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Käyttöopas 
 
 
 
Tuotteen yleiskatsaus 

1. /LÄHDE-painike 

2. OHJELMA-/TOISTO-/ESIASETUS-painike 

3. Pysäytyspainike 

4. Edellinen/VIRITYS- painike 

5. Äänenvoimakkuus+ 

6. Äänenvoimakkuus - /KELLO SÄÄTÖ-painike 

7. Toisto-/tauko-/FM-HAKU-painike 

8. Seuraava/VIRITYS+ painike 

9. LCD-näyttö 

10. Kantokahva 

11. Teleskooppiantenni  

12. Vaihtovirtaliitäntä 

13. Paristolokero 

14. Kuulokeliitäntä 

15. AUX IN -liitäntä 

16. CD-lokero 
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Kellonajan asetus 

1. Kun boombox on yhdistetty virtalähteeseen, se siirtyy valmiustilaan. Näytössä näkyy ”00:00”. 

2. Siirry kellonajan asetustilaan painamalla KELLO SÄÄTÖ-painiketta.  

3. Paina Edellinen/VIRITYS-painiketta ja valitse joko ”24 H” tai ”12 H”, paina sitten KELLO SÄÄTÖ-painike. 

4. Näytössä näkyy ”Aseta aika” ja tuntien numerot vilkkuvat. Säädä tunnit painamalla Seuraava/VIRITYS+ tai 
Edellinen/VIRITYS-, paina sitten KELLO SÄÄTÖ-painike. 

 
5. Minuuttien numerot vilkkuvat. Säädä minuutit painamalla Seuraava/VIRITYS+ tai Edellinen/VIRITYS-, paina sitten 

KELLO SÄÄTÖ-painike. 
 

 
FM-radiotila 
 

Tarkista, että boombox on FM-radiotilassa. Siirryt FM-radiotilaan painamalla toistuvasti /LÄHDE-painiketta, kunnes 
näyttöön tulee FM-tila.  
 
Kun kytket boomboxin uudelleen päälle, se valitsee automaattisesti viimeksi valittuna olleen radioaseman. 
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FM-aseman virittäminen 

1. Käynnistä haku FM-tilassa painamalla FM-HAKU-painiketta. Kun kuultavissa oleva radioasema löytyy, haku pysähtyy. 

2. Voit hienosäätää tarvittaessa jokaista taajuutta 0,1 MHz:n askelin painamalla Seuraava/VIRITYS+ tai 

Edellinen/VIRITYS-. 

 
 

FM-aseman tallennus muistiin 
Boomboxissa on 10 muistipaikkaa FM-radioasemien pikavalinnoille, jolloin pääset nopeasti suosikkiasemillesi.  
1. Viritä boombox sille FM-radioasemalle, josta haluat tehdä esiasetuksen.  
2. Paina ESIASETUS-painiketta noin 2 sekuntia, kunnes näet tekstin ”P01”.  

3. Valitse esiasetusnumero (1–10), johon haluat tallentaa radioaseman, painamalla ESIASETUS-painiketta.  

4. Paina ja pidä pohjassa ESIASETUS-painiketta. ”P XX tallennettu” tulee näyttöön. ”X” on esiasetuksen numero (1–10).  

Huomautus: Jos tähän esiasetukseen on jo tallennettu FM-asema, uusi tallennus korvaa vanhan aseman. 

 

Esiasetetun FM-aseman valitseminen  
1. Paina FM-tilassa ESIASETUS-painiketta ja valitse sen esiasetetun aseman numero (1–10), jota haluat kuunnella.  
2. Vahvista valinta pitämällä ESIASETUS-painiketta painettuna. Lähetys alkaa esiasetetulta asemalta. 

Huomautus: Jos mitään FM-asemaa ei ole tallennettuna esiasetusnumeroon, näyttöön tulee ”Esiasetus tyhjä” ja 

boombox palaa takaisin edelliseen valittuun radioasemaan muutaman sekunnin kuluttua. 

 
CD-tila 

Tarkista, että boombox on CD-tilassa. Siirryt CD-tilaan painamalla toistuvasti /LÄHDE-painiketta, kunnes näyttöön 
tulee CD-tila. Näytössä näkyy vilkkuva ”_ _ _” ja sen jälkeen ”EI”, jos CD-levyä ei ole. 
 

 
 
 
 

AUX-tila 

Tarkista, että boombox on AUX-tilassa. Siirryt AUX-tilaan painamalla toistuvasti /LÄHDE-painiketta, kunnes näyttöön 
tulee AUX-tila. AUX-yhteyden kautta voit kuunnella ulkoista äänilaitetta boomboxin kaiuttimien kautta. 
1. Käytä 3,5 mm:n äänijohtoa (ei ole mukana), yhdistä boomboxin AUX IN -liitäntään ulkoisen äänilaitteen kuulokeliitin (tai 

äänilähtö).  

2. Käynnistä toisto yhdistetystä äänilaitteesta. 

3. Voit säätää äänenvoimakkuutta boomboxin äänenvoimakkuussäätimillä. 
 

 
 

Muut tiedot  
 
Tekniset tiedot  
AC-ottoteho 230 V AC, 50 Hz  
Paristokäyttö (valinnainen) 6 x 1,5 V C-koko (LR14) (ei mukana) 
Kaiutinlähtö 2 x 1 W RMS  
FM -taajuusalue 87.5–108 MHz  
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä 
tai puutteista. 
 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, 
jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 
 
Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli 
kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on 
hävitettävä erikseen. 
 
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että 
paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 
 
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan 
viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä 
suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 
Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TC-28 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TC-28. 
Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. 
Käyttötaajuusalue: FM 87.5 MHz – 108 MHz 
Maks. lähtöteho: 2 x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics

