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ATENÇÃO: Este símbolo indica que este aparelho é um produto Laser Classe 1.
   Não tentar abrir a tampa ou olhar directamente para o feixe laser.
  Nunca tocar nas lentes laser existentes no interior do compartimento.

CLASS 1 LASER PRODUCT
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MODEL NO.:DVH-1245
POWER SUPPLY:100-240V~50/60Hz

POWER CONSUMPTION:15W/hour

STANDBY CONSUMPTION:<0.5W/hour

SERIAL NO.:

DENVER A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382, Hinnerup
DENMARK
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Definir "CONTROLO PARENTAL" em "Classificação", premir "entrar" e introduzir o código 8888 (código original 
predefinido é 8888). Depois de introduzir e confirmar o código, premir "CONTROLO PARENTAL" e escolher a 
classificação pretendida.
Mover para baixo para "DEFINIR PALAVRA-PASSE", premir entrar e introduzir o código "8888", depois introduzir 
o novo código, em "DEFINIR PALAVRA-PASSE", introduzir de novo o código e confirmar. A função de "CONTROLO
 PARENTAL" está activada.
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FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO

Durante a reprodução, premir LIGAR para parar o leitor e desactivar.

Para abrir o tabuleiro do disco, premir ABRIR/FECHAR.
Para fechar o tabuleiro do disco, premir ABRIR/FECHAR de novo.

Durante a reprodução do DVD, premir TÍTULO para exibir o menu do título DVD ou para
reproduzir o primeiro titulo.
Nota: esta função está dependente do disco.
Durante a reprodução do DVD, premir MENU para exibir o menu do disco do título actual.
Nota: Esta função está dependente do disco.

Premir este botão para mudar o vídeo de RGB/Cvbs.

Durante a reprodução VCD/DVD, premir OSD para exibir a posição do contador da hora actual como se indica.

Durante a reprodução VCD/SVCD, premir PBC para seleccionar o modo de PBC Ligado ou
PBC Desligado.
PBC é: controlo de reprodução usado para navegar em VCD/SVCD.
Estas teclas são usadas para introduzir a hora, bem como o título, capítulo e números de faixa.
Quando um CD, DVD ou VCD está a ser reproduzido (com PCB desligado), premir as teclas 0 - 10 
para seleccionar directamente uma faixa.
Quando é exibido um item numérico no ecrã, premir as teclas 0 - 10 para seleccionar a entrada desejada.
Durante a reprodução AVI, DVD, VCD ou SVCD, premir SLOW para reprodução em movimento lento.
Uma vez que tenha sido premido SLOW, o disco será reproduzido a 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16 da velocidade
 normal.
Premir PLAY para retomar a reprodução normal.
Durante a reprodução AVI, DVD, CD ou VCD, premir PREV para reproduzir o capítulo, título ou faixa 
anteriores.
Durante a reprodução AVI, DVD, CD ou VCD, premir NEXT para reproduzir o capítulo, título ou faixa seguintes.
Cada vez que premir o botão REPEAT, mudará para o modo repetir.
Durante a reprodução VCD, CD existem três modos: repetir Um, repetir Todos e Desligar.
Durante a reprodução AVI/DVD existem três modos: repetir capítulo, repetir título e Desligar.
Nota: Durante a reprodução VCD, o modo PCB deve estar colocado em Desligado.
Durante a reprodução, premir A-B para seleccionar o ponto A.
Premir de novo para seleccionar o ponto B. O leitor repetirá a secção de A a B automaticamente.
Premir A-B uma terceira vez para cancelar repetir A-B e anular os pontos A e B.
Nota: Durante a reprodução AVI/CD/VCD/SVCD, os pontos A e B devem estar na mesma faixa. Durante a 
reprodução AVI/DVD, os pontos A e B podem ser seleccionados a partir de capítulos diferentes.

Durante a reprodução AVI/DVD, CD ou VCD, premir RET para retroceder.
o disco à velocidade de 2, 4, 8, 16 e 32  vezes.
Premir PLAY para retomar a reprodução normal.
Durante a reprodução AVI/DVD, CD ou VCD, premir FWD para avançar. o disco à velocidade de 2, 4, 8, 16 e 32
vezes.
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FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO

MUTE
Premir MUTE para desligar o áudio.
Premir MUTE de novo para retomar o som normal.

E/D
Durante a reprodução VCD/SVCD, premir repetidamente L/R para seleccionar o canal de saída áudio: Mono
Esquerdo / Mono Direito / Mono Mix / Estéreo.

CLEAR
Premir CLEAR para apagar os números introduzidos.
Premir uma vez para apagar um dígito, ou premir e manter premido para apagar todos os dígitos.

PLAY/PAUSE
Premir PAUSA durante a reprodução para fazer pausa na mesma.
Premir PLAY para retomar a reprodução normal.

STOP
Premir STOP uma vez durante a reprodução para parar e manter parada a reprodução.
Premir PLAY para retomar a reprodução a partir do ponto onde tinha premido STOP.
Premir STOP duas vezes para parar completamente a reprodução.

RETURN
Quando o PCB está activo no visor, premir RETURN para voltar ao menu raiz. Premir de novo para retomar a
reprodução. Esta função está apenas disponível para VCD/DVD.

ZOOM
Durante a reprodução VCD/SVCD/DVD/AVI, premir ZOOM para aumentar a imagem como se indica: 
2X, 3X, 4X,1/2, 1/3, 1/4 Esta função pode ampliar, também pode reduzir

SETUP
Premir o botão SETUP no controlo remoto para aceder ao menu de configuração. O menu de configuração é um
menu Multinível.
Usar o botão      ou      para seleccionar a opção menu que pretende.
Usar o     e     para voltar ao menu de nível anterior ou para entrar no menu de nível seguinte.
Premir o botão ENTER para confirmar a selecção.
Premir o botão SETUP para sair da configuração.

VOL
Premir VOL + para aumentar o volume.
Premir VOL - para reduzir o volume.

ANGLE
Durante a reprodução DVD, premir ANGLE para ver cenas a partir de ângulos de câmara diferentes.
Premir ANGLE para mudar repetidamente de um ângulo da câmara para outro.
Nota: Esta função é específica do disco.



FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO

Durante a reprodução DVD,
Premir repetidamente SUBTITLE para seleccionar até
32 idiomas de legendas.
Nota: Esta função é específica do disco (o idioma pode
variar).

Durante a reprodução AVI/DVD, VCD, premir IR GOTO e o menu será exibido como se indica:

Premir PROG para obter o menu de programa quando está a ler DVD e VCD, depois pode programar as canções
pretendidas.
Esta função não está disponível para MP4.

Premir o botão SETUP no controlo remoto, seleccionar a opção "VÍDEO", depois usar o botão de direcção para
baixo para escolher "Resolução", aparecerão várias resoluções HD para poder optar, premir o botão de
direcção UP/DOWN, depois premir o botão ENTER para confirmar.
Mover o cursor para "HDMI Setup" a partir da opção "VIDEO", depois pode seleccionar ligar ou desligar a função
HDMI, premir o botão ENTER para confirmar.

USB
Escolher este botão para configurar o modo DISC, USB
Apenas o DISCO:
Se estiver apenas a reproduzir DISCO (e não USB), depois de colocar o disco no tabuleiro, o aparelho reproduzirá
automaticamente o DISCO.
Apenas a USB:
Se estiver apenas a reproduzir a USB (e não o Disco), depois de introduzir a USB na porta USB, o aparelho
reproduzirá automaticamente a USB.
Ambos DISCO/USB:
Se colocar o disco no tabuleiro e entretanto introduzir uma USB na porta USB, o aparelho reproduzirá
prioritariamente o DISCO.
Se pretender mudar para a reprodução USB, premir o botão "USB" no Controlo Remoto, o aparelho depois
reconhece e reproduz a USB.
Se pretender mudar da reprodução de DISCO para USB então deve premir o botão "USB" de novo no controlo
remoto, o aparelho voltará à reprodução do Disco.

Nota: Para o teste de descarga electrostática (ESD) EN61000, concluiu-se que é necessário o funcionamento
manual (Ligar/Desligar o interruptor de alimentação) para retomar o funcionamento normal conforme pretendido
depois do teste.

Premir repetidamente IDIOMA para seleccionar até 11
idiomas/formatos áudio durante a reprodução DVD.
Premir repetidamente para seleccionar até 4 idiomas/
formatos áudio durante a reprodução SVCD. Nota: 
Esta função é o LANGUAGE específico do disco

Usar ▼ ou ▲ para seleccionar o menu premir "entrar" depois inserir o
título, tempo, capítulo pretendidos.

Usar as teclas numéricas para inserir o tempo ou faixa desejados,
depois premir ENTRAR para confirmar.
Nota:
1) Faixa: para uma faixa exacta no disco.
2) Hora do disco: para um tempo exacto no disco.
3) Tempo da faixa: para um tempo exacto na faixa.

Função HDMI

Função USB



Verificar as pilhas do controlo remoto e garantir que têm carga e boa condutividade.
Apontar o controlo remoto para o sensor remoto IR do leitor.
Verificar se existem alguns obstáculos entre o controlo remoto e o sensor IR.

Desligar a alimentação, e depois tornar a ligar de novo.

Não é possível remover o disco do tabuleiro quando o leitor está a fazer a leitura, portanto tem de desligar a
alimentação e ligar de novo, e premir a tecla OPEN/CLOSE imediatamente para abrir o tabuleiro.

DISCO ESTÁ BLOQUEADO NO TABULEIRO

O CONTROLO REMOTO ESTÁ INSENSÍVEL OU NÃO FUNCIONA

OPERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANORMAL

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tipo de
disco

DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI,
WMA, MP3
CD Imagem Kodak

Resposta
Frequência

CD: 4Hz 20KHz (EIAT)
DVD:
4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)

Formato
Vídeo

AVI
Rádio S/N ≥92dB
THD < 0,04%

Formato
Áudio

MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3

Terminais Saída

Saída HDMI X1
Saída Vídeo X1
Saída canal 2,0 X1

X1Saída coaxial

Saída de
sinal

Sistema Cor: PAL/NTSC/MULTI
Sistema Áudio: Saída Digital AC-3

Áudio DAC 16bit/48KHz
Saída de Vídeo: 1 Vpp (a 75 ohm)
Saída Áudio: 2 Vpp

Entrada de
alimentação

AC100-240V ~ 50/60Hz  15W

Dimensões
Dimensão da estrutura:
L320×P230×A48mm
Peso líquido: 1.106KG

      

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração 
sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e 
omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS COPYRIGHT 
DENVER A/S

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que 
os acompanham, contêm materiais,componentes e substâncias que 
podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso 
o lixo  (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, 
incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, 
vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e 
um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os 
equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não 
devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas 
separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie as suas baterias 
usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente 
as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio 
ambiente não será preju-dicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os 
equipa-mentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, 
podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e 
outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. 
O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 
adicionais relativas a este assunto. Preencher o espaço em branco 
com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

denver.eu
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