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Gebruikshandleiding 
 
 
 
Productoverzicht 

1. /BRONTOETS 

2. Toets PROGRAMMEREN/HERHALEN/VOORKEUZE 

3. Stoptoets 

4. Toets Vorige/Afstemmen- 

5. Toets Volume + 

6. Toets Volume -/KLOK INSTELLEN 

7. Toets Start/Pauze/FM SCAN 

8. Toets Volgende+/Afstemmen+ 

9. LCD-display 

10. Draaghendel 

11. Uitschuifbare antenne  

12. AC-voedingsingang 

13. Batterijhouder 

14. Hoofdtelefoonaansluiting 

15. Aux In-aansluiting 

16. CD-houder 
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De klok instellen 

1. De boombox schakelt op stand-by zodra deze is aangesloten op de voedingsbron. “00:00” wordt weergegeven. 

2. Druk op de toets KLOK INSTELLEN om de klokinstellingen te openen.  

3. Druk op de toets Vorige/AFSTEMMEN- om “24 U” of “12 U” te selecteren en druk vervolgens op de toets KLOK 

INSTELLEN. 

4. “Tijd instellen” wordt weergegeven terwijl de uuraanduiding knippert. Druk op de toets Volgende/Afstemmen+ of 
Vorige/Afstemmen- om de uren in te stellen en druk vervolgens op de toets KLOK INSTELLEN. 

 
5. De minuutaanduiding knippert. Druk op de toets Volgende/Afstemmen+ of Vorige/Afstemmen- om de minuten in te 

stellen en druk vervolgens op de toets KLOK INSTELLEN. 
 

 
FM-radiomodus 
 

Controleer of de boombox op de FM-radiomodus is ingesteld. Druk meerdere keren op de toets /BRON totdat 
“FM-modus” wordt weergegeven om de FM-radiomodus te openen.  
 
De volgende keer dat u de boombox inschakelt, zal het laatst geselecteerde radiostation automatisch worden 
geselecteerd. 
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Afstemmen op een FM-station. 

1. Druk in de FM-modus op de toets FM SCAN om een scan te starten. De scan stopt zodra er een beschikbaar 

radiostation is gevonden. 

2. Druk eventueel op de toets Volgende/Afstemmen+ of Vorige/Afstemmen- om elke frequentie nauwkeuriger af te 

stemmen in stappen van 0,1MHz steps. 

 
 

Een FM-station opslaan 
U kunt tot 10 FM-radiostations in het voorkeuzegeheugen van uw boombox opslaan voor onmiddellijke toegang tot uw 
favoriete radiostations.  
1. Stem de boombox af op het FM-radiostation dat u als voorkeuze wilt opslaan.  
2. Houd de toets PRESET ca. 2 seconden ingedrukt totdat "P01" wordt weergegeven.  

3. Druk op de toets PRESET om een voorkeuzenummer te selecteren (1-10) waaronder u het radiostation wilt opslaan.  

4. Houd de toets PRESET ingedrukt. ‘P XX opgeslagen’ wordt weergegeven, waar ‘X’ is het voorkeuzenummer is (1-10).  

Opmerking: Als er onder een stationsgeheugen al een bestaand FM-station is opgeslagen, dan zal het onlangs 

opgeslagen station dat stationsgeheugen overschrijven. 

 

Een FM-voorkeuzestation selecteren  
1. Druk in de FM-modus op de toets PRESET om het voorkeuzestationsnummer (1-10) te selecteren waar u naar wilt 

luisteren.  
2. Houd de toets PRESET ingedrukt om uw selectie te bevestigen. Het voorkeuzestation wordt nu afgespeeld. 

Opmerking: Als er onder een voorkeuzenummer geen FM-station is opgeslagen, dan zal ‘Preset Leeg’ worden 

weergegeven en keert de boombox na enkele seconden vervolgens terug naar het laatst geselecteerde radiostation. 

 
CD-modus 

Controleer of de boombox op de CD-radiomodus is ingesteld. Druk meerdere keren op de toets /BRON totdat 
“CD-modus” wordt weergegeven om de cd-modus te openen. ‘_ _ _’ zal nu op de display knipperen, gevold door ‘GEEN’ 
als er geen cd is geladen. 
 

 
 
 
 

AUX-modus 

Controleer of de boombox op de AUX-modus is ingesteld. Druk meerdere keren op de toets /BRON totdat 
“AUX-modus” wordt weergegeven om de AUX-modus te openen. U kunt dankzij de AUX-aansluiting via de luidsprekers 
van deze boombox ook naar externe geluidsapparatuur luisteren. 
1. Gebruik een 3,5mm audiokabel (niet inbegrepen) om de AUX-ingang op de boombox aan te sluiten op de 

hoofdtelefoonuitgang (of AUX-uitgang) van een extern geluidsapparaat.  

2. Start het afspelen op de aangesloten audiobron. 

3. U kunt de bedieningen op de boombox gebruiken om het volume aan te passen. 
 

 
 

Overige informatie  
 
Technische specificaties  
AC-ingangsvermogen 230V AC, 50Hz  
Voeding via batterij (optioneel) 6 x 1,5V type C (LR14) (niet inbegrepen) 
Luidsprekeruitgang 2 x 1 W RMS  
FM-frequentiebereik 87.5 MHz tot 108 MHz  
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Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in 
de handleiding zijn voorbehouden. 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, 
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische 
apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld. 
 
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor 
bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in 
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten. 
 
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen 
kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het 
afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type TC-28 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst 
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 

www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type 

het modelnummer: TC-28. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige 
downloads. 
Frequentiebereik: FM 87.5 MHz – 108 MHz 
Totaal uitgangsvermogen: 2 x1W 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics

