
CD-boombox met Radio D2300 

Productoverzicht 

1. VOLUMEKNOP 

2. Toets MODUS/PROG 

3. Toets│◄◄ (vorige) 

4. Toets ►►│ (volgende) 

5. Toets  (aan/uit) 

6. BRON-toets 

7. Toets ■ (stop) 

8. Toets ►║ (start/pauze) 

9. AFSTEMKNOP 

10. Klepje van cd-houder: Optillen om 

de openen en indrukken om te 

sluiten 

11. Draaghendel 

12. FM-antenne: Uittrekken en 

oriënteren voor betere ontvangst 

13. AC-ingang: (op het achterpaneel) 

Sluit hier de meegeleverde 

voedingskabel aan  

14. AUX-ingang: (op het 

achterpaneel) Sluit hier een 

externe audiospeler aan 

15. Batterijvak (op het onderpaneel): 

Installeer 6x type “C” batterijen 



Algemene afspeelbedieningen 

Functie Scherm Handeling 

In- en uitschakelen  Houd de toets  (5) ingedrukt 
Een bron selecteren:  

CD-bron >  
AUX-bron >   
FM-bron >  

 
“CD” 
“AUX” 
Geen weergave 

Druk op de toets SOURCE (6) 

Volumeregeling  Draai de VOLUMEKNOP (1) 
Stop  Druk op de toets ■ (7) 
Afspelen/pauze  Druk op de toets ►║ (8) 
De volgende track 
selecteren 

 Druk op de toets ►►│ (4) 

De vorige track 
selecteren 

 Druk op de toets │◄◄ (3) 

Vooruitspoelen  Houd de toets ►►│ (4) ingedrukt 
Terugspoelen  Houd de toets │◄◄ (3) ingedrukt 

 

Afspeelmodi 

Functie Scherm Handeling 

Een afspeelmodus 
selecteren:   

Willekeurig > 
Eén herhalen >  
Alles herhalen > 

 
“WILLEKEURIG” 
“HERHALEN” knippert 
“HERHALEN” 

Druk op de toets MODE/PROG 
(2) 

 

 

FM-radiobediening 

Functie Doe dit 

De radiofrequentie handmatig 
aanpassen 

Draai de AFSTEMKNOP (9) 

 

OPMERKINGEN 

Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Oude en nieuwe batterijen combineren in het 

product kan leiden tot lekkende batterijen en schade aan het product. Verwijder alle 

batterijen wanneer u het product voor langere tijd niet zult gebruiken. 

Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, harde klappen, hoge 

luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, stoom en oplosmiddelen. Stel het product 

nooit bloot aan regen of water. 

CONTROLEER ALTIJD OF DE VOEDINGSSPANNING GESCHIKT IS VOOR HET PRODUCT. SLUIT 

HET PRODUCT NOOIT AAN OP EEN STOPCONTACT WAARVAN DE SPANNING VERSCHILT. 

  



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten 

en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die 

schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten 

(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden 

verwerkt. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste 

vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er 

op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen 

worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld. 

 

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur 

bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In 

bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij 

uw plaatselijke autoriteiten. 

 

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TC-29 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De 

volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/ 

Frequentiebereik: 

Totaal uitgangsvermogen: 

http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/


 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



