
CD-boombox med radio TC-29 

Produktbeskrivelse 

1. Drejeknap til lydstyrke 

2. Knappen TILSTAND/AL-TIL 

3. Knappen │◄◄ (forrige) 

4. Knappen ►►│ (næste) 

5. Knappen  (tænd/sluk)  

6. Knappen KILDE 

7. Knappen ■ (stop)  

8. Knappen ►║ (afspil/pause)  

9. TUNING kanalvælgerknap 

10. Låg til CD-rum: Løft låget for at 

åbne, og tryk ned for at lukke 

11. Bærehåndtag 

12. FM-antenne: Stræk antennen ud, 

og justér den for optimal 

modtagelse 

13. AC strømindtag: (på bagpanelet) 

Sæt det medfølgende strømkabel 

i her  

14. AUX-in-terminal: (på bagpanelet) 

Slut en ekstern lydafspiller til her 

15. Batterirum (i bunden): Læg 6 stk. 

batterier str. “C” i 



Grundlæggende afspilning 

Funktion Display Handling 

Tænde og slukke  Hold knappen  (5) inde 
Valg af signalkilde:  

CD signalkilde >  
AUX signalkilde >   
FM signalkilde >  

 
“CD” 
“AUX” 
Tomt display 

Tryk på knappen SOURCE (6) 

Justering af lydstyrken  Drej knappen VOLUME (1) 
Stop  Tryk på knappen ■ (7) 
Afspil/pause  Tryk på knappen ►║ (8) 
Spring til næste 
musiknummer 

 Tryk på knappen ►►│ (4) 

Spring til forrige 
musiknummer 

 Tryk på knappen │◄◄ (3) 

Hurtigt frem  Hold knappen ►►│ (4) inde 
Hurtigt tilbage  Hold knappen │◄◄ (3) inde 

 

Afspilningsfunktioner 

Funktion Display Handling 

Valg af 
afspilningsfunktion:   

Vilkårlig > 
Gentag én >  
Gentag alle > 

 
“VILKÅRLIG” 
“GENTAG” blinker 
“GENTAG” 

Tryk på knappen MODE/PROG (2) 
 

 

FM-radio betjening 

Funktion Gør dette 

Indstil frekvensen manuelt Drej knappen TUNING (9) 

 

NOTER 

Udskift altid alle batterier samtidig. Hvis du anvender gamle og nye batterier sammen i 

produktet, kan det medføre batterilækage og beskadigelse af produktet. Tag batterierne ud, 

hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. 

Beskyt produktet med ekstreme temperaturer, direkte sollys, kraftige stød, høj 

luftfugtighed, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler. Udsæt aldrig produktet for 

regn eller vand. 

SØRG ALTID FOR, AT SPÆNDINGEN MATCHER ANGIVELSEN PÅ PRODUKTET. SLUT ALDRIG 

PRODUKTET TIL EN STIKKONTAKT MED ANDEN SPÆNDING END ANGIVET. 

 



  



Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 

for fejl og udeladelser i denne manual. 

 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan 

være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk 

og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på 

symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 

bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 

udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 

eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 

kommunens tekniske forvaltning. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TC-29 er i overensstemmelse 

med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 

internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på 

hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TC--29 Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-

direktivet kan findes under downloads/andre downloads. 

Driftsfrekvensområde: FM 87.5-108MHz 

Maximal udgangseffekt:1.2w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 
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www.facebook.com/denverelectronics 
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