
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiomagnetofon DAB/USB/MP3/CD/PLL FM 

Przenośny radioodtwarzacz 

DENVER TDC-250 

Instrukcja obsługi 

 

  



Przegląd elementów 

 

1. Przycisk POMIŃ+/DOSTRAJANIE+  

2. Przycisk ENTER/ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE/ZEGAR  

3. Przycisk STOP/MENU  

4. Przycisk POMIŃ-/DOSTRAJANIE-  

5. KLAPA KASETY  

6. Przycisk TRYB GOTOWOŚCI/FUNKCJA  

7. WYŚWIETLACZ 

8. Przycisk AMS/TRYB 

9. Przycisk POPRZEDNI/FOLDER 

10. Przycisk GŁOŚNOŚĆ+/BUDZIK 2 

11. Przycisk GŁOŚNOŚĆ-/BUDZIK 1 

12. Przycisk INFORMACJE/DRZEMKA 

13. GŁOŚNIK 

 



14. PRZYCISKI DO OBSŁUGI KASET  

15. ANTENA FM  

16. RĄCZKA 

17. KLAPA CD 

 

18. GNIAZDO SŁUCHAWEK 

19. GNIAZDO USB  

20. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO 

21. GNIAZDO ZASILANIA AC 

22. PRZEDZIAŁ BATERII 

 

Włącz urządzenie. 

• Naciśnij przycisk „STANDBY/FUNCTION”, aby włączyć urządzenie. 

• Naciśnij przycisk „STANDBY/FUNCTION” i przytrzymaj go trzy sekundy, aby przełączyć urządzenie 

w tryb gotowości. 

 

Zasilanie 

• Radioodtwarzacz można zasilać przy użyciu dostarczonego kabla zasilającego lub sześciu baterii 

typu „C” (brak w zestawie). 

 

• Ustawianie daty i godziny 

Aby można było ustawić godzinę, urządzenie trzeba przestawić w tryb gotowości. 

1. Naciśnij przycisk „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK” i przytrzymaj go przez dwie sekundy. 

2. Użyj przycisków „SKIP+/TUNING+” lub „SKIP-/TUNING-”, aby ustawić format „12/24 godz.”. 

3. Naciśnij przycisk „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”, aby potwierdzić. 

4. Użyj przycisków „SKIP+/TUNING+” lub „SKIP-/TUNING-”, aby ustawić godzinę. 

5. Naciśnij przycisk „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”, aby potwierdzić godzinę. 

6. Powtórz krok 4 i 5, aby ustawić minuty/datę. 

Ustawianie godziny budzenia 

Aby można było ustawić budzik, urządzenie trzeba przestawić w tryb gotowości. 

Można ustawić jeden z dwóch budzików. Postępuj według instrukcji: 

1. Naciśnij przycisk „VOLUME-/ALARM 1” i przytrzymaj o przez trzy sekundy. Godzina zacznie migać. 

2. Ustaw za pomocą przycisków „SKIP+/TUNING+” lub „SKIP-/TUNING-”. 



3. Naciśnij przycisk „VOLUME-/ALARM 1”, aby potwierdzić. Minuty zaczną migać. 

4. Ustaw za pomocą przycisków „SKIP+/TUNING+” lub „SKIP-/TUNING-”. 

5. Naciśnij przycisk „VOLUME-/ALARM 1”, aby potwierdzić. Wybierz typ wybudzania za pomocą 

przycisków „SKIP+/TUNING+” lub „SKIP-/TUNING-”. Naciśnij przycisk „VOLUME-/ALARM 1”, aby 

potwierdzić. 

 

Jak zmieniać funkcje/tryby na radioodtwarzaczu? 

Po włączeniu radioodtwarzacza naciśnij krótko przycisk STANDBY/FUNCTION, aby zmieniać tryby.  

Przykładowo, aby odtwarzać płyty CD, przełącz na tryb odtwarzacz CD.  

 

Menu DAB 

Naciśnij przycisk „STOP/MENU”, aby wybrać menu radia DAB. Naciśnij przycisk „SKIP+/TUNING+”, aby 

wybrać następujące menu DAB, i potwierdź przyciskiem „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK”: 

• Pełne wyszukiwanie: 

Rozpocznij wyszukiwanie stacji radiowej. Stacje są wyszukiwane w danej częstotliwości pasma DAB. 

• System 

• Język 

• Aktualizacja godziny 

• Przywracanie ustawień fabrycznych 

• Wersja oprogramowania 

 

  



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 
 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być 

niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, 

elektroniczny) nie są właściwie potraktowane. 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz 

wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi 

odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie. 

 

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można 

go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z 

gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za 

usuwanie odpadów. 

 

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Tdc-250 jest zgodny z dyrektywą 
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ 
wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: tdc-250 
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do 
pobrania/inne do pobrania” 

 

 

Zakres częstotliwości pracy: 

Maks. moc wyjściowa: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

