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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 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.   Use 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.

9.   Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá 
afetar o funcionamento normal do produto.

10.  Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em 
simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema 
durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das 
pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá 
causar uma explosão. Pilhas não incluídas. 
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Botões e controlos

1.   Plataforma de 
carregamento sem fios

2.   RELÓGIO 
3.   HORA
4.   MINUTO (MIN)
5.   ESCURECER/ADIAR
6.   ALARME 1 (AL 1)
7.   ALARME 2 (AL 2)
8.   ALARME DESLIGADO (AL 

OFF)

9.   Indicador PM
10. Indicador Alarme 1
11. Indicador Alarme 2
12. Indicador de carregamento 

sem fios
13. ENTRADA CC
14. CAMPAINHA
15. Compartimento das pilhas
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Fornecimento de Alimentação da Unidade
Esta unidade deve funcionar com um adaptador CA/CC.

Funcionamento com Adaptador CA/CC
Insira a ficha pequena do adaptador na tomada de CC.
Insira o adaptador CA/CC em qualquer tomada doméstica 
conveniente CA de 100-240 V 50/60 Hz.
O ecrã acende, indicando que está ligado.

SISTEMA DE RECURSO
1.   A unidade está equipada com um sistema de recurso. Requer 2 

pilhas AAA. Insira as pilhas no compartimento das pilhas, 
certificando-se de que os polos positivo e negativo (+ ou -) das 
pilhas estão em contacto com os terminais correspondentes no 
compartimento das pilhas.

2.   Em caso de corte de energia ou de desligamento do cabo de 
alimentação, o fornecimento elétrico muda automaticamente 
para a bateria de reserva, mantendo as definições de hora e de 
alarme.

3.   Para abrir o compartimento das pilhas, pressione a lateral da 
tampa do compartimento das pilhas e puxe-a.

4.   Quando estiver a substituir a pilha, não desligue o adaptador de 
corrente. Caso contrário, todas as definições do relógio e do 
alarme serão perdidas.

ACERTAR O RELÓGIO
1.   Prima continuamente o botão RELÓGIO durante 2 segundos 

para entrar no modo de configuração do relógio.
2.   Prima o botão HORA ou MIN para selecionar o formato de hora 

de 12H ou 24H. Prima o botão RELÓGIO para confirmar.
3.   Prima o botão HORA para acertar a hora e o botão MIN para 

acertar os minutos. Prima o botão RELÓGIO para confirmar.

DEFINIR O ALARME 1
1.   Prima continuamente o botão AL 1 durante 2 segundos para 

entrar no modo de configuração da hora do Alarme 1.
2.   Prima o botão HORA para acertar a hora e o botão MIN para 

acertar os minutos. Em seguida, prima o botão AL 1 para 
confirmar.
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3.   Prima o botão HORA ou MIN para selecionar h ou n. (Nota: 
H-----volume do alarme alto, n-----volume do alarme baixo.)

4.   Prima o botão AL 1 para confirmar.
5.   Prima o botão AL 1 para ativar a função de alarme 1 até o 

indicador do alarme 1 aparecer no ecrã LED.
Nota: 

DEFINIR O ALARME 2
1.   Prima continuamente o botão AL 2 durante 2 segundos para 

entrar no modo de configuração da hora do Alarme 2.
2.   Prima o botão HORA para acertar a hora e o botão MIN para 

acertar os minutos. Em seguida, prima o botão AL 2 para 
confirmar.

3.   Prima o botão HORA ou MIN para selecionar h ou n. (Nota: 
H-----volume do alarme alto, n-----volume do alarme baixo.)

4.   Prima o botão AL 2 para confirmar.
5.   Prima o botão AL 2 para ativar a função de alarme 2 até o 

indicador do alarme 2 aparecer no ecrã LED.

Nota: O som do alarme é emitido através do fundo da unidade. 
Certifique-se de que nada cobre esta parte quando utilizar a função 
de alarme.

LIGAR OU DESLIGAR OS ALARMES
Quando o ecrã mostra a hora do relógio, prima AL 1 ou AL 2 para 
ativar ou desativar o alarme respetivo. O indicador correspondente 
do Alarme 1 ou do Alarme 2 irá ser ligado, quando o alarme for 
ativado.

REPETIÇÃO DO ALARME
1.   Quando o alarme dispara, o indicador correspondente do Alarme 

1 ou Alarme 2 pisca no visor.
2.   Prima o botão ESCURECER/ADIAR para o desativar 

temporariamente. A função de repetição do alarme irá adiar o 
seu alarme durante 9 minutos. Após 9 minutos, o alarme voltará 
a soar.
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3.   O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 ficará a 
piscar no visor, durante o período adiado.

4.   Para cancelar a repetição e o alarme, prima o botão AL OFF.

PARA PARAR O ALARME QUANDO O MESMO DISPARA
1.   Prima o botão AL OFF para parar o alarme.
2.   O indicador do alarme permanecerá ligado e o alarme irá 

disparar no dia seguinte na hora definida.

PARA DESATIVAR O ALARME
1.   Prima repetidamente o botão AL 1 para desativar o Alarme 1 

quando o alarme não tiver disparado. Prima repetidamente o 
botão AL 2 para desativar o Alarme 2 quando o alarme não tiver 
disparado.

2.   O indicador de alarme correspondente irá ser desativado e o 
alarme não irá disparar até o voltar a ativar.

ESCURECER O ECRÃ
1.   Prima o botão ESCURECER/ADIAR para alterar o nível de brilho 

do ecrã. 100% > 75% > 50% > 25% > Desligado.
2.   O nível de brilho predefinido é “100%”.

CARREGAMENTO QI SEM FIOS
1.   Coloque o smartphone ativado por QI no centro da estação de 

carregamento sem fios.
2.   Verifique se o ecrã do seu telefone exibe o estado do 

carregamento.
Se o seu telefone não estiver a carregar:
-Verifique se o seu dispositivo é compatível com o carregamento 
QI sem fios.

-Coloque o dispositivo móvel no centro
-Remova a capa de proteção do telemóvel que contenha 
material magnético/metálico ou que tenha mais de 3 mm 
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3.   Carrega através da maioria das capas de proteção em PC ou TPU 
com até 3 mm de espessura.

4.   Dispositivos compatíveis (Plataforma de carregamento Qi sem 
fios)
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, 
S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, outros 
smartphones/tablets e acessórios preparados para a tecnologia 
Qi.

Nota: O indicador de carregamento sem fios permanece ligado 
durante o carregamento da unidade.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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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 
ECQ-106 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: 
ECQ-106. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos 
equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras 
transferências.
Potência de saída máxima: 9W

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

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

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

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

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

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

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

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

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

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

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

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

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

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

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


