
Odtwarzacz CD z radiem D2300 

Przegląd produktu 

1. Pokrętło głośności 

2. Przycisk TRYB/PROGRAMOWANIE 

3. Przycisk │◄◄ (poprzedni utwór) 

4. Przycisk ►►│ (następny utwór) 

5. Przycisk  (wł./wył.) 

6. Przycisk ŹRÓDŁO 

7. Przycisk ■ (zatrzymanie) 

8. Przycisk ►║ 

(odtworzenie/wstrzymanie) 

9. Pokrętło STROJENIE 

10. Drzwi komory na dysk CD: 

podnieść, aby otworzyć, nacisnąć 

w celu zamknięcia. 

11. Rączka do przenoszenia 

12. Antena FM: rozłożyć i wydłużyć, 

aby zapewnić lepszy odbiór 

sygnału radiowego. 

13. Gniazdo zasilania: (na panelu 

tylnym) służy do podłączania 

dostarczonego kabla zasilającego.  

14. Gniazdo wejścia pomocniczego: 

(na panelu tylnym) służy do 

podłączania zewnętrznego 

urządzenia audio. 

15. Komora na baterie (na spodzie): 

służy do wkładania sześciu baterii 

o rozmiarze „C”. 



Podstawowe operacje sterowania odtwarzaniem 

Funkcja Wyświetlacz Czynność 

Włączanie lub wyłączanie  Przytrzymać przycisk  (5). 
Wybór źródła:  

Źródło CD >  
Źródło AUX >   
Źródło FM >  

 
„CD” 
„AUX” 
Brak 
wyświetlacza 

Nacisnąć przycisk SOURCE (6). 

Regulacja głośności  Obrócić pokrętło VOLUME (1). 
Zatrzymanie  Nacisnąć przycisk ■ (7). 
Odtwarzanie/wstrzymanie  Nacisnąć przycisk ►║ (8). 
Przejście do kolejnego 
utworu 

 Nacisnąć przycisk ►►│ (4). 

Przejście do poprzedniego 
utworu 

 Nacisnąć przycisk │◄◄ (3). 

Przewinięcie do przodu  Przytrzymać przycisk ►►│ (4). 
Przewinięcie do tyłu  Przytrzymać przycisk │◄◄ (3). 

 

Tryby odtwarzania 

Funkcja Wyświetlacz Czynność 

Wybór trybu 
odtwarzania:   

Losowy > 
Potwórz jeden >  
Powtórz wszystko > 

 
„LOSOWO” 
Migające „POWTÓRZENIE” 
„POWTÓRZENIE” 

Nacisnąć przycisk 
MODE/PROG (2). 

 

 

Obsługa radia FM 

Funkcja Czynność 

Ręczne strojenie częstotliwości radia Obrócić pokrętło TUNING (9). 

 

UWAGI 

Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie. Mieszanie starych baterii z 

nowymi może spowodować wyciek substancji z baterii i uszkodzenie produktu. Wyjąć 

wszystkie baterie, gdy produkt nie będzie używany przez długi czas. 

Chronić produkt przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednimi promieniami słonecznymi, 

mocnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wodą, łatwopalnymi gazami, parą 

i rozpuszczalnikami. Nie narażać produktu na działanie deszczu ani wody. 

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE JEST ZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI PRODUKTU. NIE 

PODŁĄCZAĆ PRODUKTU DO GNIAZDA SIECIOWEGO, JEŻELI NAPIĘCIE SIĘ RÓŻNI. 

  



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie 

prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi. 

 

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 TC-29 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/ 

Zakres częstotliwości pracy: 

Maks. moc wyjściowa: 

 

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


DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denverelectronics 
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