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Betjeningsvejledning 
 
 
 
Produktbeskrivelse 

1. Knappen /SIGNALKILDE 

2. Knappen PROGRAM/GENTAG/FAST STATION 

3. Knappen Stop 

4. Knappen Forrige/TUN-  

5. Knappen Volume + 

6. Knappen Volume -/Indstil ur 

7. Knappen Afspil/Pause/FM SCAN  

8. Knappen Næ ste/TUN+ 

9. LCD-display 

10. Bæ rehåndtag 

11. Teleskopantenne  

12. AC strømindtag 

13. Batterirum 

14. Stik til hovedtelefoner 

15. AUX IN-terminal 

16. CD-rum 
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Indstilling af uret 

1. Når du tilslutter boomboxen til lysnettet, går boomboxen på standby. “00:00” viset på displayet. 

2. Tryk på knappen CLOCK. ADJ for at åbne indstilling af uret.  

3. Tryk på knappen Forrige/TUN-,   og vælg tidsformat “24 H” eller “12 H”. Tryk dernæst på knappen CLOCK.ADJ. 

4. “Angiv tid” vises på displayet, og timetallet blinker. Tryk på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at indstille 
timetallet, og tryk dernæst på CLOCK.ADJ. 

 
5. Minuttallet blinker. Tryk på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at indstille minuttallet, og tryk dernæst på 

CLOCK.ADJ.  
 

 
FM-radiotilstand 
 

Tjek, at boomboxen er i FM-tilstand. Tryk gentagne gange på knappen /SIGNALKILDE, indtil FM vises på displayet.  
 
Næste gang, du tænder boomboxen, stiller radioen automatisk ind på den sidst valgte radiostation. 
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Sådan stiller du ind på en FM-station 

1. I FM-tilstand kan du trykke på knappen FM SCAN for at starte en kanalsøgning. Når radioen finder en tilgængelig 

station, afbrydes søgningen. 

2. Tryk om nødvendigt på knappen Næste/TUN+ eller Forrige/TUN- for at fintune hver frekvens i trin à 0,1 MHz. 

 
 

Lagring af en FM-station 
Din boombox kan gemme op til 10 FM-radiostationer på faste programpladser, så du har let adgang til dine favoritstationer.  
1. Stil ind på den FM-radiostation, du vil gemme på en fast programplads.  
2. Tryk og hold knappen FAST STATION i ca. 2 sekunder, indtil ‘P01’ vises på displayet.  

3. Tryk på knappen FAST STATION for at væ lge nummeret på den faste programplads (1-10), hvor du vil gemme 

radiostationen.  

4. Tryk og hold knappen FAST STATION. ‘P XX gemt’ vises på displayet, hvor ‘X’ står for nummeret på den faste 

programplads (1-10).  

Bemærk: Hvis der allerede er gemt en FM-station på den valgte programplads, vil den nye station overskrive den 

gamle. 

 

Valg af en fast FM-station  
1. Væ lg FM-tilstand, og tryk på knappen FAST STATION for at væ lge nummeret på den faste stadion (1-10), du vil lytte til.  
2. Tryk og hold knappen FAST STATION for at bekræ fte dit valg. Radioen stiller ind på den faste station. 

Bemærk: Hvis ingen FM-station er gemt på en fast programplads, vil displayet vise ‘Forudindstillet tom’, hvorefter 

boomboxen efter nogle få sekunder vender tilbage til den sidst valgte station. 

 
CD-tilstand 

Tjek, at boomboxen er indstillet til CD. Tryk gentagne gange på knappen /SIGNALKILDE, indtil CD vises på displayet. 
På displayet blinker ‘_ _ _’ efterfulgt af ‘NEJ’, hvis der ingen CD er i boomboxen. 
 

 
 
 
 

AUX-tilstand 

Tjek, at din boombox er indstillet til AUX. Tryk gentagne gange på knappen /SIGNALKILDE, indtil AUX vises på 
displayet. Gennem AUX-forbindelsen kan du lytte til en ekstern lydkilde via højttalerne i din boombox. 
1. Brug et lydkabel med 3,5 mm jackstik (tilkøb), og forbind terminalen AUX IN på boomboxen til hovedtelefonudgangen 

(eller aux-udgangen) på en ekstern lydkilde.  

2. Start afspilningen på den tilsluttede enhed. 

3. Du kan justere lydstyrken med volumenknapperne på boomboxen. 
 

 
 

Andre oplysninger  
 
Tekniske Specifikationer  
AC indgangsspænding 230 V AC, 50 Hz  
Batteridrift (valgfrit). 6 x 1,5 V str. C (LR14) (tilkøb) 
Højttalere udgangseffekt 2 x 1W RMS  
FM frekvensområde 87.5 MHz til 108 MHz  
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Bemærk venligst - Ret til uvarslet æ ndring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser 
i denne manual. 
 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der 
kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den 
symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles sæ rskilt. 
 
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne 
måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt 
belaster miljøet. 
 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bæ rbare 
batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet 
direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 
 
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TC-28 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæ ringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: 

www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TC-28. Du 

kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. 
Driftsfrekvensområde:  FM 87.5 MHz – 108 MHz 
Maximal udgangseffekt: 2x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Søften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics

