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Användarhandbok 
 
 
 
Produktöversikt 

1. /KÄLL -KNAPP 

2. PROGRAM/UPPREPA/FÖRINSTÄLL-knapp 

3. Stopp-knapp 

4. Föregående/SÖK- knapp 

5. Volym +/nästa-knapp 

6. Volym -/tillbaka/KLOCKA JUST--knapp 

7. Spela upp/pausa/FM SKANNA -knapp 

8. Nästa/Sök+ -knapp 

9. LCD-skärm 

10. Bärhandtag 

11. Teleskopantenn  

12. Nätuttag 

13. Batterifack 

14. Uttag för hörlurar 

15. Ingångsjack för AUX 

16. CD-fack 
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Ställa in klockan 

1. När stereoanläggningen anslut till strömförsörjningen ställs den i viloläge. “00:00” visas. 

2. Tryck på KLOCKA. JUST-knappen för att gå till inställningsläge för klockan.  

3. Tryck på Föregående/SÖK-knappen för att välja “24 H” eller “12 H” och tryck sedan på KLOCKA JUST-knapp. 

4. “Ställ in tid” visas och timsiffrorna blinkar. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att justera timmen 
och tryck sedan på KLOCKA JUST-knapp. 

 
5. Minutsiffrorna blinkar. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att justera minuterna och tryck sedan 

på KLOCKA JUST-knapp. 
 

 
FM-radioläge 
 

Kontrollera att stereoanläggningen är i läget FM-radio. Tryck upprepade gånger på /KÄLLA-knappen tills FM-läget 
visas för att gå in i FM-radioläge.  
 
Om du slår på stereoanläggningen igen väljs den senast valda radiostationen automatiskt. 
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Ställa in en FM-station 

1. Tryck på FM SKANNA-knappen i FM-läge för att initiera skanningen. När en tillgänglig radiostation hittas stannar 

skanningen. 

2. Tryck på knappen nästa/SÖK+ eller föregående/SÖK- för att finjustera varje frekvens om 0,1 MHz-steg om det behövs. 

 
 

Lagra en FM-station 
Stereoanläggningen kan lagra upp till 10 FM-radiostationer i sina förinställda minnen för omedelbar åtkomst till dina 
favoritstationer.  
1. Ställ in stereoanläggningen på den FM-radiostation som du vill lagra.  
2. Tryck och håll FÖRINSTÄLL-knappen intryckt i ca två sekunder tills "P01" visas.  

3. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen för att välja ett förinställt nummer (1-10) som du vill lagra radiostationen till.  

4. Tryck och håll FÖRINSTÄLL-knappen. 'P XX lagrad' visas där 'X' är numret på förinställningen (1-10).  

Obs: Om det redan finns en befintlig FM-station lagrad under en förinställning skrivs den nylagrade stationen över den 

gamla. 

 

Välja en förinställd FM-station  
1. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen i FM-läge för att välja ett förinställt stationsnummer (1-10) som du vill lyssna på.  
2. Tryck på FÖRINSTÄLL-knappen och håll den nedtryckt för att bekräfta valet. Den förinställda stationen börjar sända. 

Obs: Om ingen FM-station har lagrats under ett förinställt nummer visas 'förinställning tom' och sedan återgår 

stereoanläggningen till den tidigare valda radiostationen efter några sekunder. 

 
CD-läge 

Kontrollera att stereoanläggningen är i CD-läge. Tryck upprepade gånger på /KÄLLA-knappen tills CD-läget visas för 
att gå in i CD-läge. Displayen visar blinkande '_ _ _' följt av 'NEJ' om ingen CD är laddad. 
 

 
 
 
 

Aux-läge 

Kontrollera att stereoanläggningen är i AUX-läge. Tryck upprepade gånger på /KÄLLA-knappen tills AUX-läget visas 
för att gå in i AUX-läge. Genom AUX-anslutningen kan du lyssna på en extern ljudenhet via stereoanläggningens 
högtalare. 
1. Använd en 3,5 mm ljudkabel (ingår inte) och anslut AUX IN-uttaget på stereoanläggningen till hörlursuttaget (eller 

aux-utgången) på en extern ljudenhet.  

2. Börja spela upp på den anslutna ljudenheten. 

3. Du kan använda volymkontrollerna på stereoanläggningen för att justera volymen. 
 

 
 

Annan information  
 
Teknisk specifikation  
AC-ingångseffekt 230 V AC, 50 Hz  
Batterieffekt (tillval) 6 x 1,5 V storlek-C (LR14) (ingår inte) 
Högtalarutgång 2 x 1 W RMS  
FM-frekvensområde 87.5 MHz till 108 MHz  
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och 
utelämnanden i handboken. 
 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som 
kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) 
inte hanteras korrekt. 
 
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, 
som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas 
tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. 
 
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. 
På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 
 
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen 
kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå 
hos din kommuns tekniska förvaltning. 
 
Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TC-28 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 

www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: 

TC-28. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar. 
Driftsfrekvensområde: FM 87.5 MHz – 108 MHz 
Maximal utgående ström: 2x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics

