
  

1.ÖPPNA/STÄNG 

2.STRÖM/FUN 
 Standby-läge: Tryck kort för att slå på radion. Tryck på och håll nedtryckt för 

att stänga av radion. Som standard slås radion på i DAB-läge. 

 En kort tryckning för att växla mellan lägena DAB/FM/CD/USB/AUX/BT. 

3.FÖREG/NÄSTA 
 I FM-läge: Tryck kort för att skanna upp eller ned genom radiofrekvenserna. 

Tryck på och håll nedtryckt för att skanna upp eller ned genom FM-frekvenser. 
 CD/USB-läge: Kort tryck för att hoppa till föregående eller nästa titel. Tryck 

på och håll nedtryckt för snabbspolning framåt och bakåt i den aktuella titeln. 
 Bluetooth-läge: tryck på PREV/NEXT för att välja musik. 
 AUX-läge: Dessa knappar har ingen funktion. 

4.MENY/INFO 
 Tryck kort för att visa information. Tryck på och håll nedtryckt för att visa 

menyn. 

5.Aux-in 
 Använd AUX-ingången för att ansluta en extern ljudkälla (MP3-spelare) till 

enheten. 
 

6.VOL+/VOL- 
 Kort tryck för att öka eller sänka volymen steg för steg. Tryck på och håll 

nedtryckt för att öka eller sänka volymen kontinuerligt. Max. volymnivån är 
32. 

 

7.EQ/RPT 
 Tryck kort för att bläddra igenom EQ-lägena 

FLAT/Klassiskt/JAZZ/ROCK/POP. 
 USB-läge: Tryck på och håll nedtryckt för att bläddra igenom 

upprepningsfunktionerna REP-1/REP-DIR/REP-ALL/SLUMPVIS. 
 CD-läge: Tryck på och håll nedtryckt för att bläddra igenom 

upprepningsfunktionerna REP-1/REP-ALL/SLUMPVIS. 
8.SPELA UPP/PAUS/ENTER 

 FM-läge: Tryck på och håll nedtryckt i två sekunder för att automatiskt skanna 
FM-frekvenserna. 



  

 CD/USB/BT-läge: Tryck kort en gång för att pausa uppspelningen och tryck 
sedan kort igen för att fortsätta uppspelningen. 

 AUX-läge: Denna knapp har ingen funktion. 

9.UTTAG FÖR HÖRLURAR 

10.USB-PORT 
 Tryck på knappen Mode för att välja USB-läge och anslut ett USB-minne. 

11.Strömanslutning 
 Använd strömanslutningen för att ansluta enheten till en strömkälla. 

 
  



  

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 

meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 
 

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och 

ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet 

(förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, 

enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte 

ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk 

utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på 

återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att 

tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun. 

 



  

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TDB-10 

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för 

EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu 
och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: 

TDB-10. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under 

nedladdningar/andra nedladdningar. 
Driftfrekvensområde: FM:87.5-108MHz   DAB: 174.928-239.200MHz 
Max. uteffekt: 8W 
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