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Obrigado por ter adquirido este produto da DENON. Para assegurar o funcionamento, leia 

por favor este manual cuidadosamente antes de usar este produto.  

Depois de o ler, certifique-se de que o guarda para futura consulta.  

Acessórios  

❶ Manual de instruções  

❷ Instruções de segurança 

❸ Cabo de coluna  

❹ Ficha de espuma  

❺ Esponjas anti-deslizantes (8 peças/ 1 folha) 

 

Antes de usar  

Uma nota sobre a utilização         

A qualidade do som produzido da coluna é afetado pelo tamanho e tipo da sala assim como pelo 

método da instalação. Considerar os pontos indicados em baixo antes de instalar a coluna.  

Se o som dos graves tem excesso de som quando as colunas estão instaladas diretamente na sala, 

defini-los em blocos de cimento ou outros suportes fortes.  

Tenha em atenção que a coluna no mesmo suporte ou prateleira como um gravador por resultar em 

zumbido. 

Também tenha em atenção se há algum íman ou outro aparelho por perto que esteja a criar forçar 

magnética, interação entre este aparelho e as colunas pode fazer com que as cores no TV fiquem 

desfocadas. 
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AVISO  

Certifique-se de apertar os cabos de coluna a uma parede, etc para evitar que as pessoas tropecem 

acidentalmente nos fios, fazendo com que as colunas caiam.  

Certifique-se de verificar a segurança depois de instalar as colunas. Depois disso, efetuar as 

inspeções de segurança em intervalos regulares para se certificar que não há perigo quando as 

colunas caírem. A DENON não será responsabilizada por danos ou acidentes causados por escolha 

inadequada do local de instalação ou procedimentos de instalação inadequada. 

Limpeza  

Usar uma total de limpeza e limpar ligeiramente para remover a sujidade da caixa e painel de 

funcionamento.  

Quando usar toalhas tratadas quimicamente, siga as precauções fornecidas para isso. 

Não usar benzina, acetona ou outros solventes orgânicos ou inseticidas nas colunas uma vez que 

pode causar uma alteração na qualidade e na cor. 

Outros cuidados a ter  

Aumentar o volume do amplificador excessivamente e reproduzir com som distorcido poderia danificar 

o amplificador e as colunas. Apreciar o som a um nível de volume razoável. 

Quando deslocar o aparelho, tenha em atenção uma força a aplicar para a superfície da coluna 

através da rede saran que pode danificar a coluna.  

Remover a rede de coluna          

A net na parte da frente das colunas pode ser removida. 

Para remover, agarrar os dois lados da net e empurrar para a frente. 

Para instalar, alinhar as peças de projeção, nos quatro cantos da rede de coluna com os orifícios nos 

quatro cantos da caixa e pressionar. 
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Esponja acústica            

Quando instalar num desktop ou no canto da sua sala, os graves podem ser enfatizados. Inserri a 

ficha de espuma de som no duto de reflexo de graves na parte de trás da SCM41. 

Pode ajustar o som de graves com a quantidade de ficha de espuma de som que inseriu. 

NOTA 

Não inserir a ficha de espuma demasiado fundo. A ficha de espuma pode cair e ficar sujo lá dentro. 

Se a ficha de espuma não poder ser removida ou cair dentro, parar usar o aparelho imediatamente e 

consultar a loja de compra ou o serviço de assistência mais perto e centro de inquérito. 

Como Instalar            

Anexar as esponjas anti-deslizantes para o fundo do aparelho. 

Ligações  

Quando ligar as colunas a um amplificador, certifique-se de ler o manual de instruções do amplificador 

cuidadosamente e ligar corretamente.  

Ligar os terminais de entrada no amplificador, usando os cabos de coluna incluídos. 

Ligar a coluna ao canal da esquerda para o terminal “L” no amplificador, a coluna para o canal da 

direita no terminal “R”, certificando-se que verifica as polaridades “+” e “-“. 

Os amplificadores têm vários terminais de saída de coluna  

Verificar o manual de instruções do amplificador que está a usar com pormenores. 

NOTA  

Certifique-se de desligar a alimentação do amplificador antes de ligar as colunas no amplificador. 

Se as polaridades estão invertidas, a phase pode ser desligada e o som pode não ter compartimento 

de graves, tornando-se pouco natural. Certifique-se de ligar as polaridades corretamente. 
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1 Libertar o terminal virando para a esquerda e inserir o cabo de coluna através do 

orifício n o terminal de coluna  

2 Apertar o terminal virando para a direita e verificando se o cabo nuclear está a sair 

fora do orifício. 

Assim que as ligações estiverem completas toque uma na outra. Assim pode resultar em curto circuito no circuito do 

amplificador e danificar o amplificador. 

NOTA 

Não deixar os fios nucleares de dois cabos de coluna tocarem um no outro. 

Assim pode resultar o curto circuito do circuito do amplificador e danificar o amplificador. 

Especificações  

Tipo:      2 vias, 2 colunas  

     Caixa reflexiva  

Gama de frequência:   45Hz – 40 kHz  

Impedância de entrada:    6Ω/ohms 

Entrada máxima:    60W, 120 W 

Sensibilidade:    83 dB 

Frequência de crossover:   3kHz 

Colunas:    1 x cone médio de graves de 12 cm 

     1 x gama suave de cúpula elevada de 2,5cm 

Dimensões máximas externas:  (L) 145 x (A) 238 x (P) 234 mm 

Peso:     3,6 kg 

 

Para efeitos de melhoria, as especificações e o design são sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
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