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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. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus 

ouvidos e apresentam risco de perda auditiva. 

7. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância 

de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, 

objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromágnético. 

8. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de 

dispositivos eletrónicos médicos. 

9. 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. 

10. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como 

dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser 

usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um 

acesso facilitado. 

11. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento 

normal do produto. 
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Localização dos comandos 

 

1.  

Premir e manter premido para ligar/desligar o rádio. 

Premir para mudar para o modo em espera / ativar o rádio (o modo em espera apenas está 

disponível quando a alimentação estiver ligada. Ficará desativado quando a alimentação pela 

bateria for usada). 

2.  

Voltar ao menu anterior/navegação à esquerda 

3.  

Voltar ao ecrã inicial / Voltar ao ecrã de reprodução. 

4.  

Navegar para a direita / Entrar no menu de edição da lista de favoritos / Exibir o relógio grande e 

informações do rádio no ecrã de reprodução agora. 

5. Marcar / Selecionar / Volume 

Rodar para deslocar para cima/para baixo no menu / Selecionar opções do menu. Premir para 

confirmar / Premir para parar / Retomar a reprodução do canal de rádio. Rodar para ajustar o nível 

de volume. 

6.  

Premir sem soltar para programar uma estação em particular. 

Premir para invocar a lista de favoritos. 

7. Botões predefinidos (1-3) 

Predefina as suas três principais estações favoritas. 

Premir e manter premido para estações predefinidas. 

Premir para invocar estações. 

8. Ecrã a cores TFT 2.4". 

9. Coluna 

10. Porta USB para ligar ao cabo USB-C para carregar a bateria integrada. 

11. Tomada de saída de linha de 3,5 mm. 

12. Tomada de auricular de 3,5 mm. 
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13. Indicador LED para o estado de carregamento da bateria. 
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Como inserir a palavra-passe para a sua rede sem fios 

Usando os botões de controlo no rádio 

Usar o marcador [Tune/Select] para deslocar pelos carateres, realçar o caratere pretendido e premir o 

marcador [Tune/Select] para confirmar, em seguida inserir o caratere seguinte.  

Quando chegar ao último caratere da palavra-passe, premir e manter premido o marcador 

[Tune/Select] para confirmar e concluir a entrada. 

Nota: a palavra-passe é sensível a maiúsculas/minúsculas. 

 

Iniciar 

O rádio é alimentado pela bateria de lítio incorporada. Está incluído na embalagem do produto um 

adaptador de corrente com ficha USB-C. 

Premir e manter premido o botão [ ] para ligar o rádio. 

Para desligar o rádio, premir e manter premido de novo o botão. 

O modo em espera fica ativado apenas quando a alimentação de corrente estiver ligada e assim fazer 

uso da função despertador. 

Ligue alimentação elétrica ao rádio, prima sem soltar o botão [ ] para o ligar. Premindo de novo o 

botão [ ] irá colocar o rádio no modo em espera. 
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Rádio pela Internet 

No ecrã inicial, escolher Internet Radio para encontrar as opções abaixo: 

 

 

Skytune 

Selecionar Skytune para começar a desfrutar de milhares de estações de rádio de todo o mundo. 

Pode filtrar a sua pesquisa por região, género e conversas. 

 

Local Radio permite-lhe aceder rapidamente às estações disponíveis na sua área local por meio da 

ligação à Internet. 
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Transmissão de música 

⚫ Assim que o servidor compatível UPnP/DLNA for configurado para partilhar ficheiros de multimédia 

com o seu rádio, poderá começar a transmitir música. 

⚫ No menu principal, selecione Media Centre e selecione UPnP. 

⚫ Pode levar alguns segundos para completar a busca de servidores UPnP disponíveis. Se não forem 

encontrados servidores UPnP, será apresentado Empty List. 

⚫ Depois de uma busca com sucesso, selecionar o seu servidor UPnP. 

⚫ O rádio irá apresentar as categorias multimédia disponíveis no servidor UPnP, tais como "Música", 

"Listas de reprodução", etc. 

⚫ Escolha os ficheiros de multimédia que deseja reproduzir. 

Pode definir o modo de reprodução em Configuration > Playback setup. 

 

Reprodução Bluetooth 

⚫ Premir o botão Início para exibir o menu de seleção para os diferentes modos de funcionamento. 

⚫ Usar o botão esquerda/direita/para cima/para baixo no controlo remoto ou rodar o marcador para 

selecionar o modo de funcionamento por Bluetooth e premir o marcador para confirmar. 

⚫ Ligar o seu dispositivo Bluetooth ao qual deseja ligar o rádio e ativar o modo de emparelhamento. O 

dispositivo procura dispositivos Bluetooth no alcance de receção. 

⚫ Quando o rádio for encontrado, o seu dispositivo Bluetooth exibe o nome Denver IR-135-XXXX (o 

XXXX é um código de identificação para o seu rádio). 

⚫ Selecionar o rádio como o seu dispositivo Bluetooth. 

⚫ Inicie a reprodução no seu dispositivo Bluetooth. 

⚫ A reprodução é agora feita através do rádio. 
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Configuração do alarme 

Importante! 

Para usar a função relógio despertador, ligar o rádio à fonte de alimentação para ativar o modo 

em espera. 

Quando o rádio estiver ligado, premir o botão [ ] para o colocar no modo em espera. O modo 

em espera é desativado quando o rádio estiver a usar a bateria interna. 

⚫ Escolher Alarm no menu principal ou premir o botão [Alarm] no controlo remoto. 

⚫ Selecione Alarme 1 ou Alarme 2, selecione Turn on para ativar o Alarme. 

⚫ Siga as instruções de ativação do alarme para definir o alarme. 

⚫ O assistente irá guiá-lo através das definições seguintes: 

 

Hora - Definir a hora para o alarme. 

Som - Pode escolher Wake to Tone, My Favorite como a fonte de alarme. 

Repetir - Pode agendar o alarme como todos os dias, uma vez ou vários dias. 

Volume do 

alarme 

- Ajustar o volume do alarme como pretender, rodando o botão 

[Dial/Select]. 

Duração do 

alarme 

- Definir a duração do alarme desde 15 a 180 minutos. O rádio será 

colocado no modo em espera quando a duração do tempo selecionado 

terminar. 

 

⚫ Depois de as definições acima serem concluídas, prima o botão [◄] para sair e certifique-se de que 

o alarme está ativado. Verá o ícone de alarme no ecrã se estiver ativado. 

 

Parar o alarme / Ativar a função vibração 

Quando o alarme disparar, premir o botão [ ] para parar o alarme ou premir o marcador [Select] para 

ativar a funcionalidade de vibração. 

Quando a função Adiar for ativada, o alarme é silenciado durante 9 minutos e soará novamente quando 

se esgotar o tempo. 

 Pode repetir o processo várias vezes. 

 

Para parar a função “vibrar”, premir o botão [ ]. 
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Especificações Técnicas 

 

Modelo IR-135B/IR-135S 

Fonte de alimentação 5 V  1 A 

Tensão 100-240 V~50/60 Hz 

Rede sem fios IEEE802.11 b/g/n 

Frequência da rede sem fios 2412-2484 MHZ 

Potência de transmissão sem fios Tensão de transmissão típica 14 dBm (72.2 

Mbps); 20 dBm (modo 11 b) 

Protocolo de segurança WEP/WPA/WPA2 

Versão Bluetooth Conforme V4.2 BR/EDR 

Frequência do Bluetooth 2,4 GHz 

Alcance do Bluetooth 10 metros (linha de visão) 

Bateria de iões de lítio incorporada 3,7 V, 2000 mAh 

Saída de áudio Tomada auscultador estéreo 3,5 mm 

Linha de saída estéreo 

Dimensões 180 x 110 x 105 mm (C x P x A) 

 

Notas: As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio 

 

Na embalagem 

* Rádio pela Internet 

* Adaptador de corrente com ficha USB-C 

* Manual do utilizador 

 

WEEE e Reciclagem 

 

As leis europeias não permitem a eliminação de dispositivos elétricos ou eletrónicos 

antigos ou com avaria com resíduos domésticos. Coloque o seu produto num ponto 

de recolha municipal para reciclagem para o eliminar. Este sistema é financiado 

pela indústria e garante a eliminação ambientalmente responsável e a reciclagem 

de materiais brutos valiosos. 
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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 

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas 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 pilhas) não sejam eliminados 

corretamente. 

 

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas 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 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. 

 

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio IR-135 está em conformidade 

com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no 

seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior 
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do sítio web. Escrever o número do modelo: IR-135. Agora, entrar na página do produto e a diretiva 

relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências. 

Alcance da frequência de funcionamento: .412-2.484 GHz Bluetooth 2400-2485GHz 

Potência de saída máxima: 30W/3W RMS 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu
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