
 Οδηγίες χρήσεως               iSongBook 
 

 
Συγχαρητήρια που αποκτήσατε το iSongBook της Tivoli Audio, το φορητό FM-AM 
ραδιόφωνο με ειδική εγκατεστημένη υποδοχή για iPOD. Πιστεύουμε ότι το iSongBook 
είναι ένα από τα καλύτερα σε ήχο στερεοφωνικά συστήματα κατασκευασμένα για το 
iPOD στην αγορά σήμερα. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του 
καινούριου σας ραδιόφωνου παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο διαβάζοντας τις 
οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας. Για τυχόν απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
με ένα πωλητή της Tivoli Audio. 
 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli και απολαύστε το νέο σας iSongBook! 
 
 
   Στη συσκευασία του iSongBook θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 
 
 
• 1 Εξωτερική παροχή ρεύματος.  
• 1 Τηλεχειριστήριο (με μπαταρίες). 
• 7 Αντάπτορες της υποδοχής του iPOD (κοιτάξτε στο “iPOD Dock”). 
 
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω. 
 

 Αρχίζοντας 
 
1. Τοποθετήστε το iSongBook σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το 
καλώδιο από το δεύτερο ηχείο στην υποδοχή που αναγράφει “RCH” στα πλάγια του 
iSongBook και τοποθετείστε το ηχείο και τη βασική μονάδα όπως επιθυμείτε. 
2. Με το iSongBook κλειστό συνδέστε το μετασχηματιστή 12VDC-1A που 
περιλαμβάνεται με το iSongBook στην υποδοχή που αναγράφει 12VDC-1A και στην 
πρίζα τοίχου. 
3. Για να χρησιμοποιήσετε την βάση του iPOD εφαρμόστε τον κατάλληλο αντάπτορα 
ανάλογα με την έκδοση του iPOD που έχετε. Εφαρμόστε τώρα το iPOD στη βάση 
ταιριάζοντας την έξοδο της βάσης με την υποδοχή στο κάτω μέρος του iPOD. 
4. Γυρίστε το ποντεσιόμετρο επιλογής του iSongBook στην πρόσοψη, στη θέση 
“iPOD-AUX” και ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο. Το iPOD θα ανοίξει και 
θα επανέλθει στην τελευταία του κατάσταση.  
 
Σημείωση: Οι χαμηλές (μπάσες) συχνότητες ασκούν μεγάλη πίεση στα ηχεία και 
στους ενισχυτές. Το iSongBook κατασκευάστηκε να αναπαράγει το μέγιστο των 
χαμηλών συχνοτήτων για το μέγεθος και την ισχύ του. Αναφορικά προτείνουμε να 
απενεργοποιείτε το EQ του iPOD για καλύτερη απόδοση.  
 

 Μπροστινή όψη 
 
1. VOLUME KNOB: Γυρίστε το ποντεσιόμετρο της έντασης στα δεξιά για να αυξήσετε 
την ένταση και στα αριστερά για να την μειώσετε. Αυτό το ποντεσιόμετρο ελέγχει το 
επίπεδο της έντασης και όταν χρησιμοποιούμε ακουστικά. Το επίπεδο της έντασης έχει 
ένα εύρος από 0 (δεν υπάρχει ήχος) έως 30 (μέγιστη απόδοση) και εμφανίζεται για 
λίγο όταν αλλάζουμε την ένταση. Αν κάποια στιγμή ακουστεί παραμορφωμένος ήχος 
μειώστε το επίπεδο της έντασης για να αποφύγετε ζημιά στα ηχεία. Αφού τα επίπεδα 
έντασης των ηχογραφήσεων ποικίλουν ίσως χρειάζεται να ρυθμίζετε το επίπεδο της 
έντασης όταν αλλάζετε από ραδιόφωνο σε iPOD. 



2. OFF-FM-AM-iPOD-AUX KNOB: Γυρίστε το ποντεσιόμετρο επιλογής πηγής μία 
φορά δεξιά για να ακούσετε FM, δύο φορές δεξιά για να ακούσετε AM, ή τρείς φορές 
δεξιά για iPOD-AUX. Όταν το iSongBook παίζει FM ή AM η οθόνη δείχνει το τελευταίο 
σταθμό που εντοπίστηκε. Όταν παίζει στην θέση “iPOD-AUX” η οθόνη δείχνει “iPOD” 
όταν το iPOD είναι στη βάση του και “AU” όταν δεν είναι. Όταν είναι κλειστό στην 
οθόνη φαίνεται η ώρα με μεγαλύτερα ψηφία. 
 

 
 
3. TUNE ˆ/ˇ BUTTONS: Πατήστε το πλήκτρο “TUNE UP” παροδικά για να αυξήστε 
τον αριθμό της ραδιοφωνικής συχνότητας και το “TUNE DOWN” για να τον μειώσετε. 
Αν πιέσετε και κρατήσετε πατημένα αυτά τα πλήκτρα η σάρωση των σταθμών γίνεται 
γρήγορα. Για αυτόματο εντοπισμό σταθμών πατήστε αυτά τα πλήκτρα πάνω από 5 
δευτερόλεπτα και αφήστε το πλήκτρο και θα γίνει αυτόματη επιλογή του πρώτου 
σταθμού που θα εντοπιστεί. Όταν εντοπίζεται ένας στερεοφωνικός σταθμός στην 
οθόνη εμφανίζεται ένα ζευγάρι ακουστικών και τα γράμματα “ST”. Αυτά τα πλήκτρα 
χρησιμοποιούνται  επίσης και για την ρύθμιση του ρολογιού και ξυπνητηριού. 
4. #1-5: Με το iSongBook ρυθμισμένο σε FM ή AM, πιέστε και κρατήστε πάνω στο 
σταθμό που σας ενδιαφέρει. Ο αριθμός της συχνότητας θα αναβοσβήσει και ένα 
“BEEP” θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας ότι ο σταθμός έχει αποθηκευτεί πετυχημένα. 
Όταν έχει αποθηκευτεί ένας σταθμός πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο “PRESET” για να 
τον ανακαλέσετε. Η ένδειξη “PRESET” (μνήμης) εμφανίζεται στην οθόνη στο κάτω 
μέρος. Υπάρχουν 5 πλήκτρα “PRESET” για τα FM και 5 AM. 
5. LIGHT: Πιέστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε τον πίσω φωτισμό της οθόνης του 
iSongBook. Το φως αυτό κλείνει αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα για να εξοικονομήσει 
ενέργεια, ή πατήστε ξανά για να το ακυρώσετε αμέσως. Πατήστε και κρατήστε για να 
υπάρχει αυτός ο φωτισμός όσο κρατάτε το πλήκτρο πατημένο. Αν ένα iPOD είναι 
τοποθετημένο στη υποδοχή του και το iSongBook είναι στη θέση “iPOD”, και αυτό το 
πλήκτρο είναι πατημένο, ο πίσω φωτισμός του iPOD θα ενεργοποιηθεί για 30 
δευτερόλεπτα. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πλήκτρο του 
“BACKLIGHT”. 
6. SLEEP: Με το iSongBook συντονισμένο σε έναν σταθμό FM ή AM, ή με το iPOD να 
παίζει, πιέστε και κρατήστε για πάνω από 1, 5 δευτερόλεπτα για να έχετε 20 λεπτά 
αναπαραγωγής. Μία εικόνα με ένα κρεβάτι θα εμφανιστεί στην οθόνη καθώς και ο 
αριθμός “20” στιγμιαία. Ένας ήχος επιβεβαίωσης επίσης θα ακουστεί.  



Μετά από 20 λεπτά το iSongBook θα εισαχθεί σε  κατάσταση αναμονής (STAND BY) 
και η οθόνη θα δείχνει “STAND BY”. Τώρα μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο “SLEEP” 
για άλλα 20 λεπτά αναπαραγωγής ή να κλείσετε το iSongBook. Για να 
απενεργοποιήσετε την επιλογή κλεισίματος σε 20 λεπτά πιέστε και κρατήστε 
κρατημένο το πλήκτρο “SLEEP”. Το εικονίδιο του κρεβατιού θα εξαφανιστεί από την 
οθόνη και ένας ήχος επιβεβαίωσης θα ακουστεί. Η λειτουργία “SLEEP” δεν λειτουργεί 
αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση “OFF”. 
7. TIME SET: Πιέστε και κρατήστε μέχρι να ακουστεί ο ήχος “BEEP” για να 
επαληθευτεί ότι έχετε εισέλθει σε κατάσταση “TIME SET”. Το εικονίδιο του “TIME SET” 
θα εμφανιστεί μαζί με την ώρα. Πιέστε τους διακόπτες Tune “UP-DOWN” ελαφρά για 
να αλλάξετε την ώρα ή πιέστε και κρατήστε για να γίνει γρήγορα η αλλαγή των ωρών. 
Η ένδειξη “ΡΜ” θα εμφανίζεται για τις απογευματινές-βραδινές ώρες αλλά δεν υπάρχει 
η ένδειξη “ΑΜ” για τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “TIME SET” 
για να ρυθμίσετε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τους διακόπτες Tune “UP-DOWN”. Τα 
λεπτά δεν θα επηρεάσουν την ρύθμιση της ώρας. Πιέστε για τρίτη φορά για να 
κλειδώσουν οι ρυθμίσεις. Όταν το ράδιο είναι ανοιχτό, το ρολόι θα εμφανιστεί σε 
μικρό εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Το ρολόι θα εμφανιστεί σε 
μεγάλο σχήμα όταν το ραδιόφωνο είναι κλειστό.  
8. ALARM: Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται σε συνεργασία με το “TIME SET” και τα 
κουμπιά “TUNING”. Για περισσότερα δείτε το: “USING ΤHE ALARM”. 
9. IR SENSOR: Λαμβάνει εντολές από το τηλεχειριστήριο. Μην εμποδίζετε την λήψη 
καλύπτοντας αυτόν τον αισθητήρα.   
10. HEADPHONE OUT (Upper Left Side): Συνδέστε εδώ ακουστικά (δεν 
περιλαμβάνονται). Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, το ηχείο της συσκευής δεν 
ακούγεται. Η ένταση των ακουστικών ρυθμίζεται από το ποντεσιόμετρο έντασης της 
συσκευής. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα (Stereo Mini Jack). 
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση γιατί υπάρχει κίνδυνος 
βλάβης του ακουστικού πόρου. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ οδηγείτε. 
 

 Πίσω όψη 
 
1. 12VDC-1A: Εδώ συνδέεται ο εξωτερικός μετασχηματιστής που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία του iSongBook. Μπορείτε επίσης εδώ να συνδέσετε και αντάπτορα 1 Α, 
12VDC για χρήση σε τροχόσπιτο ή σκάφος. Το βύσμα θα πρέπει να είναι 5, 5mm-2, 
1mm θετικής πολικότητας. Όταν αποσυνδέετε τον μετασχηματιστή από τη πρίζα ποτέ 
μην τραβάτε από το καλώδιο. Μην συνδέετε ποτέ το iSongBook σε πρίζα που 
ελέγχεται από διακόπτη. Είναι φυσιολογικό για τον μετασχηματιστή να θερμαίνεται 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που 
παρέχεται με το  iSongBook. 
2. AUX IN: Για να ακούσετε ήχο από άλλη συσκευή (CD Player, MP3 Player, TV, PC 
κ.α) συνδέστε την εδώ με το iSongBook και γυρίστε το ποντεσιόμετρο λειτουργίας στη 
θέση AUX. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα (Stereo Mini Jack). Για να 
ακούσετε το iPOD από αυτή την είσοδο πρέπει να το αφαιρέσετε από τη βάση του.  
 
Σημείωση: Μπορεί το επίπεδο έντασης της συσκευής που συνδέσατε να διαφέρει από 
το επίπεδο της έντασης που ακούτε ραδιόφωνο. 
 
3. BATTERY COVER: Κάλυμμα μπαταριών. Ξεβιδώστε τη βίδα μέχρι το καπάκι να 
χαλαρώσει. Η βίδα δεν θα βγει τελείως από το καπάκι ώστε να έχετε πρόσβαση στο 
χώρο των μπαταριών. Σύρατε το κάλυμμα και σηκώστε το προς τα πάνω για να 
αλλάξετε τις μπαταρίες.  
 
 



Σημείωση: Το κάλυμμα είναι συνδεδεμένο με την κυρίως συσκευή και δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί τελείως. 
 
 

 
 
 
4. AM STEP SWITCH (Inside Battery Compartment): Επιλέξτε 10κ για λήψη AM 
στις Η.Π.Α και 9κ για λήψη εκτός βορείου και νοτίου Αμερικής. 
5. BATTERIES-CHARGER SWITCH (Inside Battery Compartment): Επιλέξτε το 
“ALKALINE” για αλκαλικές μπαταρίες ή επιλέξτε το “NiMH” αν χρησιμοποιείτε 
μπαταρίες Nickel Metal Hydride ή τέλος για μπαταρίες Nickel Cadmium επιλέξτε το 
“NiCad”.  
 
Προσοχή: Ποτέ μη βάζετε το διακόπτη στην επιλογή “NiMH-NiCad” όταν 
χρησιμοποιείτε   αλκαλικές μπαταρίες γιατί ο φορτιστής θα προσπαθεί να φορτίσει τις 
αλκαλικές μπαταρίες και αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο iSongBook. 
Καταστροφή-ζημιά τέτοιου είδους δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εργοστασίου. 
 
6. FM ANTENNA: Για καλύτερη λήψη FM προεκτείνουμε και γυρνάμε την 
τηλεσκοπική κεραία. Για σταθμούς FM οι όποιοι έχουν δυνατό σήμα μειώνοντας το 
μήκος της κεραίας συνήθως πετυχαίνουμε καλύτερη λήψη. Κρατήστε την κεραία 
μαζεμένη και κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το iSongBook για να αποφύγετε τυχόν 
καταστροφές. Για τα AM, κινήστε περιστροφικά το ραδιόφωνο για καλύτερη λήψη. 
 

Προσοχή 
 
Αν χρειαστείτε πιο μακρύ καλώδιο για το δεύτερο ηχείο συμβουλευτείτε κάποιον 
ειδικό για να σας προμηθεύσει την κατάλληλη προέκταση. 
 
 
 
 
 
  



 iPOD υποδοχή (αριστερή πλευρά) 
 
Τραβήξτε έξω τη βάση υποδοχής  και τοποθετήστε τον αντάπτορα 
που είναι κατάλληλος για τη δική σας έκδοση iPOD εφαρμόζοντας 
τις δύο προεξοχές του αντάπτορα με τις δύο εισδοχές της βάσης 
υποδοχής και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσουν ακριβώς. 
Βεβαιωθείτε ότι η βάση στηρίζεται και είναι σταθερή όποτε την 
χρησιμοποιείτε αλλά και ότι έχει γίνει σωστή εφαρμογή. Για την 
ασφάλεια της βάσης υποδοχής αλλά και του iPOD συνιστούμε όταν 
μεταφέρετε την μονάδα να έχετε κλειστή τη βάση, “κλειδωμένη” 
δηλαδή στο εσωτερικό. Τα πλήκτρα του iPOD συνεχίζουν να είναι 
ενεργά ακόμα και όταν βρίσκεται στην βάση του iSongBook.  
 

 Δεύτερο ηχείο (δεξιά πλευρά)  
 
Πιάστε την άκρη του αρσενικού μίνι βύσματος στο τέλος του καλωδίου του δεύτερου 
ηχείου χωρίς πολύ δύναμη, και τραβήξτε το έξω στο επιθυμητό μήκος (μέχρι έξι 
πόδια). Συνδέστε το 1/8" αρσενικό μίνι βύσμα  στην υποδοχή της κύριας μονάδας.  
 

 
Το δεύτερο ηχείο ασφαλίζει με τη κυρίως μονάδα σπρόχνωντας τις 4 “βελόνες” που 
έχει, μέσα στις λαστιχένιες υποδοχές στη δεξιά πλευρά του iSongBook. Όλα τα 
μοντέλα iPOD με τους αντάπτορες, που περιλαμβάνονται, ταιριάζουν με τη βάση 
υποδοχής του iSongBook. Βρείτε ποιο αντάπτορα να χρησιμοποιήσετε από τον 
παρακάτω πίνακα, όλοι οι αντάπτορες είναι αριθμημένοι με βάση τον παρακάτω 
πίνακα: 
 

 
Αντάπτορας 

 

 
iPOD 

 

 
   Χωρητικότητα 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

            7 

 
3ης  γενιάς iPOD (λεπτό) 
3ης  γενιάς iPOD (παχύ) 
iPOD Mini 
4ης γενιάς iPOD (λεπτό) 
4ης γενιάς iPOD (παχύ) 
iPOD W-Colour Display (λεπτό) 
iPOD W-Colour Display (παχύ) 

 

 
10-15-20 GB 

30-40 GB 
4, 6 GB 

20 GB 
40 GB 

20-30 GB 
                 60 GB 



Όταν έχει συνδεθεί το δεύτερο ηχείο, αυτόματα το ηχείο της κυρίως μονάδας είναι το 
αριστερό κανάλι ενώ το δεύτερο ηχείο το δεξί. Για να αποσυνδέστε το δεύτερο ηχείο 
απλώς τραβήξτε προς τα έξω ώστε να αποσυνδεθούν οι 4 “βελόνες” από τις 
λαστιχένιες υποδοχές και από συνδέστε το καλώδιο του δεύτερου ηχείου. Τότε η 
μονάδα γίνεται αυτόματα μονοφωνική. Για να μαζέψετε το καλώδιο πάλι πάνω στην 
καμπίνα του ηχείου τοποθετήστε τα δάχτυλα στην ειδική θέση στον τροχό μαζέματος 
του καλωδίου και γυρίστε τον με την φορά του ρολογιού στην κατεύθυνση που 
δείχνει το τόξο. Σταματήστε να γυρνάτε όταν η άκρη του καλωδίου φτάσει στη θέση 
της. Αν συνεχίσετε να μαζεύετε μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.  
 
Για τη καλύτερη δυνατή στερεοφωνική αναπαραγωγή τοποθετήστε το δεύτερο ηχείο 
όσον το δυνατό πιο μακριά από την κυρίως μονάδα. Μία κόκκινη γραμμή πάνω στο 
καλώδιο υποδηλώνει ότι το καλώδιο έχει φτάσει στο τέλος του ώστε να μην τραβήξετε 
άλλο. Η χρησιμοποίηση του iSongBook με άλλο ηχείο και όχι με αυτό που 
περιλαμβάνεται μπορεί να το βλάψει και δεν καλύπτεται από την εργοστασιακή 
εγγύηση. Μην χρησιμοποιείτε επίσης το δεύτερο ηχείο με άλλες συσκευές.  
 
 Τηλεκοντρόλ 
 
Αφαιρέστε το προστατευτικό 
πλαστικό κάλυμμα. 
 
Οι λειτουργίες 2-5 αναφέρονται 
μόνο στον έλεγχο του iPOD.  
1. OFF: Κλείνει το iPOD και 
βάζει το iSongBook σε θέση 
Standby. 
2. ALBUM Next-Previous: Για 
να διαλέξετε το επόμενο ή το 
προηγούμενο Album. 
3. PLAYLIST Next-Previous: 
Για να διαλέξετε την επόμενη ή 
τη προηγούμενη Playlist. 
4. PLAY-PAUSE: Πατήστε μία 
φορά για να παίξετε το κομμάτι 
που φαίνεται στο iPOD, πατήστε 
ξανά για παύση. Πιέστε και 
κρατήστε πατημένο για να 
κλείσετε το iPOD ή για να το 
ανοίξετε όταν βρίσκεται στη 
βάση υποδοχής του iSongBook 
ON. Υπάρχει μία μικρή 
καθυστέρηση όταν το iPOD κλείνει. 
5. |◄◄ ►►|: Πατήστε το για να πάτε μπροστά ή πίσω ένα κομμάτι. Πατήστε και 
κρατήστε για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα μπροστά ή τα πίσω. 
6. LIGHT: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της οθόνης του iSongBook για 
30 δευτερόλεπτα. Αν το πιέσετε για δεύτερη φορά θα απενεργοποιήσετε τον φωτισμό 
αυτό αλλά ο φωτισμός της οθόνης του iPOD θα παραμείνει ανοιχτός για 30 
δευτερόλεπτα. 
7. PRESETS: Πιέστε για να ακούσετε τους αποθηκευμένους σταθμούς όταν το 
iSongBook είναι ρυθμισμένο στα FM ή τα AM. Αυτό το πλήκτρο δεν μπορεί να 
αποθηκεύσει σταθμούς στην μνήμη.  



8. TUNING ˆ/ˇ: Πατήστε το πάνω ή το κάτω για εντοπίσετε σταθμούς στα FM ή στα 
AM. 
9. VOLUME +/-: Μειώστε ή αυξήστε το επίπεδο της έντασης. 
10. MUTE: Πιέστε για να σταματήσετε τον ήχο. Η οθόνη του iSongBook θα δείξει 
“00” μέχρι να επανέλθει ο ήχος ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο ή αν αλλάξετε το 
επίπεδο της έντασης. Το τηλεκοντρόλ χειρίζεται το iPOD μόνο όταν αυτό βρίσκεται 
στην βάση υποδοχής του iSongBook. Όταν χρειαστείτε αλλαγή μπαταριών για το 
τηλεκοντρόλ εμπιστευτείτε 3V Lithium επώνυμης εταιρείας συμβατές με CR2025. 
Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετείστε την με το “+” προς τα πάνω. 
 

 
Σημείωση: Οι λειτουργίες του τηλεκοντρόλ δεν επηρεάζονται από το πλήκτρο 

“HOLD” του iPOD 
 

 

 Χρησιμοποιώντας το Alarm 
 
1. Για να ρυθμίσετε την ώρα στο ξυπνητήρι: Πιέστε το κουμπί “ALARM” ελαφρά. 
Η λέξη “ALARM” θα εμφανιστεί επάνω στη οθόνη. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο 
“TIME SET” για να ρυθμιστεί το ξυπνητήρι μέχρι να ακουστεί ο ήχος “BEEP” για να 
επιβεβαιώσει ότι έχει ρυθμιστεί η κατάσταση “ALARM TIME”. Η ώρα θα αναβοσβήσει. 
Πιέστε τον διακόπτη Tune “UP-DOWN” ελαφρά για να ρυθμίσετε την ώρα ή κρατήστε 
το πατημένο για να αλλάζουν πιο γρήγορα. Στη συνέχεια πατήστε το “TIME SET” για 
να ρυθμίσετε τα δευτερόλεπτα πάλι με το Tune “UP-DOWN” και ξαναπατήστε το “TIME 
SET” για να κλειδώσουν οι ρυθμίσεις. 
2. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι να σας ξυπνήσει: Ρυθμίστε το iSongBook στο 
επιθυμητό FM ή ΑΜ σταθμό με τον οποίο επιθυμείτε να ξυπνήσετε, (ή ρυθμίστε στο 
“OFF’ ή στο “AUX” για να ξυπνήσετε με ένα αυξανόμενο ήχο “BEEP”), ρυθμίστε επίσης 
και το επίπεδο της έντασης. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο “ALARM”. Ένας ήχος 
“BEEP” θα ακουστεί για επιβεβαίωση το ξυπνητήρι και η λέξη “ALARM” θα εμφανιστεί 
στην οθόνη. Το iSongBook θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη “STAND BY”. Εάν το iSongBook είναι κλειστό και το ξυπνητήρι 
ρυθμισμένο θα φαίνεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Όταν το ξυπνητήρι 
ενεργοποιηθεί η οθόνη θα ανάψει και θα αναβοσβήνει η ένδειξη “ALARM”. Εάν θέλετε 
να ξυπνήσετε με τον ήχο “BEEP”, ο ήχος θα ακούγεται για 60 δευτερόλεπτα  μετά θα 
ακολουθήσει μια ίδιας χρονικής έκτασης και στη συνέχεια άλλα 60 δευτερόλεπτα με 
ήχο. Αυτό θα επαναλαμβάνεται για μια ώρα μέχρι να πατήσετε το κουμπί “ALARM”. 
Εάν το “ALARM” είναι ρυθμισμένο και ενεργοποιημένο αλλά οι μπαταρίες είναι 
αδύναμες για να παίξει το ράδιο, το “BEEP” θα ακουστεί αντί αυτού, προειδοποιώντας 
ότι δεν υπάρχει αρκετή διάρκεια ζωής των μπαταριών. Η οθόνη θα εμφανίσει ένα “Ε” 
ενημερώνοντας για τις άδειες μπαταρίες. Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται πιέστε το 
πλήκτρο “ALARM” για να το ακυρώσετε και η λέξη “ALARM” θα εξαφανιστεί από την 
οθόνη και θα εμφανιστεί η λέξη “OFF” για μερικά δευτερόλεπτα και η συσκευή θα 
τεθεί σε κατάσταση “STAND BY”. Αν αλλάξετε τον επιλογέα σε άλλη κατάσταση (π.χ 
“AUX”) θα ακυρωθεί η κατάσταση “STAND BY”. Αν ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι και 
δεν το κλείσετε χειροκίνητα αυτό κλείνει αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Για 
εξοικονόμηση μπαταρίας. Για να ξυπνήσετε με μουσική από το iPOD, βάλτε τον 
διακόπτη Source στο “iPOD-AUX” και συνδέστε το iPOD σας στο σύστημα.  
 
 
 
 
 



  
Θέση διακόπτη Source: 
 

 
OFF 

 
FM 

 
AM 

 
iPOD-AUX 

  
Ενέργεια ξυπνητηριού: 
 

 
BEEP 

 
FM 

 
AM 

 
iPOD (αν υπάρχει)-BEEP 

 
Αφού έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι και το iSongBook είναι ανοιχτό, πατήστε το κουμπί 
“ALARM” για να επιβεβαιώνετε την ώρα. Αν έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι και το 
iSongBook είναι κλειστό, η ώρα από το ξυπνητήρι θα φαίνεται επάνω δεξιά. 
3. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι ξανά για την επόμενη μέρα: Αφού το 
ξυπνητήρι έχει ενεργοποιηθεί πατήστε το πλήκτρο “ALARM” για να ξανά-ρυθμίσετε το 
ξυπνητήρι για την επόμενη μέρα. Η λέξη “ALARM” θα εμφανιστεί στην οθόνη και η 
συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση “STAND BY”. Αν αλλάξετε τον επιλογέα σε άλλη 
κατάσταση (π.χ “AUX”) θα ακυρωθεί η κατάσταση “STAND BY”.  
 

 Φόρτιση 
 
Το εσωτερικό φορτιστήριο του iSongBook θα φορτίσει γρήγορα τις έξι μπαταρίες  
NiMH ή NiCad αν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος, ο διακόπτης “BATTERIES-
CHARGER” είναι ανοιχτός και το iSongBook είναι κλειστό. Διαφορετικά οι μπαταρίες 
φορτίζονται αργά και λιγότερο. Και οι έξι μπαταρίες NiMH-NiCad πρέπει να έχουν 
τοποθετηθεί σωστά για να γίνει η φόρτιση. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η οθόνη 
εμφανίζει ένα εικονίδιο που δείχνει μια μπαταρία με τις μπάρες να αναβοσβήνουν 
κυκλικά. Αυτό το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν ολοκληρώνεται η φόρτιση. Είναι 
φυσιολογικό η περιοχή πάνω στη μονάδα με τις μπαταρίες όταν είναι σε φόρτιση να 
θερμαίνονται. Επίσης το iPOD δέχεται πλήρη φόρτιση εκτός αν το iSongBook παίζει 
στα AM. Αυτό είναι αναγκαστικό γιατί η εσωτερική φόρτιση μειώνει την λήψη των 
κυμάτων AM. 

Δείτε τον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Θέση ποντεσιόμετρου πηγής: 
 

 
OFF 
 

 
FM 

 
AM 

 
iPOD-AUX 

 
Φόρτιση iSongBook: 
 

 
Γρήγορη 

 
Πιο αργή 

 
Πιο αργή 

 
Πιο αργή 

 
Φόρτιση συνδεδεμένου iPOD: 
 

 
Γρήγορη 

 
Γρήγορη 

 
Όχι φόρτιση 

 
Γρήγορη 

 
To iSongBook λειτουργεί μόνο με τις μπαταρίες όταν δεν είναι συνδεδεμένο με τον 
μετασχηματιστή του και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες στο σύνολο 
τους. Το iSongBook λειτουργεί από τον μετασχηματιστή όταν αυτός συνδέεται. Το 
iSongBook μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά με τον μετασχηματιστή. Η οθόνη 
δείχνει το ποσοστό φόρτισης όταν το iSongBook είναι ανοιχτό και οι μπαταρίες 
φορτισμένες. Το ποσοστό αυτό φανερώνεται κατά προσέγγιση. Τρεις μπάρες 
φανερώνουν πλήρη φόρτιση, δύο περίπου 50% και μία περίπου 25% ενέργεια που 
έχει απομείνει. Αυτή η ένδειξη δεν υπάρχει όταν χρησιμοποιούμε το iSongBook με τον 
μετασχηματιστή αποκλειστικά. Ένα “Ε” θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν οι μπαταρίες 
θα είναι έτοιμες να τελειώσουν αν είναι αλκαλικές ή να φορτιστούν αν είναι 
επαναφορτιζόμενες. Περίπου σε δέκα λεπτά η οθόνη θα σβήσει και οι ρυθμίσεις θα 
χαθούν. Αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν όσο το iSongBook είναι στο “ON” τότε το 
“E” θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να κλείσουμε και να 
ξαναλειτουργήσουμε την συσκευή. Οι μπαταρίες στο iSongBook θα πρέπει να 
αντικαθίστανται όταν είναι κλειστό. 



           Άλλες σημαντικές σημειώσεις για τις μπαταρίες: 
 
• Ίσως να χρειαστεί 5 με 6 φορτίσεις-επαναφορτίσεις για καινούργιες 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να αποκτήσουν την φυσιολογική τους 
κατάσταση και να διαρκούν επαρκώς 

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το iSongBook αν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε. 

• Απαλλαγείτε από τις μπαταρίες που δεν χρειάζεστε, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της πολιτείας. 

• Να μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως διαφορετικά είδη μπαταριών. 
• Να αλλάζετε μπαταρίες όταν η συσκευή είναι κλειστή. 
• Η διάρκεια των μπαταριών εξαρτάται από το επίπεδο της έντασης. 
• Ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών εξαρτάται από την κατάσταση των 

μπαταριών. 
  

 Τοποθέτηση 
 
Τοποθετείστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Το iSongBook είναι 
μονωμένο και μπορείτε να το τοποθετήσετε κοντά σε υπολογιστή ή τηλεόραση. 
Σημείωση: Για τη δική σας ασφάλεια και για την προστασία του iSongBook από 
ατύχημα, βάλτε τα καλώδια σε τέτοια θέση ώστε να μην μπερδεύονται. 
 

 Καθαρισμός 
 
Για την δική σας ασφάλεια, να βγάζετε πάντα το iSongBook από την πρίζα προτού το 
καθαρίσετε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά υγρά καθαρισμού και διαλύματα. Η 
γυαλιστερή επιφάνεια του iSongBook είναι ευαίσθητη σε γρατζουνίσματα, ειδικά το 
μαύρο χρώμα. Γι΄ αυτό το λόγο χρειάζεται έξτρα φροντίδα όταν το ξεσκονίζετε ή το 
καθαρίζετε. Καταστροφή της επιφάνειας δεν καλύπτεται από την εγγύηση του 
εργοστασίου. Αποφύγετε τα διάφορα σπρέι ή κεριά. Ένα υγρό μάλλινο πανί συνήθως 
είναι το καλύτερο καθαριστικό. Την πρόσοψη μπορείτε να την καθαρίζετε με ένα 
ελαφρώς υγρό, μαλακό ύφασμα. Προσέξτε να μην το τρίβετε πολύ σκληρά. Να 
βάψετε ή να χρωματίσετε την καμπίνα δεν συστήνεται και μπορεί να ακυρώσει την 
εγγύηση. Επίσης η οθόνη LCD είναι ευαίσθητη σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
 

Προσοχή 
 
1. Για την ασφάλεια σας κρατήστε το iSongBook σε ασφαλή απόσταση από γυμνή 
φωτιά, όπως ένα κερί. 
2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το iSongBook είναι από 5ºC έως και 
40ºC. 
3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του iSongBook σε σκάφος ή 
τροχόσπιτο χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα 12VDC, 2A. 
4. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το κουτί με την συσκευασία του, για να επιστραφεί 
σώο σε περίπτωση βλάβης. Ζημιές λόγω κακής μεταφοράς (γρατζουνιές-χτυπήματα 
κτλ) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

       
      ΠΡΟΣΟΧΗ   Ανακυκλώσιμο Προϊόν 



 

Εγγύηση και Service Tivoli Audio 
 

 
Πρωτίστως σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ραδιόφωνα της Tivoli Audio.   
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. παρέχουμε εγγύηση στα εμπορεύματά μας για το 
χρονικό διάστημα 2 ετών εφ’ όσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα του 
μηχανήματος και όχι σε κακό χειρισμό από τον χρήστη, ανωμαλίες της ηλεκτρικής 
παροχής της ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό βέβαια 
πιστοποιείται από τον έλεγχο του μηχανήματος. Που σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει 
να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και ο τεχνικός σύμβουλος θα κρίνει αν το 
μηχάνημα θα πρέπει να αλλαχτεί ή να επισκευαστεί. Όσον αφορά την αντικατάσταση 
του μηχανήματος θα πρέπει το ελαττωματικό μηχάνημα να είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση εξωτερικά (χωρίς γρατζουνιές), διαφορετικά θα αλλάζεται όλο το 
εσωτερικό μέρος του μηχανήματος και όχι το εξωτερικό. 
 
Όταν το μηχάνημα είναι εκτός εγγύησης ή η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό έστω 
και εντός εγγύησης, το μηχάνημα επισκευάζεται αφού αξιολογηθεί η βλάβη και 
ενημερωθεί ο πελάτης για το κόστος. Εάν η βλάβη ξεπερνά το 50% της αξίας του 
μηχανήματος, ο καταναλωτής έχει την εναλλακτική λύση να δώσει τα 2/3 της αξίας 
του χαλασμένου μηχανήματος και να πάρει καινούριο σε απευθείας χρέωση από την 
εταιρεία μας. Όσον αφορά βλάβες που οφείλονται στις μπαταρίες των Model PAL, η 
εγγύηση καλύπτει μόνο 2 μήνες από την αγορά του μηχανήματος. Μετά την πάροδο 
των δύο μηνών η αντικατάσταση των μπαταριών χρεώνεται 40€. Σε αυτή την 
περίπτωση το μηχάνημα είναι ασύμφορο να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και να 
χρεώνεστε μεταφορικά, γι’ αυτό αρκεί να μας στείλετε την Απόδειξη Λιανικής. 
 
Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των μηχανημάτων όσον αφορά την 
αντικατάσταση του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης βαρύνουν εμάς εφ’ 
όσον ο καταναλωτής επιστρέψει το μηχάνημα στο κατάστημα που το έχει αγοράσει και 
συνοδεύεται από δελτίο αποστολής του Dealer μας (θα επιλέξουμε από κοινού τον 
τρόπο αποστολής-μεταφορική ή Currier). Εάν επιλέξει να το στείλει απ’ ευθείας σε 
εμάς θα πρέπει να το στείλει με την SPEEDEX CURRIER και η χρέωση θα είναι για τις 
συσκευές Model One, Model Three, PAL, SongBook 12€, για τις συσκευές Model Two, 
Model Subwoofer, Model CD, iSongBook, iYiYi, Model DAB 15€ και για το Music 
System 20€. Ως γνωστό, τα προϊόντα της Tivoli Audio διέπονται από υψηλή ποιότητα 
κατασκευής και έχουμε ελάχιστα προβλήματα επισκευών. Εκ μέρους όλων μας, σας 
ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli Audio.  
Ελπίζουμε να χαρείτε το iSongBook. 
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