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Informação de Segurança 

 

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para 

referência futura. 

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças. 

2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou 

que roam. 

3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. 

Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função. 

4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As 

reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado. 

5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!  

6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em 

fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a 

usar. 

Não utilize acessórios não originais com o produto 

 
Conhecer o leitor de CD portátil 
 
LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS 
 

 
1. Visor LCD 

2. Tomada entrada CC 



3. Compartimento das pilhas 

4. Botão PLAY/PAUSE 

5. Botão VOLUME+ 

6. Botão VOLUME- 

7. Botão OPEN 

8. Tomada para auriculares 

9. Botão STOP/POWER OFF 

10. Botão SKIP/SEARCH FORWARD 

11. Botão SKIP/SEARCH REVERSE 

12. Botão MODE 

13. Botão PROG 

14. Porta do CD 

15. Interruptor BBS 

Como operar com o leitor de CD portátil 
 
Alimentar o leitor de CD portátil  
O leitor de CD portátil pode ser alimentado por 2 pilhas AA (UM-3) ou por um adaptador CA. 
Nota: As duas pilhas e o adaptador CA não são fornecidos. 
 
Usar as pilhas (NÃO FORNECIDAS) 

1. Abrir o compartimento das pilhas (3) na parte de trás do leitor de CD deslizando a porta do 
mesmo e puxando-a suavemente para cima. 

2. Verificar a polaridade (+/-) dentro do compartimento das pilhas. 
3. Introduzir duas pilhas AA (UM-3) de acordo com a polaridade. 
4. Fechar novamente a porta do compartimento das pilhas. 

Para o melhor desempenho e um tempo de funcionamento alargado, recomendamos o uso de pilhas 
alcalinas.  
 
IMPORTANTE! 

• Assegurar que as pilhas estão corretamente colocadas. Uma polaridade incorreta pode danificar o 
leitor de CD. 

• Nunca misturar pilhas novas com pilhas antigas. 

• Nunca misturar pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) e recarregáveis (níquel-cádmio). 

• Se não planear usar o leitor de CD durante um período de tempo prolongado, deve remover 
sempre as pilhas. Pilhas antigas e que estejam com derrame podem provocar danos no leitor de 
CD e podem anular a garantia.Uma pilha usada e com derramamento pode causar danos no 
aparelho e pode anular a garantia. 

• Não eliminar as pilhas no fogo - podem verter ou explodir. 
 

Usar o adaptador CA (NÃO FORNECIDO) 
1. Inserir a ficha CC (no fim do cabo do adaptador CA) na tomada de entrada CC (2). 
2. Ligar o adaptador CA numa tomada de alimentação CA 220/230 V/AC, 50Hz.  



3. O leitor de CD irá desligar-se automaticamente da alimentação a pilhas e irá operar utilizando 
o adaptador CA. 

 
IMPORTANTE! 

• Usar apenas um adaptador com um tensão de saída classificada como CC 4.5V 800mA e uma ficha 
de pólo negativo. 

 

IMPORTANTE! 

• Se não houver qualquer MP3/CD ou CD dentro do aparelho, irá aparecer “NoCd” no visor LCD (1). 

 

Colocar um MP3/CD ou CD 

1. Premir suavemente o botão OPEN (7) para abrir a porta do CD (14). 

2. Colocar o MP3/CD ou o CD no leitor de CD, com a etiqueta voltada para cima. 

3. Fechar a porta do CD com suavidade (14). 

 

Reprodução de MP3/CD ou CD 

1. Ligar os seus auriculares na tomada dos auriculares (8). 

2. Premir o botão PLAY/PAUSE (4) para ativar o leitor de CD e reproduzir o MP3/CD ou CD 
colocados.. 

i. A proteção anti-choque será automaticamente ativada e “ESP” irá começar a piscar no 
visor. 

ii. “CD” irá aparecer no visor LCD (1) quando o CD é colocado. 

iii. “MP3” irá aparecer no visor LCD (1) quando o MP3/CD é colocado. 

3. Ajustar o volume premindo o botão VOLUME+ (5) e o botão VOLUME- (6) no nível de som da 
sua preferência. 

4. Premir o botão PLAY/PAUSE (4) para pausar a reprodução sempre que desejar.. 

5. Premir novamente o botão PLAY/PAUSE (4) para retomar a reprodução. 

 

Avançar/Procurar quando estiver a reproduzir um MP3/CD ou CD. 

1. Premir o botão SKIP/SEARCH FORWARD (10) uma vez ou várias vezes para avançar para a faixa 
pretendida. 

2. Premir e manter premido o botão SKIP/SEARCH FORWARD (10) para avançar na faixa atual. 

3. Premir o botão SKIP/SEARCH REVERSE (11) uma vez ou várias vezes para retroceder para a 
faixa pretendida. 

4. Premir e manter premido o botão SKIP/SEARCH REVERSE (11) para retroceder na faixa atual. 

 

Parar um MP3/CD ou CD  

1. Premir o botão STOP (9) m qualquer momento para parar o MP3/CD ou o CD durante a 
reprodução. 

2. Premir novamente o botão STOP (9) para desligar o leitor de CD. 

 

Reproduzir faixas MP3/CD ou CD na sequência programada 

1. Premir o botão PROG (13) e no visor LCD (1) irá aparecer “P01” e “PROG”, “P01”, “00”. 

2. Premir o botão SKIP/SEARCH FORWARD (10) ou o botão SKIP/SEARCH REVERSE (11) para 
selecionar a faixa a ser programada. 

3. Premir o botão PROG (13) para memorizar a faixa selecionada para o programa. 



4. Repetir os passos 2 e 3 para programar até 20 faixas (CD) ou 99 faixas (MP3/CD) 
respetivamente. 

5. Premir o botão PLAY/PAUSE (4) para iniciar a reprodução das faixas programadas. 

 

Outros modos de reprodução 

1. Premir uma vez o botão MODE (12), irá aparecer “REP 1” no visor LCD (1) e o leitor de CD irá 
repetir continuamente a reprodução da faixa atual. 

2. Premir novamente uma vez o botão MODE (12), “REP ALL” irá aparecer no visor LCD (1) e o 
leitor de CD irá repetir continuamente a reprodução de todo o MP3/CD ou CD. 

3. Premir novamente uma vez o botão MODE (12), irá aparecer “REP DIR” no visor LCD (1) e o 
leitor de CD irá repetir continuamente a reprodução do diretório do MP3/CD. 

(NOTA: Esta operação é aplicável apenas ao MP3/CD) 

4. Premir novamente uma vez o botão MODE (12), irá aparecer “INTRO” no visor e o leitor de CD 
irá reproduzir os primeiros 10 segundos de cada faixa no MP3/C . 

5. Premir novamente uma vez o botão MODE (12), irá aparecer “RND” no visor e o leitor de CD 
irá reproduzir as faixas no MP3/CD numa ordem aleatória. 

6. Premir novamente uma vez o botão MODE (12) e o leitor de CD irá retomar a reprodução 
normal. 

 

Função para retomar automaticamente 

1. Se o leitor de CD se desligar durante a reprodução devido a uma interrupção de alimentação 
ou à porta do CD ter sido acidentalmente aberta, pode retomar a reprodução a partir da 
mesma posição depois de reiniciar novamente o aparelho ou de fechar a porta do CD. 
Retomar automaticamente também funciona se desligar o leitor de CD e pretender continuar 
a ouvir numa ocasião posterior. 

 

Função BBS 

1. Pode usar o interruptor BBS (15) para ativar ou desativar o sistema Bass Boost. 

2. Deslizar o interruptor BBS (15) para a posição “ON”; irá melhorar a resposta de baixa 
frequência (Graves) da saída do som. 

 

Indicador de pilhas fracas 
Quando o indicador de substituição das pilhas  começa a piscar no visor, substituir as pilhas. 

 
Cuidados e manutenção 

• Limpar com um pano macio, ligeiramente humedecido com água ou um detergente suave. 

• Não utilizar quaisquer produtos químicos como álcool, benzina ou diluentes. 

• Nunca deixar o leitor de CD sob a ação da luz solar direta ou em locais quentes, húmidos ou com 
muitas poeiras. 

• Manter o leitor de CD afastado de aparelhos de aquecimento e fontes de ruído elétrico como 
lâmpadas fluorescentes ou motores. 

  



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com 

reserva erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER 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. 

 

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, 

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 

tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser 

recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 

adicionais em relação a isto. 
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