
Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de u�lizar 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 es�mação, 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. 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 audi�va.

7. 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.

8. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero
de lí�o
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Descrição geral

1. Antena telescópica

2. Vol+ / Vol-

3. Botão Anterior

Ecrã

5. Botão Select

6. Botão Seguinte

7. Indicador de Carregamento

8. Entrada CC de 5V

9. Botão Menu/Info

10. Botão de Espera/Modo

11. Entrada para auriculares de

3,5 mm

9

21 543 876

10 11
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FUNCIONAMENTO
Para uma receção ideal, estique totalmente a antena e ajuste o ângulo.
Prima o botão de Espera para ligar/desligar a unidade.
O volume pode ser ajustado durante a reprodução com os controlos de
volume Vol+ / Vol-.

Rádio DAB
Prima o botão Modo para selecionar o modo DAB.
Quando o rádio é ligado pela primeira vez, realizará automaticamente uma
procura completa por estações DAB e guardará as estações.
Nota
Se não existir receção DAB nessa altura, mova a unidade para outro
local ou ajuste a antena.

MUDAR AS ESTAÇÕES DAB
Prima os botões Anter ou Seg no modo DAB para navegar através das
estações DAB disponíveis e prima Select para confirmar.

PROCURA AUTOMÁTICA DAB
Premir sem soltar o botão Menu no modo DAB e, em seguinte, os
botões Anter ou Seg até aparecer Procura completa no ecrã. Prima
Select para confirmar.

Nota
As novas estações e os novos serviços serão adicionados às estações DAB
guardadas.
Para tornar as novas estações e serviços DAB disponíveis no seu rádio,
realize uma procura completa em intervalos regulares.
APRESENTAR AS INFORMAÇÕES DA ESTAÇÃO
Selecione uma estação DAB e durante a reprodução do rádio DAB, prima
repetidamente Menu para apresentar as seguintes informações (se
disponíveis):

• Conjunto
• Frequência
• Erro na frequência de
sinal

• Estado do áudio e
velocidade de transmissão

• Data

• Texto do Rádio
• Intensidade do sinal
• Tipo de programa
• Estado da alimentação
(rede elétrica ou bateria
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MENU DAB
No modo DAB prima sem soltar Menu durante um segundo para o ecrã
apresentar o menu. Utilize o botão Anter ou Seg para percorrer as opções
do menu e confirme as seleções com Select.
Lista de estações
Procura completa - Procura todas as estações DAB disponíveis.
DRC - A definição de Controlo de alcance dinâmico aumenta o volume de
sons mais baixos em ambientes ruidosos.
Desligado / baixo / alto

RÁDIO FM
Selecionar estações FM
1. Prima o botão de Modo para selecionar as estações FM. O rádio

reproduz a última estação selecionada.

Selecionar as frequências das estações FM

GUARDAR MANUALMENTE ESTAÇÕES DAB/FM
Guarde até 30 estações DAB e 30 estações FM.

Nota: Se já houver uma estação DAB/FM guardada numa predefinição, será
substituída quando guardar a nova estação.

SELECIONAR AS ESTAÇÕES DAB/FM PREDEFINIDAS
1. Prima sem soltar Menu durante um segundo e, em seguida, utilize os

botões Anter ou Seg para selecionar “Chamar predefinição”
<#:nome da estação guardada>.

1. Selecionar uma estação FM.
2. Seleção manual da frequência

Para sintonizar, ajuste com os botões Anter ou Seg em incrementos de
± 0,05 MHz.

3. Seleção automática da frequência
Prima sem soltar o botão Anter ou Seg para procurar as estações, uma
a seguir à outra. Se uma estação for recebida, a procura para. Para
continuar a procurar, prima sem soltar novamente o botão Anter ou
Seg.

1. Selecione a estação pretendida.
2. Prima sem soltar Menu durante um segundo e, em seguida, utilize os

botões Anter ou Seg para selecionar Guardar predefinição. Prima
Select para aceder a Guardar predefinição.

3. Utilize os botões Anter ou Seg para selecionar um número predefinido
#:<Vazio> e, em seguinte confirme premindo Select para que
<Predefinição # guardada> apareça no ecrã.

POR-4



2. Utilize os botões Anter ou Seg para selecionar um número predefinido
e confirme a sua seleção ao premir Select.

Usar o menu FM
Prima sem soltar o botão Menu no modo FM e selecione uma opção do
menu.
AMS - Iniciar procura automática? “Sim/Não” prima o botão Select para
confirmar.
Definição da procura - Apenas estações fortes/Todas as estações
confirme com Select.
Definição do áudio - Mono/Estéreo confirme com Select.

DEFINIÇÃO DO SISTEMA
Prima sem soltar Menu em qualquer modo e selecione Definição do
sistema.
Estão disponíveis as seguintes opções de menu:
Temporizador de suspensão
Hora/Data
Retroiluminação
Idioma
Reposição de fábrica
Versão do software

DADOS TÉCNICOS
Tensão de entrada: 5 V 1 A (porta micro USB)
Consumo de energia: 5 W
Alimentado a bateria recarregável: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh
Nota: A saída do dispositivo de alimentação USB não deve exceder 5 V 1 A.
A fonte de entrada no produto é baseada na definição do fabricante (5 V 1 A)
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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.

denver.eu
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Pelo�presente,�a�Denver�A/S�declara�que o tipo�de�equipamento�de�rádio�DAH-
126�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�do�sítio�web.�Escrever�o�número�do�modelo:�DAH-126.�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:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Potência�de�saída�máxima:�1 W

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