
Informação de Segurança

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

PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO USAR ESTA FICHA COM UM CABO 
DE EXTENSÃO, RECETÁCULO OU OUTRA TOMADA A MENOS QUE AS LÂMINAS FIQUEM TOTALMENTE 
INSERIDAS PARA EVITAR EXPOSIÇÃO ÀS MESMAS. PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE 
ELÉTRICO, NÃO EXPOR ESTE APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.
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The lightning flash with
arrowhead symbol within an
equilateral triangle is intended
to alert the user to the
presence of uninsulated
dangerous voltage within the
product's enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK
OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO
USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONEL.

The exclamation point within
an equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instructions in the
literature accompanying the
appliance.

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: o dispositivo poderá conter partes com tensão letal.
5.As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6.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.
7.Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta! 
8.Limpar apenas com pano seco.
9.Não bloquear nenhuma abertura de ventilação. Instalar de acordo com estas instruções.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning flash with
arrowhead symbol within an
equilateral triangle is intended
to alert the user to the
presence of uninsulated
dangerous voltage within the
product's enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO
NOT REMOVE COVER (OR
BACK). NO USER-
SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE
PERSONEL.

O ponto de exclamação
dentro de um triângulo
equilátero serve para alertar o
utilizador da presença de
instruções de funcionamento
e manutenção (de reparação)
no manual que acompanha o
aparelho.

CUIDADO: PARA REDUZIR O
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A
PARTE DE TRÁS) NÃO EXISTEM
NO INTERIOR PARTES QUE
POSSAM SER REPARADAS PELO
UTILIZADOR. AS REPARAÇÕES
DEVEM SER REALIZADAS POR
PESSOAL QUALIFICADO.

O Relâmpago com cabe ça de seta
dentro de um triângulo equatorial
destina-se a alertar o utilizador da
presença de tensão perigosa não
isolada dentro da caixa do produto,
com uma magnitude suficiente para
constituir um risco de choque
eléctrico para as pessoas.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR



10.Não instalar próximo de fontes de calor, tal como radiadores, convetores, fornos ou outras 
     aparelhagens (incluindo amplificadores) que produzam calor.
11.Proteger o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado ou comprimido em especial 
    nas fichas, recipientes convenientes e no ponto em que saem do aparelho.
12.Utilize apenas acessórios fornecidos com o produto.
13.Desligar este aparelho no decorrer de uma trovoada ou quando não estiver a ser utilizado 
    durante longos períodos de tempo.
14.O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o
     utilizador sobre a presença de “tensão perigosa” e não isolada dentro do envoltório do produto, 
     que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. Para reduzir o risco 
     de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo 
     utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação.
15.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.
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1.Prato do gira-discos 
2.Adaptador de 45 rpm 
3.Braço de leitura
4.Elevação do braço de leitura
5.Seletor de velocidade
6.Comutador de paragem automática
7.Cassete
8.Interruptor de alimentação/Controlo de volume
9.Tomada de auscultador
10.Tomada de Potência de CC
11.Saída de linha RCA (R&L)
12.Tomada de entrada AUXILIAR
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Colocar as pernas

O gira-discos é fornecido com pernas de suporte para que possa ser colocada em pé. Como alternativa, 
as pernas podem ser removidas e pode ser colocado numa mesa ou numa prateleira. Para colocar as 
pernas no gira-discos, aparafuse cada perna às placas de metal na base da unidade.

Configuração inicial

LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO

Certifique-se de que a alimentação elétrica da sua residência corresponde à tensão de funcionamento
do aparelho. O seu aparelho está preparado para ser ligado a um adaptador 5V CC.

LIGAÇÃO DO AMPLIFICADOR (se necessário)

Embora possa ouvir o seu novo gira-discos usando as colunas integradas, pode pretender ligar o 
mesmo ao seu sistema HiFi. Ligue os conetores de áudio à entrada de Linha na sua mesa de mistura
ou no amplificador utilizando um cabo RCA (não fornecido).
A ficha vermelha no canal D.
A ficha branca no canal E.

Reprodução de discos
•  Coloque o disco no gira-discos. Se for necessário, não se esqueça de colocar o adaptador no eixo do disco.
•  Selecione a velocidade de reprodução pretendida com o seletor de velocidade entre 33 1/3, 45 e 78 RPM.
•  Remova a tampa de proteção da agulha.
•  Rode o Botão de alimentação e tenha em atenção que o mesmo também controla o volume.
•  Solte o bloqueio do braço de leitura.
•  Levante cuidadosamente o braço de leitura.
•  Coloque a agulha verticalmente por cima da primeira faixa do disco e o gira-discos começará a rodar 
    automaticamente.
•  Baixe lentamente o braço de leitura até ao disco para o reproduzir.
•  Quando um disco chega ao fim e o braço de leitura for devolvido ao apoio do braço de leitura, 
    o gira-discos para automaticamente.
•  Levante o braço de leitura e coloque-o no apoio quando o disco chegar ao fim.
•  Volte a colocar a tampa na agulha e prenda o bloqueio do braço de leitura.

Nota: Se o disco parar antes da última faixa terminar, defina o comutador de paragem automática para OFF.
A seguir, o seu disco tocará até ao fim, mas precisará de parar a rotação do prato giratório manualmente.

Paragem automática
•  Quando um disco parar, o mesmo pode ser controlado pelo comutador ON/OFF.
•  Levante o braço de leitura e coloque-o no apoio quando o disco chegar ao fim.
•  Volte a colocar a tampa na agulha e prenda o bloqueio do braço de leitura.



Modo USB, SD, Bluetooth, rádio FM radio ou AUX in

Prima brevemente o botão MODE para selecionar entre rádio FM, USB, SD, BT e gravação de ficheiros 
na pen USB ou no cartão SD.

Para gravação USB/SD, insira a pen USB ou o cartão SD primeiro. Durante a reprodução do vinil, prima 
sem soltar o botão MODE durante 3 segundos. Depois, iniciará a gravação e o LED irá piscar a verde. 

•  Prima a tecla       para parar a gravação.
•  Prima a tecla          para reproduzir a faixa anterior.
•  Prima a tecla          para reproduzir a faixa seguinte.
•  Prima brevemente a tecla       para reproduzir ou pausar a música. Prima sem soltar para eliminar a 
    música guardada na fonte externa. No modo de gravação, prima para parar a gravação.

No seu dispositivo Bluetooth, procure “Denver VPR-250” para ligar (ligado se for emitido um som de 
lembrete); em seguida, pode utilizar as teclas ignorar+ ou ignorar-, reproduzir/pausar no seu telemóvel. 
Para ativar o gira-discos e parar de utilizar o Bluetooth, mova o braço de leitura para a área do gira-discos. 

Definições do rádio FM

Levante o braço de leitura e coloque-o no apoio. Em seguida, prima o botão MODE para selecionar 
o Modo de Rádio FM. Prima sem soltar o botão MODE durante três segundos para procurar e guardar 
automaticamente estações de rádio. Prima ou par selecionar a estação anterior ou seguinte,
respetivamente.
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Manutenção 
SUBSTITUIR A AGULHA:
- Consulte as figuras 1-8

push the arm lock to 
release the tone arm.

  take off cap of the 
  cartridge to expose 
  the needle out.

separate the cartridge
    from the socket lightly.

take off the audio lines 
from the cartridge 
completely.

para colocar um novo, realize os procedimentos na ordem oposta, insira as linhas de áudio em concordância
e instale o cartucho na ranhura com cuidado.

NOTA:Tenha muito cuidado enquanto executa esta operação de forma a evitar que os cabos da 
linha de áudio do braço de leitura fiquem danificados.

INSTALAR UM NOVO CARTUCHO DE AGULHA:
- Consulte as figuras 5 e 6

retire totalmente as
linhas de áudio do
cartucho.

separe o cartucho da
ranhura com cuidado.

retire a tampa do
cartucho para a agulha
ficar exposta.

empurre o bloqueio do
braço de leitura para o
libertar.



NOTAS:
 
Aconselhamos a limpar os discos com um pano antiestático para obter o máximo dos discos e para 
que durem mais. Realçamos também que, pela mesma razão, a agulha deve ser substituída 
periodicamente (aproximadamente a cada 250 horas)

Limpe o pó da agulha de vez em quando usando uma escova muito macia mergulhada em álcool 
(escovando da parte de trás para a frente do cartucho)

QUANDO TRANSPORTAR O SEU GIRA-DISCOS NÃO SE ESQUEÇA DE:

•  Colocar a tampa de proteção na agulha.
•  Colocar o clipe de apoio no braço.
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Nome do fabricante ou marca comercial, 
número de registo comercial e 
endereço.

Identificador do modelo

Tensão de entrada

Frequência de entrada CA

Tensão de saída

Corrente de saída

Eficiência média ativa

Eficiência com carga reduzida (10%)

Consumo de energia sem carga

Potência de saída

Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 
91440300053998927w 
2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village,  Guangming, 
Shenzhen, Guangdong, PRC. 

GKYPS0100050EU1

AC 100-240V

50/60 Hz

DC 5V 

1A

5W

73.62%

69%

0.05W



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

www.denver.eu
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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.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio VPR-250 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: VPR-250 
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: 87.5MHz--108.0MHz
Potência de saída máxima: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca



DENVER A/           S
Om ega 5A, 

SoeftenDK-8382 
Hinnerup
Denm ark
denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/     S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denm ark

Phone: +45 86 22 51 00 
(Push 2  for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/      France

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/         Portugal

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germ any

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germ any@denver.eu

Fairfixx Gm bH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/        Hoverboards/
Balanceboards, Sm artphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Prem ium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above, 
please write an email to
support@denver.eu

DENVER  BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

DENVER AS    SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Denver Germany Gm bH 
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

“    ”
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