
 Οδηγίες χρήσεως           Music System 
 
 
Συγχαρητήρια για την απόκτηση του Music System της Tivoli Audio. Πιστεύουμε πως 
είναι ένα από τα καλύτερα μουσικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα. 
 
Για να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις δυνατότητές του, σας παρακαλούμε να 
διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας, η στο τηλέφωνο 2310 322155. 
 
Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli Audio.  
Ελπίζουμε να χαρείτε το Music System. 
 
 
           Μέσα στην συσκευασία του Music System θα βρείτε: 
 
 

• 1 Πρίζα 
• 1 Τηλεχειριστήριο 
• 1 Κεραία για FM 
• 1 Κεραία για AM 
• 1 Πανάκι καθαρισμού 
• 2 Μπαταρίες “AA” 

 
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω. 
 

 Ξεκινώντας 
 
Πριν ξεκινήσετε το Music System περιμένετε λίγο μέχρι να αποκτήσει θερμοκρασία 
δωματίου διαφορετικά μπορεί το CD να μη λειτουργήσει κανονικά. Επίσης, η 
λειτουργία της οθόνης είναι δυνατόν να επηρεαστεί από πολύ χαμηλές ή υψηλές 
θερμοκρασίες. 
 
1. Συνδέστε το καλώδιο της πρίζας με το Music System και συνδέστε στο ρεύμα. 
2. Πατήστε το κόκκινο κουμπί “POWER” για να ανοίξετε το Music System. 
3. Αν δεν έχετε τοποθετήσει ακόμα τις μπαταρίες, θα δείτε την ένδειξη “NO 
BATTERIES” για 5 δευτερόλεπτα. 
4. Πατήστε το κουμπί “SOURCE” για να επιλέξετε πηγή ήχου ή βάλτε ένα CD στη 
σχισμή και αυτό θα παίξει αυτόματα. Αν επιλέξετε AM τότε χρησιμοποιείστε την κεραία 
των ΑΜ και βάλτε την σε κατάλληλο σημείο για καλύτερη λήψη. 
5. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής χρησιμοποιώντας το κουμπί “VOLUME”. 
 

 Μπροστινή όψη 
 
1. POWER: Πατήστε για να ανοίξετε ή για να κλείσετε (STAND BY) το Music System. 
2. ALARM 1-ALARM 2: Πατήστε και κρατήστε το “ALARM” 1 ή 2. Ένας σύντομος 
ήχος θα επιβεβαιώσει ότι είστε στην επιλογή ξυπνητήρι και το πράσινο φωτάκι θα 
ανάψει. Γυρίστε το κουμπί “VOLUME” για να ρυθμίσετε τις ώρες και πατήστε το προς 
τα μέσα για να επιβεβαιώσετε. Ρυθμίστε τώρα τα λεπτά και ξαναπατήστε προς τα μέσα 
για να επιβεβαιώσετε. Ρυθμίστε την πηγή που θέλετε να λειτουργεί το ξυπνητήρι 
καθώς και την ένταση με τον ίδιο τρόπο. Αν για πηγή διαλέξετε το “AUX” τότε θα 
ξυπνήσετε με τον στάνταρ ήχο του ρολογιού. Αν δεν υπάρχει CD μέσα στη σχισμή 
τότε δεν μπορείτε να επιλέξετε να ξυπνήσετε με CD.  



Όταν το πράσινο φωτάκι δεν είναι αναμμένο, πατήστε μια φορά το “ALARM” για να το 
ενεργοποιήσετε και το αντίστροφο. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το ξυπνητήρι θα 
λειτουργήσει αλλά με τον στάνταρ ήχο με την προϋπόθεση ότι θα έχετε βάλει 
μπαταρίες. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι έχετε 3 επιλογές. Κλείστε το Music System για 
να κρατηθεί η ίδια ώρα και για την επόμενη ημέρα, πατήστε το κουμπί “SNOOZE” για 
να το σταματήσετε για 7 λεπτά ή πατήστε το “ALARM” για να το απενεργοποιήσετε 
εντελώς. 
3. PRESETS 1-6: Πατήστε και κρατήστε για να βάλετε στη μνήμη το σταθμό που 
ακούτε. Ένας σύντομος ήχος θα επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Πατήστε σύντομα την 
συγκεκριμένη μνήμη για να βρίσκετε κατευθείαν τον συγκεκριμένο σταθμό. Υπάρχουν 
6 μνήμες για τα FM και 6 για τα AM. Αν πατήσετε κάποια μνήμη που δεν έχετε επιλέξει 
σταθμό τότε θα δείτε την ένδειξη “PRESET EMPTY” για 2 δευτερόλεπτα. 
 

  
4. SOURCE: Πατήστε για να πλοηγηθείτε στις πηγές ήχου: FM, AM CD ή AUX. Η 
πηγή δεν μπορεί να αλλάξει την ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι. Αν ακούτε CD και 
αλλάξετε πηγή και μετά ξαναεπιλέξετε CD, τότε το CD θα παίξει από την αρχή και όχι 
από εκεί που το αφήσατε. 
5. SLEEP: Την ώρα που ακούτε μουσική από το Music System, πατήστε το “SLEEP” 
για να κλείσει αυτόματα σε 20 λεπτά. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο χρόνος που 
απομένει μέχρι να ολοκληρωθούν τα 20 λεπτά. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το 
“SLEEP” αν για πηγή έχετε επιλέξει CD και δεν υπάρχει CD στη σχισμή. Σημειώστε 
πως τα κείμενα των CD και του RDS δεν θα εμφανίζονται όταν έχουμε πατήσει το 
“SLEEP”. 
6. ▐◄◄ ►►▌ TUNE +/-: Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο 
κομμάτι στο CD. Σε περίπτωση που ακούτε FM ή AM τότε με αυτό το κουμπί πηγαίνετε 
στην επόμενη συχνότητα. Αν το πατήσετε, το κρατήσετε για λίγο και μετά το 
απελευθερώσετε, τότε θα πάτε αυτόματα στον επόμενο σταθμό με καλή λήψη. 
7. STOP: Πατήστε για να σταματήσετε το CD και να επιστρέψετε στο πρώτο κομμάτι. 
8. PLAY-PAUSE: Αφού έχετε βάλει το CD στη σχισμή και έχει φορτωθεί, πατήστε 
αυτό το κουμπί για ξεκινήσει. Την ώρα που το CD παίζει πατήστε για να κάνετε 
παύση. Για να ξεκινήσει ξανά, ξαναπατήστε. Αν το CD είναι στη παύση για πάνω από 5 
συνεχόμενα λεπτά, τότε θα σταματήσει τελείως. 
9. ◄◄ ►►: Πατήστε για να μεταβείτε γρήγορα σε επόμενο ή προηγούμενο σημείο 
του ίδιου κομματιού. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να παίξει κανονικά ή πατήστε 
απλώς το “PLAY”.  
10. EJECT: Πατήστε για να βγει το CD από τη σχισμή. Η ένδειξη της οθόνης θα 
γράφει “EJECTING”. Αυτό το κουμπί είναι μόνο για να βγαίνει το CD και όχι για να 
μπαίνει. Πάντα βγάζετε το CD σε ευθεία θέση χωρίς να το λυγίζετε. 
 



11. CLOCK: Πατήστε και κρατήστε για να ρυθμίσετε πρώτα την ώρα. Ένας σύντομος 
ήχος θα επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Γυρνώντας το κουμπί “VOLUME” βάλτε την 
σωστή ώρα και πατήστε προς τα μέσα. Ρυθμίστε και τα λεπτά με τον ίδιο τρόπο. 
Επαναλάβετε την διαδικασία για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Αφού ρυθμίσετε την 
ώρα πατήστε το κουμπί “CLOCK” κάθε φορά που θέλετε να δείτε την ώρα. 
12. VOLUME-TREBLE: Γυρίστε το με τη φορά του ρολογιού για να δυναμώσετε την 
ένταση και αντίστροφα για να την χαμηλώσετε. Η ένταση κυμαίνεται σε μια κλίμακα 
από 0-30. Αν ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος τότε χαμηλώστε την ένταση 
αμέσως. Πατήστε πρώτα προς τα μέσα και μετά γυρίστε προς τη φορά του ρολογιού 
για να ανεβάσετε τις υψηλές συχνότητες και αντίστροφα για να τις κατεβάσετε. 
13. AUDIO: Πιέστε για να πλοηγηθείτε στις επιλογές “STEREO”, “SpacePhase™, 
Wide” και “MONO”. To “SpacePhase Wide” επεκτείνει τον ήχο ενώ το “MONO” μειώνει 
τον θόρυβο σε αδύναμους σταθμούς με αποτέλεσμα να ακούγονται καλύτερα. Όταν 
ανοίγουμε το Music System, η αυτόματη επιλογή  είναι το “SpacePhase Wide”. 
EQ: Αυτό το EQ διαφέρει από το “AUDIO” διότι ανεβάζει τις μεσαίες συχνότητες όταν 
η ένταση είναι χαμηλή. Προτείνουμε να έχετε το μπάσο στη μέση. Αν το μπάσο 
ακούγεται παραμορφωμένο τότε χαμηλώστε ή την ένταση ή το μπάσο. Από το 
εργοστάσιο το Music System είναι ρυθμισμένο να έχει το EQ ανοιχτό. Για να το 
κλείσετε προσωρινά πιέστε και κρατήστε για λίγο το κουμπί “AUDIO”. Θα δείτε την 
ένδειξη “EQ OFF” και θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Το EQ θα ενεργοποιηθεί 
αυτόματα όταν ξανανοίξετε το Music System. Αν θέλετε να το βγάλετε τελείως τότε 
ενώ είστε στο “EQ OFF” ξαναπατήστε και κρατήστε το κουμπί “AUDIO”. Θα δείτε την 
ένδειξη “EQ ALWAYS OFF” και θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Το EQ θα 
παραμείνει κλειστό μέχρι να διαλέξετε το “EQ ON” με τον ίδιο τρόπο. 
14. DISPLAY: Όταν είστε στα FM, πατήστε το συνεχόμενα για να επιλέξετε μεταξύ 
“RDS SCROLLING TEXT”, “STATIC TEXT” και “RDS OFF”. Αν ο σταθμός που ακούτε 
δεν εκπέμπει RDS ή το σήμα είναι πολύ αδύναμο, τότε δεν θα φαίνεται καθόλου 
κείμενο στην οθόνη. Αντίστοιχα όταν ακούτε CD κάντε το ίδιο για να επιλέξετε μεταξύ 
των “CD SCROLLING TEXT”, “STATIC TEXT” ή  “CD TEXT OFF”. Αν το CD δεν περιέχει 
πληροφορίες τότε δεν θα εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη. Σημειώστε ότι το RDS TEXT 
καθώς και το CD TEXT, δε θα λειτουργούν αν είστε στο “SLEEP MODE”. 
15. SNOOZE-MUTE (στο επάνω μέρος της καμπίνας): Όταν χτυπάει το 
ξυπνητήρι, πατήστε αυτό το κουμπί για να το σταματήσετε για 7 λεπτά. Στην οθόνη 
θα δείχνει τα λεπτά που μένουν μέχρι να ξαναχτυπήσει. Αν αυξήσετε ή μειώσετε την 
ένταση της φωνής τότε το “SNOOZE” ακυρώνεται. Όταν είστε σε κανονική λειτουργία, 
πατήστε το ίδιο κουμπί για να σταματήσετε τελείως τον ήχο. Ξαναπατήστε για να τον 
επαναφέρετε ή αυξήστε απλώς την ένταση. 
16. HEADPHONE OUT: Βάλτε τα ακουστικά (δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
συσκευασία) σε αυτήν την έξοδο για να ακούσετε από αυτά. Όταν χρησιμοποιείτε τα 
ακουστικά, τα εξωτερικά ηχεία δεν παράγουν ήχο. Η ένταση ρυθμίζεται από το 
ποντεσιόμετρο έντασης της συσκευής “VOLUME”. Η έξοδος αυτή δέχεται βύσμα 1/8”. 
Αποφεύγετε να ακούτε με μεγάλη ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για να 
αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας. 
17. OPTICAL SENSOR: Ρυθμίζει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με 
τον φωτισμό του περιβάλλοντος. Μην το καλύπτετε.  
18. IR SENCOR: Λαμβάνει το σήμα από το τηλεχειριστήριο. Μην το καλύπτετε. 
19. SLOT-LOAD: Τοποθετήστε ένα CD στη σχισμή μέχρι να το τραβήξει ο μηχανισμός 
μέσα. Θα δείτε την ένδειξη “LOADING”. Το CD θα αρχίσει να παίζει αυτόματα. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει CD ενώ έχετε επιλέξει το “CD MODE” με το κουμπί 
“SOURCE”, θα δείτε την ένδειξη “NO DISC”. Όταν βγάζετε το CD θα δείτε την ένδειξη 
“EJECTING”. 
 
              



Αξιοποιείστε το Music System σας με τον καλύτερο τρόπο 
 
1. Συμπεριφερθείτε στο Music System όπως ακριβώς ένα πλήρες μουσικό σύστημα. 
Το Music System μπορεί να συνδεθεί και με υπολογιστή. Παρ’ όλ’ αυτά, ο στόχος του 
δεν είναι να ακούς τον ήχο από πολύ κοντά. Όπως και με τα υπόλοιπα ηχοσυστήματα, 
έτσι και το Music System θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα αν ακούγεται από κάποια 
απόσταση. 
2. Οι επιλογές “SpacePhase™” και “EQ”, σας επιτρέπουν να φτιάχνετε τον ήχο 
ανάλογα με την προτίμηση σας που εξαρτάται από το είδος της μουσικής που ακούτε, 
από το μέγεθος του δωματίου και την ένταση της φωνής. Έχοντας ήδη ξοδέψει 
αμέτρητες ώρες ακούγοντας διάφορα είδη σε διάφορες εντάσεις, προτείνουμε τα 
παρακάτω: Κρατήστε το “TREBLE CONTROL” στο “0”. Όταν ακούτε σε δυνατή ένταση, 
για καλύτερη αναπαραγωγή του ήχου προτιμήστε το EQ να είναι στη θέση “OFF” και 
το “AUDIO SETTING” να είναι στο STEREO ή στο MONO (όχι στο “SpacePhase Wide”). 
 

 Πίσω όψη 
 
1. FM ANTENNA SWITCH: Βάλτε αυτόν τον διακόπτη στην επιλογή “INTERNAL” 
όταν χρησιμοποιείτε την εσωτερική κεραία και στην επιλογή “EXTERNAL” όταν θέλετε 
να βάλετε την εξωτερική κεραία για τα FM. 
 

 
 
2. EXTERNAL FM ANTENNA INPUT: Στις περισσότερες περιπτώσεις η λήψη θα 
βελτιωθεί αν τοποθετήσετε την εξωτερική κεραία για FM σε αυτήν την υποδοχή τύπου 
“F”. Μην την τραβάτε ποτέ από το καλώδιο για να αποφύγετε πιθανή ζημιά της. Όταν 
τη βγάζετε φροντίστε να την τραβάτε στη ευθεία. 
 

 
 
3. EXTERNAL AM ANTENNA INPUT: Τοποθετήστε το καλώδιο της κεραίας των ΑΜ 
σε αυτήν την είσοδο. Κατεβάστε την βάση της όπως στο σχήμα και βάλτε την σε μια 
καλή θέση που να δίνει καλή λήψη. Χωρίς την κεραία των AM δε μπορείτε να 
ακούσετε AM. 



4. AUX IN: Για να ακούσετε μουσική από κάποια άλλη πηγή (CD Player, MP3 Player, 
TV, PC κ.α) συνδέστε την συσκευή με ένα απλό βύσμα 1/8” και με το κουμπί Source 
βάλτε την επιλογή AUX. Ίσως να χρειαστεί να ξαναρυθμίσετε την ένταση γιατί μπορεί 
να διαφέρει από το CD ή το ραδιόφωνο. 
5. MIX IN: Συνδέστε τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή σε αυτή την είσοδο για να 
ακούτε ταυτόχρονα αυτό που παίζει το CD ή το ραδιόφωνο με αυτό που παίζει ο 
υπολογιστής.  
6. REC OUT: Μπορείτε να ηχογραφήσετε τον ήχο από το Music System σε μια 
μηχανή ηχογράφησης αν ενώσετε την τελευταία σε αυτήν την έξοδο. Τα ηχεία θα 
συνεχίσουν να παίζουν κανονικά. Δέχεται στερεοφωνικό αρσενικό βύσμα 1/8”. 
7. BASS LEVEL: Γυρίστε αυτό το κουμπί προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση 
του μπάσου και προς τα αριστερά για να την μειώσετε. Το Subwoofer είναι 
σχεδιασμένο για να αυξάνει με διακριτικό τρόπο τις χαμηλές συχνότητες του μπάσου 
και όχι να δίνει μεγάλη ένταση στον ήχο. Η Tivoli Audio προτείνει να έχετε το “BASS 
LEVEL” ακριβώς στο κέντρο. Αν ποτέ το μπάσο ακουστεί παραμορφωμένο χαμηλώστε 
αμέσως το “BASS LEVEL” ή την κεντρική ένταση. 
8. POWER INPUT: Βάλτε σε αυτήν την είσοδο την παρεχόμενη πρίζα και συνδέστε 
έπειτα με το ρεύμα. Αν βγάλετε κάποια στιγμή την πρίζα, παρακαλούμε περιμένετε 60 
δευτερόλεπτα μέχρι να την ξανασυνδέσετε. Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα το 
σύστημα θα βγάλει το CD από τη σχισμή σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο μέσα. 
9. BATTERY COMPARTMENT: Βάλτε τις παρεχόμενες μπαταρίες “AA” σε αυτή τη 
θέση ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να λειτουργεί το ρολόι. Τσεκάρετε τις 
μπαταρίες κάθε χρόνο. Αν δεν υπάρχουν μπαταρίες η οθόνη θα δίνει την ένδειξη “NO 
BATTERIES”. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και για να γίνει οικονομία στις 
μπαταρίες, η οθόνη και τα φωτάκια δε θα ανάβουν. Αν έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι, 
αυτό θα χτυπήσει κανονικά την ώρα που το έχετε βάλει. Για παραπάνω οικονομία της 
μπαταρίας θα σας ξυπνήσει με τον απλό ήχο του ξυπνητηριού και όχι με CD ή 
ραδιόφωνο. 
 

 Τηλεχειριστήριο  
 

Αφαιρέστε το πλαστικό από την μπαταρία προτού το χρησιμοποιήσετε 
 
1. REP (REPEAT): Την ώρα που παίζει ένα CD 
πατήστε μια φορά το πλήκτρο αυτό για να ακούτε σε 
επανάληψη το συγκεκριμένο τραγούδι. Πατήστε δύο 
φορές για να ακούτε σε επανάληψη τον ίδιο δίσκο. To 
“REPEAT” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με 
το “SHUFFLE”.  
2. SHUFF (SHUFFLE): Την ώρα που παίζει το CD 
πατήστε αυτό το κουμπί και τα κομμάτια θα αρχίζουν 
να παίζουν σε τυχαία σειρά. Ξαναπατήστε το ίδιο 
κουμπί για να απενεργοποιήσετε την επιλογή ή 
πατήστε το “STOP”. Διαφορετικά το CD θα σταματήσει 
να παίζει μόλις θα έχουν παιχτεί όλα τα κομμάτια. Αν 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ▐◄◄  ►►▌ μπορεί 
κάποια κομμάτια να παιχτούν περισσότερες από μία 
φορές. Όταν παίζετε CD με MP3, μπορεί επίσης κάποια 
κομμάτια να επαναληφθούν. Η επιλογή “SHUFFLE” δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το “REPEAT”. 
3. INTRO: Την ώρα που ακούτε κάποιο CD πατήστε 
αυτό το κουμπί για να ακούσετε όλα τα κομμάτια από 
10 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την επιλογή.  



Σημείωση: Όλες οι παραπάνω λειτουργίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν την ώρα 
που το σύστημα “διαβάζει” το CD (LOADING). 
4. FOLDER +/-: Με αυτά τα δύο πλήκτρα μεταφέρεστε στον επόμενο ή στον 
προηγούμενο φάκελο με MP3. 
5. ENTER: Κάνει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες με το κουμπί “VOLUME CONTROL” όταν 
το πατάμε προς τα μέσα ώστε να επιβεβαιώσουμε λειτουργίες ή να ρυθμίσουμε τις 
συχνότητες. 
6. 7, 8, 9, 0: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα σε συνδυασμό με τα 1-6 κουμπιά για 
να πλοηγηθείτε αυτόματα στα κομμάτια του CD. Ένα παράθυρο 2 δευτερολέπτων 
εμφανίζεται ώστε να προσθέσετε και άλλο ψηφίο. Οι ήδη ενεργοποιημένες μνήμες 
των αγαπημένων σας σταθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το 
τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1-6. Παρ’ όλ’ αυτά, από το 
τηλεχειριστήριο δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μνήμες. Την ένταση του ήχου από 
το τηλεχειριστήριο την ρυθμίζετε με τα κουμπιά “UP-DOWN”, ενώ την συχνότητα των 
FM-AM με τα κουμπιά “LEFT-RIGHT” με τα οποία επιλέγεται και τα κομμάτια στο CD.  
 
Όταν έρθει η στιγμή να αντικαταστήσετε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο 
χρησιμοποιήστε μια 3V Lithium Cell#CR2025 και τοποθετήστε την με τον θετικό πόλο 
στην κάτω μεριά του τηλεχειριστηρίου. 
 
       
            Σημαντικές σημειώσεις για το CD Player: 
 
 

• Στην οθόνη δε θα δείχνει τον συνολικό χρόνο των CD με MP3-WMA.  
• Μερικές φορές το Playback θα καθυστερεί μέχρι να διαβαστούν τα 

περιεχόμενα. 
• Οι λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες την ώρα που διαβάζεται ο δίσκος. 
• Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί “EJECT” για να βάλετε το CD μέσα στη σχισμή. 
• Αν αλλάξετε το “MODE” την ώρα που παίζει ένα CD σε κάτι άλλο, τότε το CD 

σταματάει να παίζει. Για να ξαναπαίξει βάλτε ξανά το CD MODE. 
• Η ποιότητα των MP3, CD-R, CD-RW, και μερικές φορές και των CD του 

εμπορίου, μπορεί να διαφέρει αρκετά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα MP3 Players. 
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ CD καθαρισμού. Δεν είναι σχεδιασμένα για 

μηχανήματα με σχισμή.  
• Αποφεύγετε να λυγίζετε τα CD κατά την είσοδο τους και έξοδο από τη σχισμή. 
• Μην κουνάτε το Music System όταν παίζει κάποιο CD και μην το μεταφέρετε 

αν έχετε ξεχάσει το CD μέσα. 
• Μην δοκιμάσετε να βάλετε CD όταν υπάρχει ήδη ένα μέσα στη σχισμή. 
• Μην τοποθετείτε 3” CD ή οποιουδήποτε άλλου σχήματος. 
• Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα του Playback όταν 

χρησιμοποιείτε δίσκο σε μορφή MP3 ή WMA. 
• Τα χάρτινα Labels των CD-R, CD-RW μπορεί να ξεκολλήσουν με συνέπεια 

πιθανή ζημιά στο μηχάνημα. 
• CD με πολλά γρατζουνίσματα μπορεί να μην παίζουν κανονικά. 
• Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο πέρα από CD στη σχισμή. 
• Στην σπάνια περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος πατήστε και κρατήστε το 

κουμπί “EJECT” το οποίο επανακινεί το μηχανισμό του CD και βγάζει το δίσκο. 
Αν αποτύχετε, τότε βγάλτε το Music System από την πρίζα και συνδέστε το 
ύστερα από 60 δευτερόλεπτα. 

 
 
 
 
 



 Τοποθέτηση 
 
Βάλτε το Music System σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια αρκετή ώστε να αντέξει 
το βάρος του. Μην εμποδίζετε τις οπές του μπάσου. Αν το βάλετε σε βιβλιοθήκη, 
δίπλα σε τοίχο ή σε γωνία μπορεί να επηρεαστεί το μπάσο παράγοντας μη φυσικό ήχο.  
Μην μπλοκάρετε επίσης τα ανοίγματα στο πίσω μέρος καθώς αυτά υπάρχουν και για 
την καλή ποιότητα του ήχου αλλά και για εξαερισμό. Το CD Player έχει τέλεια Anti-
Shock προστασία. Παρ’ όλ’ αυτά, προτείνουμε να το βάζετε σε σταθερή επιφάνεια που 
να μην δονείται. Το Music System έχει ειδική ασπίδα προστασίας και μπορεί να 
τοποθετηθεί δίπλα ή κάτω από οθόνη τηλεόρασης ή υπολογιστή. 
 

 Reception-RDS 
 
Η εσωτερική κεραία για τα FM (βρίσκεται μέσα στην πρίζα) θα σας δώσει καλή λήψη. 
Η παρεχόμενη εξωτερική κεραία για FM θα αναβαθμίσει ακόμα πιο πολύ την λήψη. 
Επεκτείνετε τελείως την κεραία και μην την μπερδεύετε με άλλα καλώδια. Βάζοντας 
την κεραία κοντά σε παράθυρο ή έξω από τοίχο θα σας δώσει καλύτερη λήψη από 
οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε προαιρετικά 
μια δίπολη κεραία (χρειάζεται ειδικός αντάπτορας).  
 
Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία σιγουρευτείτε πως ο διακόπτης στο πίσω πάνελ 
είναι στη θέση “EXTERNAL”. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να τον έχετε στη 
θέση “INTERNAL”. Αν κάποιος σταθμός δεν έχει καλή λήψη, τότε με το κουμπί 
“AUDIO” βάλτε την επιλογή “MONO”. Αυτό ίσως καλυτερέψει τη λήψη. Για καλύτερη 
λήψη τοποθετήστε την πρίζα μακριά από τις κεραίες. 
 
Το RDS (Radio Data System) μεταφέρει μηνύματα κειμένου ταυτόχρονα με τον ήχο. 
Όποτε υπάρχουν μηνύματα, αυτά θα εμφανίζονται πάνω δεξιά. Δεν έχουν όλοι οι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS. Στους σταθμούς που εκπέμπουν RDS το κείμενο ίσως να 
μη φαίνεται σωστά αν η λήψη δεν είναι καλή. Πειραματιστείτε με την κεραία για να 
καλυτερέψετε την λήψη. Το περιεχόμενο του κειμένου εκπέμπεται από τους 
σταθμούς, οπότε αν κάποιες λέξεις δεν φαίνονται σωστά δεν είναι πρόβλημα του 
Music System. Υπάρχει βεβαίως κάποιο όριο όσον αφορά το είδος των χαρακτήρων 
που χρησιμοποιούνται. Δεν είναι σπάνιο να δείτε κάποιο διαφορετικό χαρακτήρα ή 
ακόμα και κενό σε περίπτωση που ο χαρακτήρας δεν μπορεί να αποδοθεί επακριβώς. 
Όταν είστε στο “SLEEP”, το RDS δε λειτουργεί. Το ίδιο ισχύει και όταν ακούτε AM. 
 
Για τα AM συνδέστε την κεραία των AM τοποθετώντας το βύσμα της κεραίας στην 
είσοδο με την ένδειξη “AM ANTENNA” στην πίσω πλευρά του Music System. Για 
καλύτερη λήψη, στα AM, ρυθμίζετε την κεραία διαφορετικά για κάθε σταθμό. 
 
Κτίρια από τσιμέντο, σίδερο, αλουμίνιο περιορίζουν την λήψη. Οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρικές κουβέρτες, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές επίσης 
επηρεάζουν τη λήψη. Αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα από τη συγκεκριμένη 
συσκευή βάλτε το σε μια πρίζα που δεν χρησιμοποιείται από άλλο μηχάνημα. Οι 
μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη των AM. 
 

 
 
 
 
 



 Καθαρισμός 
 
Για δική σας ασφάλεια, σιγουρευτείτε ότι το Music System δεν είναι στο ρεύμα καθώς 
το καθαρίζετε. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή υγρά διαλύματα πάνω στο 
ραδιόφωνό σας. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα μπορούν να απομακρυνθούν με το 
πανάκι που θα βρείτε στην συσκευασία. Η πρόσοψη μπορεί να καθαριστεί με ένα 
ελάχιστα βρεγμένο πανάκι μόνο αν είναι απαραίτητο. 
 
Επίσης έχετε υπ’ όψιν, ότι κάποια χρώματα όπως αυτό της καρυδιάς μπορεί να 
σκουρύνουν στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό οφείλεται στην έκθεση στον ήλιο και 
είναι φυσιολογικό για ένα προϊόν από φυσικό ξύλο. 
 

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

 

          

                                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 Music System. 
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