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Advarsler og forholdsregler 
 

   
Dette symbol, der findes på bagsiden 

eller i bunden af enheden, er beregnet 

på at gøre bruger opmærksom på, at 

apparatets indre indeholder 

strømførende dele, der ikke er 

isolerede, og hvis strømstyrke er 

tilstrækkelig til at udgøre en fare for 

skade på personer ved elektriske 

stød. 

Dette symbol, der findes på bagsiden 

eller i bunden af enheden, er beregnet 

til at gøre bruger opmærksom på 

vigtige oplysninger i den 

medfølgende brugsvejledning 

vedrørende betjening og 

vedligeholdelse af apparatet. 

Dette produkt anvender en laser i 

Klasse 1 til læsning af CD'er. Denne 

CD-afspillers laser er udstyret med 

sikkerhedskontakter, der blokerer for 

adgang til laserstrålen, når CD-

rummet er åbent, og hvis CD-

afspillerens låg er beskadiget. 

Usynlig laserstråling er til stede, når 

CD-afspilleren er åben, samt hvis 

systemets lukkesystem har svigtet 

eller er blevet beskadiget. Det er 

meget vigtigt, at du til enhver tid 

undgår direkte kontakt med 

laserstrålen. Forsøg ikke at beskadige 

eller omgå apparatets 

sikkerhedskontakter. 

 

FORSIGTIG: UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED AT SIKRE, 

AT STIKKETS TO BEN ER SAT KORREKT I STIKKONTAKT ELLER 

ADAPTER. 

TO INSERT 2 PIN PLUG CORRECTLY INTO THE MATCHING SOCKET 

OR ADAPTOR. 

MATCHING SOCKET OR ADAPTOR. 

 
For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke tage dækslet (eller 

bagpanelet) af. 

Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt 

reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. 

 

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer i denne enhed, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for 

apparatets overholdelse af normer, kan medføre, at garantien bortfalder. 

 

ADVARSEL: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. 

 

FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Udskift altid med samme eller 

tilsvarende type. 

 

Bland ikke gamle og nye batterier. 

Bland IKKE alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh osv.) batterier med hinanden. 

 

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for et Klasse B digitalt apparat iht. reglerne i FCC kapitel 

15. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod generende interferens fra elektronisk 

udstyr, der anvendes i private hjem. Dette udstyr danner, anvender , og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis 

det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forstyrre radiokommunikation. 

Under specielle forhold kan udstyret dog, trods korrekt installation, vise sig at skabe interferens i visse apparater. 

Hvis dette udstyr griber forstyrrende ind i modtagelse af radio- eller TV-signaler, og dette kan konstateres ved at 

tænde og slukke for udstyret, bør en eller flere af nedenstående forholsregler forsøges med henblik på at fjerne 

forstyrrelsen: 
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• Drej eller flyt modtageantennen. 

• Skab større afstand mellem det påvirkede udstyr og modtageren. 

• Forbind det påvirkede udstyr til en anden stikkontakt end den, der anvendes til modtageren. 

• Søg hjælp hos forhandleren eller en faguddannet Radio/TV-tekniker. 
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Indholdet i æsken 
• CD-afspiller: CD, CD-R/RW 

• FM-radio 

• Aux-indgang 

• Oprettelse af CD-program 

• LED-display 

• Indbyggede højttalere 

• Lysnetdrift: Aftagelig AC-ledning 

• Batteridrift: Kræver 4 batterier type C, tilkøb 

 

Opstart af enheden 
Lysnetdrift 

Sæt den aftagelige AC-ledning i en standard stikkontakt (100-240 V 50/60 Hz) 

 

Batteridrift 

kræver 4 batterier type C, medfølger ikke. 
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Indstilling af FM-radioen 
 

Trin 1: Indstil EQ/MODE til FM. 

• Stræk FM-antennen ud for at forbedre modtagelsen af FM-radio. 

Trin 2: Tryk kort på knappen PREV eller NEXT for at springe til 

forrige eller næste tilgængelige station. 

 

Afspilning af CD 
 
Trin 1: Åbn låget over CD-rummet, og læg en CD eller CD-R/RW i afspilleren. 

Trin 2: Indstil EQ/MODE til CD. 

Trin 3: Tryk på knappen Play/Pause  for at starte afspilning af CD'en. 

 

Brug af Aux-indgangen 
 

Audio-Kilde Nødvendigt stik 

MP3-afspiller Kabel med 3,5 mm mini-phonostik (tilkøb) 
 
Trin 1: Tilslut et kabel med 3,5 mm mini-phonostik (tilkøb) til Aux-indgangen 

på afspilleren og til lydudgangen på en MP3-afspiller. 

Trin 2: Indstil Funktion til AUX IN. 
• Lydfiler, der afspilles på den tilsluttede MP3-afspiller, vil nu kunne høres gennem 

enheden. 

 

Bluetooth: 
1. Tryk på knappen EQ/MODE på enheden, og vælg Bluetooth. 

2. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon, og søg efter TCL-212BT. 

3. Klik på den, når du finder den. Den blå strømindikator blinker som tegn 

på, at parring oprettes. 

4. Du hører et lydsignal som tegn på, at parringen er gennemført. 

5. Du kan nu afspille musik fra din mobiltelefon gennem enheden. 
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Placering af Kontrolelementer 
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Oversigt over kontroller 

1. ÅBN/LUK 

Åbn/luk lågen over CD-rummet 
 

2. STRØM 

Tryk kort for at tænde enheden fra Standby, og tryk kort igen for at slukke enheden. 

Enheden starter som standard op i FM-tilstand, når den tændes.  

3. FORRIGE/TUN-/NÆSTE/TUN+ 

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at ændre frekvensen op eller ned ad 

frekvensbåndet. Tryk og hold knappen for at søge efter FM-stationer op eller ned ad 

frekvensbåndet. 

I CD/USB-tilstand: Et kort tryk springer til næste eller foregående program. Tryk og 

hold for at spole hurtigt frem eller tilbage. 

I BT-tilstand: Tryk kort én gang for at skifte lydfil. 

I AUX-tilstand: Har disse knapper ingen funktion.  

4. STOP/REP/MEM 

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at bladre gennem de faste stationer. Du kan 

maks. gemme 20 faste stationer. 

I CD/USB-tilstand: I afspilningstilstand skal du trykke kort én gang for at gentage 

en enkelt musikfil, tryk igen for at gentage alle musikfiler, tryk igen kort for at 

annullere gentagefunktionen, og tryk og hold i nogle sekunder for at afbryde 

afspilningen. I AUX/BT-tilstand: Har knappen ingen funktion.  

5. VOL+/VOL- 

Tryk kort på en af knapperne for at skrue op eller ned for lyden med et enkelt trin. 

Tryk og hold knappen for at skrue gradvist op eller ned. Maks. lydstyrke er 32.  

6. AUX: 

Brug Aux-indgangen, hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde (MP3-afspiller) til 

enheden.  

7. USB 

Tryk på knappen Mode på enheden for at vælge USB-tilstand, og tilslut en USB-

enhed.  

8. EQ/Tilstand 

Langt tryk på knappen EQ/MODE for at skifte mellem equalizerindstillingerne 
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FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP; 

I driftstilstand: Tryk kort for at skifte mellem funktionerne 

Radio/CD/USB/AUX/BT.  

9. PLAY/PAUSE/P+/SCAN 

I FM-tilstand: Tryk kort på knappen én gang for at bladre gennem de faste stationer, 

tryk og hold i 2 sekunder for automatisk at søge gennem FM-frekvenserne. 

I CD/USB/BT-tilstand: Tryk kort for at pause afspilningen, tryk kort igen for at 

afspille. 

I AUX-tilstand: Har denne knap ingen funktion.  

10. TELEFON 
 

11. AC-strømstik 

Brug AC-strømstikket ved tilslutning af enheden til lysnettet.  
 
 
 

Tekniske Specifikationer: 

Indgangsspænding: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 

Udgangseffekt: 2 x 1W 

FM: 87.5-108 MHz 

Ydre mål: L 261 x B 226 x H 132 mm 

Batteri: 4 x batterier str. ‘C’ (tilkøb) 
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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 TCL-212BT er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde 
tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-
electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: 
TCL-212BT 
Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other 
downloads"Driftsfrekvensområde: 
Maximal udgangseffekt: 
 
Importør: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Søften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
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www.facebook.com/denverelectronics 




