
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciar 
Retirar a coluna da caixa. 
Retirar quaisquer embalagens da coluna. 
Colocar a embalagem dentro da caixa e guardar ou eliminar em segurança. 

Na caixa 
Coluna LED Bluetooth® Line-in Aux. Cabo 
Cabo de carregamento USB Manual de instruções 

Funcionalidades 
Versão Bluetooth: 5.0 Bateria recarregável integrada 
Alcance sem fios: Até 25 m Cabo de carregamento micro USB (incluído) 
Saída de coluna: 2 x 5 W Line-in Aux. Cabo (incluído) 
Gama de Frequência: 100 Hz - 18 kHz  

  



Instruções para carregar a bateria 
A coluna está equipada com uma bateria recarregável de 3,7 V 1200 mAh (não amovível). É 
recomendado que a bateria seja totalmente carregada antes da primeira utilização; isto vai 
demorar aprox. 4 horas. 
Ligar a extremidade micro USB do cabo de carregamento USB na porta de carregamento de 

5V  na parte de trás da coluna e a outra extremidade a uma porta USB compatível. 
Enquanto estiver a carregar, a luz indicadora de carga ficará vermelha. Quando a bateria 
estiver totalmente carregada, a luz do indicador apaga-se. 
Desligar cuidadosamente as duas extremidades do cabo de carregamento USB e 
armazená-lo em segurança para uso futuro. 

Usar as funções básicas da Coluna LED Bluetooth® 
Ligar a coluna rodando o interruptor ligar/desligar para a posição ligado. 
Pausar uma faixa premindo ' '; empurrar de novo para retomar a faixa. 
Ajustar o volume da coluna premindo em '+' e '-'. Premir e manter premido '+' para 
aumentar volume; diminuir o volume premindo e mantendo premido '-'. Para mudar para a 
faixa seguinte, premir em '+'; reproduzir a faixa anterior premindo em '-'. Alternar entre 
modos premindo em 'M' até ser selecionada a operação pretendida. Rodar o interruptor 
ligar desligar para a posição desligar para desligar a coluna. 

Modos 
A coluna tem de ser ligada antes de usar qualquer dos modos seguintes. 

Usar as luzes LED de mudança de cor 
As luzes LED irão ativar-se automaticamente quando a coluna for ligada e podem ser 
controladas usando 'M'. Premir rapidamente duas vezes em 'M' para alternar entre modos 
de luz diferentes.  
MODO 1: Modo de mudança de cor 

Modo Bluetooth 
Emparelhar com um dispositivo Bluetooth compatível 
PASSO 1: Depois de ter sido ligada a coluna, um comando de voz informará que está pronta 
a ser emparelhada com o dispositivo Bluetooth compatível. 
PASSO 2: Procurar a coluna com o dispositivo Bluetooth compatível. Selecionar '000' para 
ligar e emparelhar. Depois de ter emparelhado, a luz LED pisca rapidamente e um comando 
de voz informa que os dispositivos estão emparelhados. 
PASSO 3: Para desemparelhar ou retirar um dispositivo Bluetooth compatível da coluna, 
desligar a função Bluetooth no dispositivo compatível. Agora a coluna pode ser 
emparelhada com um novo dispositivo compatível. 
Nota: Depois de estarem ligados os dispositivos, o som pode ser controlado na coluna ou 
nos controlos respetivo no dispositivo Bluetooth compatível. 

  



Fazer chamadas telefónicas através de um dispositivo 
Bluetooth compatível 
Depois de estar emparelhado o dispositivo Bluetooth compatível com a coluna, é possível 
fazer chamadas telefónicas. 
PASSO 1: Usar o dispositivo Bluetooth compatível, marcar o número a ser chamado e 
selecionar a opção Bluetooth/mãos-livres. A coluna e o microfone integrado atuam agora 
como um dispositivo mãos-livres. 
PASSO 2: Para ligar ou desligar uma chamada com a coluna, premir em ' '. 
PASSO 3: O volume da chamada telefónica pode ser controlado pela coluna ou pelo 
dispositivo Bluetooth compatível. 
PASSO 4: Para rejeitar uma chamada a receber, premir e manter premido ' ' durante aprox. 
2-3 segundos. 

Modo auxiliar 
Ligar uma extremidade do cabo Aux. Line-in à porta de entrada Aux. Na coluna e a outra 
extremidade a um leitor MP3 ou outra fonte de áudio compatível. 
A coluna muda automaticamente para o modo Aux. Assim que o cabo Aux. Line-in for 
inserido. 
Nota: Agora o som pode ser controlado pelos controlos respetivos na fonte de áudio 
compatível; a coluna não pode ser usada para saltar faixas durante o modo Aux. 
Se a coluna não mudar automaticamente para o modo Aux. quando o cabo Aux. Line-in for 
inserido, premir em 'M' até ser selecionada. 

Modo Cartão Micro SD/USB 
PASSO 1: Para usar o modo cartão micro SD, inserir um cartão micro SD (não incluído) na 
ranhura do cartão micro SD. A coluna muda automaticamente para o modo cartão micro SD. 
PASSO 2: Para usar o modo USB, inserir uma unidade USB compatível na porta USB. A 
coluna mudará automaticamente para o modo USB. 
PASSO 3: Se a coluna não mudar automaticamente para o modo cartão micro SD ou USB, 
premir em 'M' até ser selecionada a operação pretendida. 
Nota: Depois de ligada, o som pode ser controlado pela coluna. 
Nenhuma unidade USB deve ser inserida enquanto estiver a usar o modo cartão micro SD 
ou vice-versa, pois isto pode interferir na reprodução. 
A coluna apenas reconhecerá ficheiros áudio MP3; se outros formatos de ficheiro estiverem 
presentes no cartão Micro SD ou unidade USB, isto pode impedir que a coluna reproduza. 

Resolução de Problemas 
A coluna não tem energia. 
A coluna ficou sem carga. Carregar a coluna seguindo as instruções na secção intitulada 
“Carregar a bateria”. 
 
A coluna não tem som. 
A definição nível do volume está demasiado baixa. Verificar se o nível do volume está 
definido para um nível audível e ajustar em conformidade. 
A coluna não está emparelhada com um dispositivo Bluetooth compatível. Seguir as 
instruções na secção intitulada ‘Modo Bluetooth’. 
  



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 BTT-515 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: BTT-515. Agora, entrar na página do produto e a 
diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências. 
 
Alcance da frequência de funcionamento: 100HZ-20KHZ  
 
Potência de saída máxima: 37 dBm 
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