
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAB/USB/MP3/CD/PLL FM-radio/kasettisoitin 

Kannettava Boombox 

DENVER TDC-250 

Käyttöopas 

 

  



Osien esittely 

 

1. OHITA+/VIRITYS+ -painike  

2. ENTER/TOISTA/TAUKO/KELLO-painike  

3. PYSÄYTÄ/VALIKKO-painike  

4. OHITA-/VIRITYS- -painike  

5. KASETTILUUKKU  

6. VALMIUSTILA/TOIMINTO-painike  

7. NÄYTTÖ  

8. AMS/TILA-painike 

9. EDELL./KANSIO-painike 

10. ÄÄNENVOIMAKKUUS+/HÄLYTYS 2-painike 

11. ÄÄNENVOIMAKKUUS-/HÄLYTYS 1-painike 

12. INFO/TORKKU-painike 

13. KAIUTIN 

 



14. KASETIN TOISTOPAINIKKEET  

15. FM-ANTENNI  

16. KAHVA 

17. CD-LUUKKU 

 

18. KUULOKELIITÄNTÄ 

19. USB-LIITÄNTÄ  

20. AUX-IN-LIITÄNTÄ 

21. VAIHTOVIRTALIITÄNTÄ 

22. PARISTOLOKERO 

 

Laitteen kytkeminen päälle 

• Kytke laite päälle painamalla ”STANDBY/FUNCTION”-painiketta. 

• Siirrä laite valmiustilaan painamalla ”STANDBY/FUNCTION”-painiketta noin 3 sekuntia. 

 

Virransyöttö 

• Tätä boomboxia voidaan käyttää mukana tulevan virtajohdon kanssa tai 6:lla ”C”-paristolla 

(paristoja ei ole mukana) 

 

• Kellon ja päivämäärän asettaminen 

Järjestelmän tulee olla valmiustilassa kellon asettamiseksi. 

1. Paina ”ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”-painiketta ja pidä se painettuna noin 2 sekuntia. 

2. Aseta kellonajan muodoksi 12 tai 24 tuntia painamalla ”SKIP+/TUNING+”- ja ”SKIP-/TUNING-” 

-painikkeita. 

3. Vahvista painamalla ”ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”-painiketta. 

4. Aseta tunnit käyttämällä ”SKIP+/TUNING+” tai ”SKIP-/TUNING-” -painikkeita. 

5. Vahvista tunti painamalla ”ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”-painiketta. 

6. Aseta minuutit ja päivämäärä toistamalla vaihe 4 ja 5. 

Hälytysajan asettaminen 

Järjestelmän tulee olla valmiustilassa, jotta voit asettaa hälytyksen. 

Voit asettaa kaksi hälytystä. Toimi seuraavasti: 

1. Paina ”VOLUME-/ALARM 1” -painiketta noin 3 sekuntia. Tunnit alkavat vilkkua. 

2. Aseta ”SKIP+/TUNING+” tai ”SKIP-/TUNING-” -painikkeilla. 



3. Vahvista painamalla ”VOLUME-/ALARM 1”-painiketta. Minuutit vilkkuvat. 

4. Aseta käyttämällä ”SKIP+/TUNING+” tai ”SKIP-/TUNING-” -painikkeita. 

5. Vahvista painamalla ”VOLUME-/ALARM 1”-painiketta. Valitse sitten herätystapa 

käyttämällä ”SKIP+/TUNING+” tai ”SKIP-/TUNING-” -painikkeita. Vahvista 

painamalla ”VOLUME-/ALARM 1”. 

 

Boomboxin toiminnon/tilan vaihtaminen 

Kun olet kytkenyt boomboxin päälle, vaihda tilaa painamalla lyhyesti ”STANDBY/FUNCTION”-painiketta.  

Esim. toistaaksesi CD-levyn, varmista, että olet CD-tilassa.  

 

DAB-valikko 

Valitse DAB-radiovalikko painamalla ”STOP/MENU”-painiketta. Valitse seuraavat DAB-valikot 

painamalla ”SKIP+/TUNING+” ja vahvista painamalla ”ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”-painiketta: 

• Täysi haku: 

Käynnistä asemien haku. Asemia etsitään DAB-taajuuskaistalta. 

• Järjestelmä 

• Kieli 

• Ajan päivitys 

• Tehdasasetusten palautus 

• SW-versio (ohjelmistoversio) 

 

  



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 

vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli 

kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne 

on hävitettävä erikseen. 

 

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa 

maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan 

järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 

 

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TDC-250 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 
Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TDC-250 Siirry nyt tuotesivulle, 
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla 
 

 

 

Käyttötaajuusalue: 

Maks. lähtöteho: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

