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Brukermanual 
 
 
 
Produktoversikt 

1. /KILDE-knapp 

2. PROGRAM/GJENTA/PRESET knapp 

3. STOP-knapp 

4. Forrige/TUN- knapp 

5. Volum + 

6. Volum -/KLOKKE. Innstillingsknapp 

7. Spill/Pause/FM SCAN-knapp 

8. Neste/TUN+ knapp 

9. LCD-display 

10. Bæ rehåndtak 

11. Teleskopisk antenne  

12. AC-strøminntak 

13. Batterikammer 

14. Hodetelefonutgang 

15. AUX-inngang 

16. CD-avdeling 
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Stille klokken 

1. Etter at du har koblet boomboxen til strømnettet, vil den stå i standby-modus. “00:00” vises på skjermen. 

2. Trykk på KLOKKENS innstillingsknapp for å komme i innstillingsmodus.  

3. Trykk på Forrige/TUN- knappen for å velge mellom “24 H” eller “12 H”, og trykk på KLOKKENS innstillingsknapp. 

4. “Sett tid” vises på skjermen og timetallet blinker. Trykk på Neste/TUN+ eller Forrige/TUN- knappen for å stille timene, 
og trykk deretter på KLOKKENS innstillingsknapp. 

 
5. Minuttallet blinker. Trykk på Neste/TUN+ eller Forrige/TUN- knappen for å stille minuttene, og trykk deretter på 

KLOKKENS innstillingsknapp. 
 

 
FM Radio Modus 
 

Sjekk at boomboxen din står i FM-modus. For å gå inn i FM radiomodus, trykk gjentatte ganger på /KILDE-knappen 
inntil det står FM-modus.  
 
Når du slår på boomboxen, vil den automatisk velge den radiostasjonen du hørte på sist. 
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Stille inn en FM-stasjon. 

1. I FM-modus, trykk på FM SCAN-knappen for å starte søkingen. Så snart radioen detekterer en radiostasjon, vil 

søkingen stoppe. 

2. Trykk på Neste/TUN+ eller Forrige/TUN- knappen for å finjustere om nødvendig frekvensen med 0.1MHz trinn. 

 
 

Lagre en FM-stasjon 
Din boombox kan lagre opp til 10 FM-stasjoner i et forhåndsregistrert minne, slik at du lett kan få tilgang til 
favorittstasjonene dine.  
1. Still inn boomboxen på den FM-stasjonen du ønsker å forhåndslagre.  
2. Trykk og holde nede PRESET-knappen i ca. 2 sekunder inntil meldingen “P01” vises.  

3. Trykk på PRESET-knappen for å velge det forhåndsregistrerte nummeret (1-10) du ønsker å lagre radiostasjonen 

under.  

4. Trykk og hold inne PRESET-knappen. ‘P XX lagret’ vises, hvor ‘X’ står for forhåndinnstillingsnummeret (1 -10).  

Merk: Hvis det allerede er lagret en FM-stasjon under dette nummeret, vil den nye-stasjonen overskrive den forrige. 

 

Velge en forhåndsinnstilt FM-stasjon  
1. I FM-modus, trykk på PRESET-knappen for å velge det forhåndsregistrerte stasjonsnummeret (1-10) du ønsker å høre 

på.  
2. Trykk og hold nede PRESET-knappen for å bekrefte valget ditt. Den forhåndsinnstilte stasjonen vil da kringkastes. 

Merk: Hvis det ikke er blitt lagret noen FM-stasjon under dette nummeret, vil det stå ‘Forhåndsinnstilt tom’ på skjermen, 

og boomboxen vil etter noen sekunder gå tilbake til sist valgte radiostasjon. 

 
CD-modus 

Sjekk at boomboxen din står i CD-modus. For å gå inn i CD-modus, trykk gjentatte ganger på /KILDE-knappen inntil 
det står CD-modus. ‘_ _ _’ blinker på skjermen, med ‘NEI’ hvis det ikke er satt inn noen CD-plate. 
 

 
 
 
 

AUX-modus 

Sjekk at boomboxen din står i AUX-modus. For å gå inn i AUX-modus, trykk gjentatte ganger på /KILDE-knappen inntil 
det står AUX-modus. Ved hjelp av AUX Tilkoblinger kan du bruke en ekstern enhet for å lytte til musikk via boomboxens 
høyttalere. 
1. Bruk en 3,5 mm lydkabel med (ikke medlevert), koble AUX IN kontakten på boomboxen til hodetelefonutgangen (eller 

Aux-utgangen) på det eksterne utstyret.  

2. Start avspillingen på den enheten du har koblet til. 

3. For å stille volumet, kan du bruke følgende volumkontrollene på boomboxen. 
 

 
 

Andre opplysninger  
 
Tekniske spesifikasjoner  
Strømkontakt 230V AC, 50Hz  
Med batteri (opsjonelt) 6 x 1,5V C størrelse (LR14) (ikke medlevert) 
Utgang høyttaler 2 x 1W RMS  
FM frekvensverdier 87.5 MHz til 108 MHz  
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil 
og mangler i denne manualen. 
 

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige 
for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 
 
Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan 
du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet. 
 
Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres 
inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du 
kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din. 
 
Hermed erklæ rer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen TC-28 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæ ringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 

www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: 

TC-28. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. 
Operativt frekvensområde: FM 87.5 MHz – 108 MHz 
Maks. utgangseffekt: 2x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics

