
 Οδηγίες χρήσεως                         iYiYi 
 

 

 Ξεκινώντας 
 
1. Τοποθετήστε το καλώδιο της ηλεκτροδότησης στο “POWER INPUT”, και βάλτε την 
πρίζα. 
2. Πατήστε το κουμπί “POWER” για να ανοίξει το iYiYi, τοποθετήστε το 
iPOD με το κατάλληλο “DOCK” (βάση) και παίξτε κάποιο τραγούδι ή 
βάλτε κάποιον σταθμό στο ραδιόφωνο. Τέλος βάλτε την ένταση που 
θέλετε. 
 

 Μπροστινή όψη 
 
1. POWER: Πατήστε το απαλά για να ανοίξει το σύστημα.  
 

 
 
2. POWER LED: Ανάβει πράσινο όταν το σύστημά σας είναι ανοιχτό. Όταν 
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο γίνεται για λίγο λαμπερό πράσινο. 
3. SOURCE BUTTON: Πατήστε το για να αλλάξετε την πηγή ήχου. Η σειρά των 
πηγών πάει ως εξής: FM, AM, iPOD και AUX. 
4. –TUNE+ KNOB: Γυρίστε το ώστε να βρείτε τον σταθμό που θέλετε. Όταν βρείτε 
κάποιον σταθμό που εκπέμπει στερεοφωνικά στην οθόνη θα δείτε ένα ζευγάρι 
ακουστικά και την ένδειξη “ST”. Για να βρείτε τον επόμενο “δυνατό” σταθμό πατήστε 
αυτό το κουμπί προς τα μέσα, κρατήστε το για λίγο και απελευθερώστε για να βρείτε 
τον επόμενο “δυνατό” σταθμό.  
5. VOLUME KNOB: Γυρίστε το με τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε την ένταση 
και αντίστροφα για να την χαμηλώσετε. Η ένταση της φωνής κυμαίνεται από 0 
(καθόλου ένταση) μέχρι 30 (μέγιστη ένταση) και μπορείτε να την δείτε στην οθόνη 
κάθε φορά που την αλλάζετε. Αν ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος χαμηλώστε 
αμέσως την ένταση για να αποφύγετε βλάβη στα ηχεία. Αυτό το κουμπί επίσης ελέγχει 
την ένταση της φωνής όταν φοράτε ακουστικά. 



6. PRESETS #1-5: Όταν έχετε το στερεοφωνικό σας στα FM ή στα AM πατήστε και 
κρατήστε ένα από αυτά τα κουμπιά για να έχετε το σταθμό που ακούτε στην 
συγκεκριμένη μνήμη. Ο αριθμός της μνήμης θα αναβοσβήσει και θα ακουστεί ένα 
“BEEP” το οποίο θα επιβεβαιώσει την επιτυχή επιλογή της μνήμης. Αφού αποθηκευτεί, 
κάθε φορά που θέλετε να ακούσετε το συγκεκριμένο σταθμό απλώς πατήστε τον 
κουμπί της μνήμης με τον οποίο τον αποθηκεύσατε. Υπάρχουν 5 μνήμες για τα FM και 
5 για τα AM. Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένος σταθμός σε μια μνήμη τότε θα δείτε την 
ένδειξη “EMPTY”. Η αποθήκευση γίνεται μόνο από την κυρίως συσκευή και όχι από το 
τηλεχειριστήριο. 
7. DOCK: Η υποδοχή αυτή, δέχεται όλα τα iPOD και όλους τους αντάπτορες. Ακόμα 
και τα καινούρια μοντέλα του iPOD έχουν αντάπτορες που ταιριάζουν με την υποδοχή 
του iYiYi. Ποτέ μην βάζετε το iPOD στην υποδοχή χωρίς τον αντάπτορα. Αφού το 
τοποθετήσετε στην υποδοχή, το iPOD φορτίζει αυτόματα κάθε φορά που το iYiYi είναι 
ανοιχτό. Το iPOD SHUFFLE, παλιότερα μοντέλα του iPOD καθώς και τα MP3 που δεν 
έχουν αντάπτορα μπορούν να συνδεθούν στο “AUX INPUT” με τη βοήθεια ενός απλού 
καλωδίου με στερεοφωνικό βύσμα 1/8” (Mini Jack). 
 
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το iPOD, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την APPLE COMPUTER κατ’ ευθεία ή με το 
κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το iPOD. 
 

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε ποιον αντάπτορα να 
χρησιμοποιήσετε 

 
 

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 

 
8. SLEEP: Όταν το iYiYi είναι ανοιχτό πατήστε και κρατήστε για να 1, 5 
δευτερόλεπτο. Στην οθόνη θα δείτε μια ένδειξη με ένα κρεβάτι και τον αριθμό “20”. 
Αυτό σημαίνει ότι ύστερα από 20 λεπτά το iYiYi θα κλείσει αυτόματα. Αν θέλετε 
μπορείτε να το ξαναπατήσετε για να έχετε άλλα 20 λεπτά μουσικής. Αν το 
μετανιώσετε και θέλετε να ακυρώσετε την λειτουργία τότε ξαναπατήστε και κρατήστε 
το ίδιο κουμπί. Η ένδειξη θα σβήσει και θα ακουστεί ταυτόχρονα και ο ήχος 
επιβεβαίωσης. 
9. TIME SET (η ώρα ρυθμίζεται μόνο όταν το iYiYi είναι κλειστό): Πατήστε και 
κρατήστε αυτό το πλήκτρο. Ένας ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεστε 
στη ρύθμιση της ώρας. Στην αρχή θα αναβοσβήνουν οι ώρες. Γυρίστε το κουμπί 
“TUNE” για να βάλετε την σωστή ώρα. Μετά πατήστε προς τα μέσα το ίδιο κουμπί για 
να επιβεβαιώσετε την ώρα. Αυτόματα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά.  



Κάντε το ίδιο ξανά ώστε να ρυθμίσετε και τα λεπτά. Αφού κάνετε την ρύθμιση και ενώ 
το iYiYi είναι ανοιχτό, μπορείτε να βλέπετε την ώρα πατώντας το “TUNE”. 
10. ALARM: Χρησιμοποιείται σε συνεργασία με το “TUNE” και το “TIME SET” για να 
ρυθμίζετε το ξυπνητήρι. Για περισσότερα δείτε παρακάτω στο “Χρησιμοποιώντας το 
ξυπνητήρι”. 
11. IR SENSOR: Δέχεται το σήμα από το τηλεχειριστήριο. Μην το μπλοκάρετε.  
12. RDS: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε στην οθόνη τις πληροφορίες που 
εκπέμπει ο σταθμός.  
Σημείωση: Δεν έχουν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτήν την υπηρεσία. Η ένδειξη 
“RDS” θα φαίνεται στην οθόνη ακόμα κι αν δεν υπάρχει RDS σήμα. Πατήστε ξανά το 
ίδιο κουμπί για να ακυρώσετε την υπηρεσία. Το RDS δεν χρησιμοποιείται στα AM. Για 
περισσότερα διαβάστε το κεφάλαιο RDS στο τέλος των οδηγιών. 
13. LIGHT SENSOR: Αντιλαμβάνεται αλλαγές του φωτισμού στο περιβάλλον και 
ρυθμίζει τον φωτισμό της οθόνης. Μην το μπλοκάρετε. 
14. HEADPHONE OUTPUT (στη βάση του iPOD): Συνδέστε τα ακουστικά σας σε 
αυτήν την έξοδο (δεν συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία). Τα κυρίως ηχεία θα 
απομονώνονται. Η ένταση της φωνής όταν φοράτε ακουστικά ρυθμίζονται με το 
“VOLUME”. Χρησιμοποιείστε απλό στερεοφωνικό βύσμα 1/8” (Mini Jack). 
 

 Πίσω όψη 
 
1. FM ANTENNA JACK: Το iYiYi έχει ενσωματωμένη εσωτερική κεραία για τα FM και 
AM. Για να βελτιώσετε την λήψη βάλτε την εξωτερική κεραία σε αυτήν την υποδοχή. 
Για περισσότερα δείτε στο “RECEPTION”. 
 

 
 
2. FM ANTENNA SWICH: Με αυτό το διακόπτη επιλέγετε ποια κεραία θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε, εσωτερική ή εξωτερική. Δεν επηρεάζει τα AM. 



3. RECORD OUT: Συνδέστε αυτήν την έξοδο με οποιαδήποτε είσοδο ηχογραφητικής 
μηχανής ώστε να γράψετε ότι παίζεται στο iYiYi. Δέχεται στερεοφωνικό βύσμα 1/8”. 
Ίσως να χρειαστείτε και αντάπτορα ανάλογα με τι μηχάνημα χρησιμοποιείτε. 
4. AUX IN: Για να ακούσετε μουσική από κάποια άλλη πηγή (CD Player, MP3 Player, 
TV, PC κ.α), συνδέστε την έξοδο της συγκεκριμένης συσκευής με αυτήν την είσοδο. 
Πατήστε το κουμπί “SOURCE” μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “AUX” στην οθόνη. Η 
ένταση της φωνής ίσως χρειαστεί να ξαναρυθμιστεί.  
5. MIX IN: Ο ήχος από αυτήν την είσοδο θα μιξαριστεί με οτιδήποτε ακούγεται στο 
iYiYi. Δέχεται βύσμα 1/8’’. Η ένταση της φωνής πρέπει να ρυθμιστεί από την πηγή. 
6. AC INPUT: Προσεχτικά τοποθετήστε την πρίζα σε αυτήν την είσοδο για να 
τροφοδοτήσετε το iYiYi με ρεύμα. Ποτέ μην τραβάτε την πρίζα από το καλώδιο. 
7. BASS PORTS: Αυτά τα ανοίγματα παράγουν χαμηλές συχνότητες για πιο καλό 
μπάσο. Μην τα μπλοκάρετε γιατί όχι μόνο θα ελαττώσετε την ποιότητα του ήχου αλλά 
θα μειώσετε και τον εξαερισμό της συσκευής. 
 

 Οδηγίες χρήσεως για το τηλεκοντρόλ 
 
1. ▐◄◄ ►►▌: Πατήστε για να πάτε 
στο προηγούμενο ή στο επόμενο 
κομμάτι αντίστοιχα. Πατήστε και 
κρατήστε για να πάτε γρήγορα σε 
προηγούμενο ή επόμενο σημείο του 
ίδιου κομματιού. 
2. ►▐ ▌: Πατήστε για να ξεκινήσει το 
κομμάτι. Ξαναπατήστε για να 
σταματήσει. 
3. MENU: Πατήστε για να εισαχθείτε 
στο μενού. 
4. SELECT: Πατήστε για να επιλέξετε 
την επιλογή που είναι μαρκαρισμένη 
στο μενού. 
5. DOWN: Βρίσκετε την επιλογή που 
θέλετε στο μενού. 
6. ALBUM Next-Previous: Πηγαίνετε 
στο επόμενο άλμπουμ ή στο 
προηγούμενο. 
7. PLAYLIST Next-Previous: 
Πηγαίνετε στην επόμενη ή στην 
προηγούμενη λίστα τραγουδιών. 
8. MUTE: Για να σταματήσετε τελείως 
τον ήχο, πατήστε αυτό το κουμπί. Η ένδειξη “MUTE” θα φανεί στην οθόνη. Για να 
επαναφέρετε τον ήχο, ξαναπατήστε το ίδιο κουμπί. 
9. PRESET: Με αυτήν την επιλογή πλοηγήστε στις 5 μνήμες για τα FM και τις άλλες 5 
για τα ΑΜ.  
10. BACKLIGHT: Πιέστε για να ανοίξετε το “BACKLIGHT” του iPOD.  
 
Σημείωση: Τα κουμπιά “CLOCK” και “ALARM” στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται 
μόνο για να βλέπετε την ώρα και να ρυθμίζετε το ξυπνητήρι σας. Δεν μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά με αυτά. Όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε την μπαταρία 
του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιήστε μόνο καλή μάρκα. Η μπαταρία θα πρέπει να 
είναι 3V Lithium C22025. Βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και βάλτε 
την καινούρια με την θετική (+) πλευρά προς τα πάνω. 
  



 Χρησιμοποιώντας το ξυπνητήρι 
 
1. Ρυθμίστε την ώρα για το ξυπνητήρι: (Προτού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι θα πρέπει 
πρώτα να έχετε ρυθμίσει την ώρα). Πιέστε το κουμπί “ALARM”. Η ένδειξη “ALARM” θα 
αναβοσβήσει στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “CLOCK” και κρατήστε 
πατημένο μέχρι να ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Οι ώρες θα αναβοσβήνουν. Με το 
κουμπί “TUNE” ρυθμίστε την ώρα που θέλετε. Στην συνέχεια πατήστε το “TUNE” προς 
τα μέσα για να επιβεβαιώσετε την ώρα και στην συνέχεια να ρυθμίσετε τα λεπτά με 
τον ίδιο τρόπο. Πατήστε για τελευταία φορά το “TUNE” προς τα μέσα για επιβεβαίωση. 
2. Ρυθμίστε το ξυπνητήρι για να σας ξυπνήσει: Βάλτε το iYiYi στο σταθμό των FM 
ή AM που θέλετε ή βάλτε το στο “AUX” για να ξυπνήσετε με τον ευχάριστο ήχο του 
iYiYi (ένα “BEEP” που δυναμώνει σταδιακά). Ρυθμίστε την ένταση της φωνής με την 
οποία θέλετε να ξυπνήσετε (η ένταση του “BEEP” είναι αυτόματη). Πατήστε και 
κρατήστε για λίγο το κουμπί “ALARM”. Θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης, και θα 
δείτε την ένδειξη “ALARM” μαζί με την ώρα που θα σας ξυπνήσει το iYiYi. Στη 
συνέχεια κλείστε το ηχοσύστημα. Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιηθεί η ένδειξη 
“ALARM” θα αναβοσβήνει. Αν έχετε επιλέξει το “AUX” τότε ο ήχος θα ακούγεται για 60 
δευτερόλεπτα. Μετά θα σταματήσει για 60 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επαναλαμβάνεται 
για μια ώρα εκτός κι αν πατήσετε το “ALARM”. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει 
κάποιο σταθμό, αυτός θα ακούγεται για μια ώρα, ύστερα από την οποία θα κλείσει το 
σύστημα. Για να ξυπνήσετε με το iPOD σας, ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα 
μόνο που αντί για FM, AM ή AUX, επιλέξτε το iPOD και βάλτε επίσης το iPOD σας στο 
“DOCK” (βάση). 
3. Ξαναρυθμίστε το ξυπνητήρι για την επόμενη μέρα: Αφού ενεργοποιηθεί το 
ξυπνητήρι, πατήστε το “ALARM” για να είναι ρυθμισμένο και για την επόμενη μέρα. Οι 
ενδείξεις “OFF” και “ALARM” θα αναβοσβήσουν και το σύστημα θα κλείσει αυτόματα. 
 

 Λήψη FM-AM 
 
Η εσωτερική κεραία θα σας παρέχει καλή λήψη. Χρησιμοποιώντας την εξωτερική θα 
αυξήσει τις δυνατότητες. Μη ξεχνάτε να γυρίζετε τον διακόπτη στο “EXTERNAL” όταν 
χρησιμοποιείτε την εξωτερική κεραία. Βάζοντας τη συσκευή κοντά σε παράθυρο θα 
έχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, προαιρετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κεραία εξωτερικού χώρου για τα πιο τέλεια αποτελέσματα. Κτίρια 
από τσιμέντο ή μέταλλο, μειώνουν τη λήψη. Ηλεκτρικές συσκευές όπως υπολογιστές, 
φούρνοι μικροκυμάτων κτλ επηρεάζουν επίσης τη λήψη. Αν έχετε το συγκεκριμένο 
πρόβλημα, απλώς τοποθετήστε το iYiYi πιο μακριά.  
Σημείωση: Μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να μειώσουν επίσης τη λήψη. 
 

 RDS SYSTEM 
 
Το RDS μεταφέρει μηνύματα κειμένου ταυτόχρονα με το άκουσμα του σταθμού. Δεν 
έχουν όλοι οι σταθμοί RDS γι’ αυτό μπορεί να μη βλέπετε μηνύματα σε αυτούς τους 
σταθμούς. Αν η λήψη δεν είναι πολύ καλή το μήνυμα μπορεί να μην φαίνεται καλά ή 
να μη φαίνεται καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε κεραία ή βάλτε την 
συσκευή σε καλύτερη θέση.  
Σημείωση: Το περιεχόμενο του RDS εξαρτάται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
Αν οι πληροφορίες δεν είναι σωστές δεν είναι πρόβλημα του iYiYi. Υπάρχει επίσης όριο 
στον αριθμό των χαρακτήρων που εμφανίζονται. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο του 
να βλέπουμε διαφορετικούς χαρακτήρες ή κενά όπου ο ακριβής χαρακτήρας δεν 
μπορεί να αποδοθεί.  

 



 Τοποθέτηση 
 
Τοποθετήστε την συσκευή σε σταθερή επιφάνεια. Το iYiYi έχει ειδική ασπίδα 
προστασίας για να μπορεί να χρησιμοποιείται σε μία εύλογη απόσταση από έναν 
υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρική συσκευή. Αν βάλετε την συσκευή μέσα σε βιβλιοθήκη ή 
σε γωνία, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του μπάσου. Επίσης μπορεί να 
επηρεαστεί και ο εξαερισμός.  
 
Σημείωση: Η οθόνη μπορεί να επηρεαστεί από πολύ κρύα ή πολύ ζεστή θερμοκρασία. 
 

 Καθαρισμός 
 
Για την δική σας ασφάλεια, να βγάζετε πάντα το iYiYi από την πρίζα προτού το 
καθαρίσετε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά υγρά καθαρισμού και διαλύματα. Η 
γυαλιστερή επιφάνεια του iYiYi 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 iYiYi σε ασφαλή απόσταση από γυμνή φωτιά, 
όπως ένα κερί. 
2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το iYiYi είναι από 5ºC έως και 40ºC. 
3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του iYiYi 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 iYiYi. 
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