
CD Boombox med radio D2300 

Produktoversikt 

1. Volumknapp 

2. MODUS/PROG knapp 

3. │◄◄ (Forrige) knapp 

4. ►►│ (Neste) knapp 

5.  (På/Av) knapp 

6. KILDE-knapp 

7. ■ (stopp) knapp 

8. ►║ (Spill av/pause) knapp 

9. TUNING-hjul 

10. CD-dekslet Løft opp for å åpne og 

trykk på for å lukke igjen. 

11. Bærehåndtak 

12. FM-Antenne: Trekk ut og juster 

stillingen for å få et bedre mottak 

13. Strømkontakt: (på baksiden) 

Koble til den medleverte 

strømledningen  

14. AUX-inngang: (på baksiden) Koble 

til en ekstern lydenhet 

15. Batterikammer (på undersiden): 

Sett inn 6 batterier av type “C” 



Grunnleggende musikkavspilling 

Funksjon Display Handling 

Slå på/av  Hold  knappen (5) nede 
Velg en kilde:  

CD kilde >  
AUX kilde >   
FM kilde >  

 
“CD” 
“AUX” 
Ingen ting på 
displayet 

Trykk på SOURCE (Kilde)-knappen (6) 

Juster volumet  Drei VOLUM-hjulet (1) 
Stopp  Trykk på ■ knappen (7) 
Spille av/pause  Trykk på ►║ knappen (8) 
Hopper over til neste 
spor 

 Trykk på ►►│ knappen (4) 

Hopper tilbake til 
forrige spor 

 Trykk på │◄◄ knappen (3) 

Spol fremover  Hold ►►│ knappen (4) nede 
Spol bakover  Hold │◄◄ knappen (3) nede 

 

Avspillingsmoduser 

Funksjon Display Handling 

Velg en 
avspillingsmodus:   

Tilfeldig > 
Gjenta en >  
Gjenta alle > 

 
“TILFEDLIG” 
“GJENTA” blinker 
“GJENTA” 

Trykk på MODE/PROG-knappen 
(2) 

 

 

FM Radio-modus 

Funksjon Gjør følgende 

Juster radiofrekvensen manuelt Drei TUNING-hjulet (9) 

 

BEMERKNINGER 

Bytt ut alle batteriene samtidig. Hvis du bruker gamle og nye batterier om hverandre, kan 

det føre til batterilekkasje og skader på produktet. Ta ut alle batteriene når produktet ikke 

skal brukes over lengre tid. 

Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer, direkte sollys, sterke støt, høy fuktighet, 

antennelige gasser, damp eller løsemidler. Produktet må aldri utsettes for vann eller regn. 

SJEKK ALLTID AT STRØMSPENNINGEN PASSER TIL PRODUKTET. HVIS IKKE 

STRØMSPENNINGEN ER RIKTIG, MÅ DU ALDRI KOBLE TIL PRODUKTET. 

  



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar 

forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen. 

 

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være 

farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke 

håndteres riktig. 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist 

ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med 

husholdningsavfall, men håndteres separat. 

 

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten 

leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra 

husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din. 

 

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen TC-29 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-

overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 
http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/ 

Operativt frekvensområde: 

Maks. utgangseffekt: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

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


DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



