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Manual de instruções 
 
 
 
Generalidades do produto 

1. Botão /FONTE 

2. Botão PREDEFINIR/REPETIR/PROGRAMA 

3. Botão Parar 

4. Botão Anterior/SINT- 

5. Botão Volume +  

6. Botão Volume -/AJUSTE RELÓGIO 

7. Botão PROCURAR FM/Pausa/Reproduzir 

8. Botão Seguinte/SINT+ 

9. Visor LCD 

10. Pega de transporte 

11. Antena telescópica  

12. Tomada de alimentação CA 

13. Compartimento das pilhas 

14. Tomada de auscultador 

15. Tomada de entrada AUXILIAR 

16. Compartimento CD 
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Definir o relógio 

1. Depois de ligar a fonte de alimentação, a boom box entra no modo em espera. É exibido “00:00”. 

2. Premir o Botão AJUSTE RELÓGIO - para entrar no modo de definição do relógio.  

3. Premir o botão Anterior/SINT-  para selecionar “24 h” ou “12 h”, depois premir o AJUSTE RELÓGIO. 

4. É exibido ‘Definir hora’ e os dígitos das horas piscarão. Premir o botão Seguinte/SIN+ ou Anterior/SIN- para ajustar A 
hora, depois premir o AJUSTE RELÓGIO. 

 
5. Os dígitos dos minutos piscam. Premir o botão Seguinte/SIN+ ou Anterior/SIN- para ajustar o minuto, depois premir o 

AJUSTE RELÓGIO. 
 

 
Modo Rádio FM 
 

Verificar se a boom box está no modo de rádio FM. Para entrar no modo FM, premir repetidamente o botão /FONTE 
até ser exibido o modo FM.  
 
Se ligar novamente a boom box, a última estação de rádio selecionada é automaticamente selecionada. 
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Sintonizar uma estação FM 

1. No modo FM, premir o botão PROCURAR FM para inicializar a busca. Quando a estação de rádio disponível é 

sintonizada, a busca para. 

2. Premir o botão Seguinte/SINT+ ou Anterior/SINT- para sintonia fina de cada frequência em fases de 0,1 MHz, se 

necessário. 

 
 

Guardar uma estação FM 
A sua boom box pode guardar até 10 estações FM nas suas memórias predefinidas para acesso imediato às suas 
estações favoritas.  
1. Sintonizar a boom box na estação que pretende predefinir.  
2. Premir e manter premido o botão PREDEFINIR durante aproximadamente 2 segundos até ser exibido “P01”.  

3. Premir o botão PREDEFINIR para selecionar um número predefinido (1-10) onde gostaria de guardar a estação de 

rádio.  

4. Premir e manter premido o botão PREDEFINIR. É exibido “P XX guardado”, em que ‘X’ é o número da predefinição 

(1-10).  

Nota: Se já houver uma estação FM existente guardada num número predefinido,  a nova estação substitui a antiga. 

 

Selecionar uma estação de rádio FM predefinida  
1. No modo FM, premir o botão PREDEFINIR para selecionar um número de estação predefinido (1-10) que gostaria de 

ouvir.  
2. Premir e manter premido o botão PREDEFINIR para confirmar a seleção. A estação predefinida começa a ser 

transmitida. 
Nota: Se nenhuma estação FM tiver sido guardada no botão predefinido, será exibido “Predefinida vazia”, em seguida 

a boom box voltará para a estação de rádio selecionada anteriormente, após alguns segundos. 

 
Modo CD 

Verificar se a boom box está no modo CD. Para entrar no modo CD, premir repetidamente o botão /FONTE até ser 
exibido o modo CD. O visor mostra a piscar ‘_ _ _’, seguido por ‘NÃO’ se não for carregado qualquer CD. 
 

 
 
 
 

Modo AUX 

Verificar se a sua boom box está no modo AUX. Para entrar no modo AUX, premir repetidamente o botão /FONTE até 
ser exibido o modo AUX. Através da ligação AUX, pode ouvir num dispositivo áudio externo através das colunas da boom 
box. 
1. Usando um cabo áudio com ficha de 3,5 mm (não incluída), ligar a entrada AUX IN na boom box à entrada dos 

auscultadores(ou saída auxiliar) num dispositivo áudio externo.  

2. Iniciar a reprodução no dispositivo áudio ligado 

3. Para ajustar o volume, pode usar os controlos seguintes na boom box. 
 

 
 

Outra informação  
 
Especificações técnicas  
Tensão de entrada CA 230V CA, 50 Hz  
Alimentação a pilhas (opcional) 6 x 1.5 V tamanho C (LR14) (não incluídas) 
Saída altifalante 2 x 1 W RMS  
Alcance Frequência FM 87.5 MHz a 108 MHz  
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a 
erros e omissões no manual. 
 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e 
substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado 
(equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente. 
 
O equipamento elétrico e eletrónico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma 
cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem 
como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente. 
 
Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem 
adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não 
será prejudicado. 
 
Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem 
como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha 
ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais 
em relação a isto. 
 
Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TC-28 está em conformidade com 
a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte 

endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior 

do sítio web. Escrever o número do modelo: TC-28. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos 
equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências. 
Alcance da frequência de funcionamento: FM  
87.5 MHz – 108 MHzPotência de saída máxima: 2x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics

