
 Οδηγίες χρήσεως               Model One 
 
 

 Μπροστινή όψη 
 
1. VOLUME: Γυρίστε το ποντεσιόμετρο “VOLUME” δεξιά για να αυξήσετε την ένταση 
ή αριστερά για να την μειώσετε. Με αυτό το ποντεσιόμετρο επίσης ρυθμίστε και την 
ένταση στα ακουστικά (που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).  
 

 
 
2. OFF-FM-AM-AUX: Γυρίστε το ποντεσιόμετρο μία φορά δεξιά για να διαλέξετε τα 
FM, δύο δεξιά για να διαλέξετε τα AM, ή τρείς φορές δεξιά για να διαλέξετε την είσοδο 
“AUX”. 
3. TUNING DIAL: Γυρίστε το 5:1 (Tuning Dial) ποντεσιόμετρο δεξιά ή αριστερά για 
να διαλέξετε συχνότητα στα AM η FM. 
4. POWER LIGHT: Φωτίζει με πράσινο φως όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
5. TUNING INDICATOR: Φωτίζει δυνατά όταν επιτευχθεί η καλύτερη λήψη. Μερικοί 
σταθμοί AM μπορεί να μην φωτίζουν αλλά παρόλα αυτά να ακούγονται αρκετά καλά. 
Γι’ αυτό καλό είναι να ρυθμίζετε τη συχνότητα με το “αυτί”. 
 

 Εξωτερική γειωμένη κεραία 
 
Αν συνδέσετε μία εξωτερικού χώρου κεραία ή καλωδιακό σύστημα, βεβαιωθείτε αν και 
τα δύο είναι σωστά γειωμένα έτσι ώστε να παρέχουν αρκετή προστασία από μεγάλες 
διακυμάνσεις της τάσεως του ρεύματος και να δυναμώνουν τα στατικά φορτία. 
Προσέξτε η κεραία (η το σύστημα) να μην εμποδίζεται από ηλεκτρικά φορτία, ούτε να 
ακουμπά σε ηλεκτρικά καλώδια. Για περισσότερη προστασία του προϊόντος είναι καλό, 
κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας να το αποσυνδέετε από την κεραία και την πρίζα 
ρεύματος. 



 Πίσω όψη 
 
1. 12-16VDC: Χρησιμοποιείστε αυτή την είσοδο για να λειτουργήσετε το Model One  
με μετασχηματιστή. 
 

 
 
2. ANTENNA SWITCH: Το μετακινείτε ανάλογα με το ποια κεραία, εσωτερική ή 
εξωτερική, χρησιμοποιείτε. Δεν επηρεάζει την ΑΜ λήψη. 
3. EXTERNAL FM ANTENNA: Το Model One έχει ενσωματωμένη εσωτερική κεραία. 
Για να βελτιώσετε την FM λήψη, τοποθετείστε το τέλος του καλωδίου της κεραίας στο 
κέντρο από τον “F” Connector και γυρίστε το κουμπί της κεραίας στο “EXTERNAL”. 
Μετακινείστε το καλώδιο για καλύτερη λήψη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
κεραία εξωτερικού χώρου. 
4. EXTERNAL AM ANTENNA: Για να βελτιώσετε την λήψη στα AM συνδέστε σ’ αυτή 
την είσοδο εξωτερική κεραία. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα. 
5. HEADPHONE: Συνδέστε ακουστικά (δεν συμπεριλαμβάνονται) σ’ αυτή την 
στερεοφωνική έξοδο. Η ένταση των ακουστικών ρυθμίζεται από το ποντεσιόμετρο 
έντασης της συσκευής “VOLUME”. Όταν ακούτε από τα ακουστικά το κυρίως ηχείο δεν 
ακούγεται. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). 
6. AUX IN: Συνδέστε σε αυτή την στερεοφωνική είσοδο μία στερεοφωνική ή 
μονοφωνική πηγή ήχου (CD Player, MP3 Player, TV, PC κ.α). Η υποδοχή αυτή δέχεται 
1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). 
7. REC OUT: Μπορείτε να ηχογραφήσετε από το Model One συνδέοντας μια συσκευή 
ηχογράφησης σε αυτή την έξοδο, επίσης να το χρησιμοποιήσετε και ως ραδιοφωνικό 
δέκτη συνδέοντας το με ένα ενισχυτή. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, 
(Stereo Mini Jack). 
8. 230V-50Hz 50W: Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτή την είσοδο. 
 
Σημείωση: Μη φράζετε την πίσω οπή του ραδιόφωνου. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν 
κοντά σε νερό π.χ. νιπτήρες, μπάνιο, νεροχύτες ή δίπλα σε πισίνες και λίμνες. 
Τοποθετείστε το προϊόν σε σταθερή, λεία επιφάνεια για προστασία και για καλύτερη 
ακουστική. 



 Λήψη FM-AM 
 
Το Model One έχει εσωτερική ενσωματωμένη κεραία AM & FM που μπορεί να παρέχει 
πολύ καλή λήψη. Μια κεραία εξωτερικού χώρου μπορεί να παρέχει την καλύτερη 
δυνατόν λήψη. Όπως και να έχει, εάν θέλετε να βελτιώσετε τη λήψη, δοκιμάστε να 
εγκαταστήσετε την συμπεριλαμβανόμενη κεραία στην υποδοχή της εξωτερικής FM 
κεραίας και να γυρίσετε τον διακόπτη στο “EXTERNAL”. Το καλύτερο μέρος να 
τοποθετήσετε την κεραία είναι κοντά στο παράθυρο σε εξωτερικό τοίχο. Μία διπολική 
FM κεραία (εντός σπιτιού) που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να 
παρέχει περαιτέρω βελτίωση. Εάν χρειάζεται, μία ασύρματη AM κεραία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της AM λήψης. Κτίρια κατασκευασμένα από μπετόν, 
ατσάλι ή αλουμίνιο δυσκολεύουν τη λήψη. 
 

 Καθαρισμός 
 
Βγάλτε από την πρίζα του ρεύματος το Model One προτού το καθαρίσετε. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 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. Όσον αφορά την καμπίνα από φύλλο φυσικού ξύλου μπορεί να σκουρύνει με 
το πέρασμα του χρόνου. Να βάψετε ή να χρωματίσετε την καμπίνα δεν συστήνεται και 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 
 

Προσοχή 
 
1. Για την ασφάλεια σας κρατήστε το Model One σε ασφαλή απόσταση από γυμνή 
φωτιά, όπως ένα κερί. 
2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το Model One είναι από 5ºC έως και 
40ºC. 
3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του Model One 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 
 

 
 
 

Η ξύλινη καμπίνα είναι από φυσικό ξύλο. Γι’ αυτό μπορεί το χρώμα να μην 
ταιριάζει με τα άλλα σας προϊόντα της Tivoli Audio 

 
 
 

 
 



 

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 Model One. 
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