
CD-bergsprängare med Radio D2300 

Produktöversikt 

1. VOLYM-ratt 

2. MENY-/PROG-knapp 

3. │◄◄ (föregående) -knapp 

4. ►►│ (nästa) -knapp 

5.  (på/av) -knapp 

6. KÄLL-knapp 

7. ■ (stopp) -knapp 

8. ►║ (spela upp/pausa) -knapp 

9. JUSTERINGS-ratt 

10. Lucka för CD Lyft för att öppna 

och tryck ned för att stänga 

11. Bärhandtag 

12. FM-antenn: Dra ut och justera 

positionen för bättre mottagning 

13. AC-uttag: (på bakpanelen) Anslut 

den medföljande strömkabeln  

14. Uttag för AUX-in: (på bakpanelen) 

Anslut till en extern 

ljuduppspelningsenhet 

15. Batterifack (på bottenpanelen): 

Sätt i 6 x “C” -batterier 



Grundläggande uppspelningsreglage 

Funktion Skärm Åtgärd 

Slå på eller av  Håll knapp  nedtryckt (5) 
Välj en källa:  

CD-källa >  
AUX-källa >   
FM-källa >  

 
”CD” 
“AUX” 
Ingen skärm 

Tryck på knappen SOURCE (6) 

Justera volymen  Vrid på VOLUME-ratten (1) 
Stopp  Tryck på knappen ■ (7) 
Spela upp/pausa  Tryck på knappen ►║ (8) 
Hoppa till nästa låt  Tryck på knappen ►► (4) 
Hoppa till föregående 
låt 

 Tryck på knappen ◄◄ (3) 

Snabbspolning framåt  Håll ►►│-knappen nedtryckt (4) 
Snabbspolning bakåt  Håll │◄◄-knappen nedtryckt (3) 

 

Uppspelningslägen 

Funktion Skärm Åtgärd 

Välj ett 
uppspelningsläge:   

Slumpvis > 
Rep. en >  
Rep. alla > 

 
”SLUMPVIS” 
Blinkar “UPPREPA” 
”UPPREPA” 

Tryck på knappen MODE/PROG (2) 
 

 

Sändning med FM-radio 

Funktion Gör detta 

Justera radiofrekvensen manuellt Vrid på TUNING-ratten (9) 

 

OBS 

Byt ut alla använda batterier samtidigt. Att använda både gamla och nya batterier i 

produkten kan leda till batteriläckage och produktskador. Ta ur alla batterier om produkten 

inte används under en längre period. 

Skydda produkten mot extrema temperaturer, direkt solljus, starka stötar, hög luftfuktighet, 

fukt, brandfarliga gaser, ånga och lösningsmedel. Utsätt aldrig produkten för regn eller 

vatten. 

SE ALLTID TILL ATT STRÖMSPÄNNINGEN PASSAR PRODUKTEN. ANSLUT ALDRIG 

PRODUKTEN TILL ELUTTAGET OM SPÄNNINGEN ÄR ANNORLUNDA. 

 

  



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi 

reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS 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 markeras med en överkorsad soptunna, så som visas 

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 din kommuns tekniska förvaltning. 

 

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TC-29 överensstämmer med direktiv 

2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/ 

Driftsfrekvensområde: 

Maximal utgående ström: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

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


DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 
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