento 

Inserir as pilhas antes de usar o Controlo remoto 

Inserir pilas AAA no Controlo remoto para o ativar. 
Nota: O controlo remoto funciona até uma distância de 6 metros. 
 
 

Iniciar: 

1: Assegurar que fez todas as ligações de cabo necessárias antes de ligar a barra de som a uma tomada. 
Quando ligada à tomada, a barra de som entrará no modo em espera e o indicador de alimentação 
ficará vermelho. 

2: Assegurar que o subwoofer está ligado à fonte de alimentação e rodar o botão para “LIGADO”. 

3: Premir ligeiramente em /FONTE na unidade ou em  no Controlo remoto para ligar a barra 
de som. O indicador de alimentação passará a branco. 

4: Premir o botão Fonte na unidade ou no controlo remoto para escolher a fonte de entrada 
pretendida. 
Nota: A barra de som entra no modo em espera se não houver sinal de entrada durante 15 minutos. 

 

Emparelhar com o subwwoofer 

O subwwoofer sem fios liga automaticamente com a barra de som quando as duas unidades são ligadas. 
Se o subwoofer estiver ativo e ligado, o indicador LED vermelho fica aceso continuamente. 
Nota: Para solucionar problemas de ligação, consultar a secção resolução de problemas 
 

Emparelhamento Bluetooth: 

1: Premir ligeiramente o botão Fonte na barra de som e escolher a entrada Bluetooth (voz 
“Bluetooth”). 

2: O indicador ficará a piscar lentamente para indicar que está à procura de dispositivo Bluetooth. 
3: Premir demoradamente o botão Emparelhar na lateral da unidade. O indicador de alimentação 

começará a piscar rapidamente. 
4: Ativar a função Bluetooth no seu dispositivo inteligente e a ativar a procura de dispositivo Bluetooth. 
5: Selecionar “SR250G” a partir da lista de dispositivos encontrados. 
6: Se necessário, inserir a palavra-passe “0000” e premir em “OK”. 
7: Quando emparelhado com sucesso com o seu dispositivo a luz indicadora ficará acesa 

continuamente. Pode usar o Controlo remoto para controlar a reprodução de música do dispositivo 
ligado por Bluetooth. 
(O limite de funcionamento para a ligação Bluetooth é de 10 metros) 

 
Nota: Se um telemóvel em que tem estado a reproduzir música receber uma chamada, para a 
reprodução da música. Quando a chamada for terminada os dispositivos são ligados de novo um ao 
outro e a reprodução será retomada. 

 

Remover o dispositivo ligado por Bluetooth 

Premir e manter premido o botão Bluetooth (3 na imagem abaixo) na barra de som durante 3 segundos 
para desligar o dispositivo ligado por Bluetooth. 
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Fonte AUX: 

1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo AUX. 
2: Premir ligeiramente o botão “M” no Controlo remoto até ouvir a voz “Auxiliar”. Também pode premir 

ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte AUX. 

 

Fonte ENTRADA ÓTICA: 

1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo Ótico. 
2: Premir ligeiramente várias vezes o botão “M” no Controlo remoto até ouvir a voz “Ótica”. Também 

pode premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte Ótica. 
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ÓTICA DA TV 

 
Fonte LINE-IN: 

1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo áudio 
(tomada de 3,5 mm). 

2: Premir ligeiramente várias vezes o botão no Controlo remoto até ouvir a voz “Line-in”. Também pode 
premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte LINE-IN. 

 

Fonte HDMI 

Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo HDMI. 
Premir ligeiramente várias vezes o botão “M” no Controlo remoto até ouvir a voz “HDMI”. Também pode 
premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte HDMI. 
 
Nota: Se a sua TV estiver equipada com HDMI (ARC), a barra de som pode sincronizar o volume com a sua 
TV. 
 

TV HDMI (ARC) 

 
CARTÃO TF (Cartão micro SD) 

Premir ligeiramente o botão  para ligar a barra de som, inserir o cartão TF na entrada para cartões TF. 
A barra de som começará a reproduzir a música. 

Premir ligeiramente em  para reproduzir/pausar a música. Premir ligeiramente em  ou em  
no Controlo remoto para reproduzir a canção anterior/seguinte. 

SÁIDA ÓTICA 

ENTRADA ÓTICA 
 

ENTRADA 

HDMI 

ENTRADA 
HDMI 
(ARC) 
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Pode usar cartões MicroSD de 128 GB no máx. formatados em formato FAT32. A barra de som pode 
reproduzir ficheiros MP3, WAV e WMA 
 

Reproduzir da unidade de memória USB 

1: Premir ligeiramente o botão  para ligar a barra de som, inserir uma unidade de memória USB na 
ligação USB. A barra de som começará a reproduzir a música a partir da USB. Premir ligeiramente em 

 para reproduzir/pausar a música. Premir ligeiramente em  ou  para reproduzir a 
canção anterior/seguinte. 
 

Pode usar cartões unidades de memória USB de 128 GB no máx. formatados em formato FAT32. A barra 
de som pode reproduzir ficheiros MP3, WAV e WMA. 
 
Nota: A ligação USB não se destina a carregar ou ligar outros dispositivos. 
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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 
 

 
 

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. 
 
Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DSS-7020 está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade UE 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: 
DSS-7020. Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de 
transferências/outras transferências 
Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2480MHz 
 
Potência de saída máxima:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics



