
 Οδηγίες χρήσεως                SongBook 
  

 

 Μπροστινή όψη 
 
1. VOLUME KNOB: Γυρίζοντας το κουμπί της έντασης δεξιά αυξάνεται η ένταση του 
ήχου, ενώ αριστερά μειώνεται. Το κουμπί επίσης ελέγχει την ένταση και στα 
ακουστικά. 
 

 
 
2. OFF-FM-AM-AUX KNOB: Γυρίζοντας το διακόπτη μια φορά προς τα δεξιά ακούμε 
την μπάντα των FM, δύο φορές προς τα δεξιά ακούμε την μπάντα των AM ή τρεις 
φορές προς τα δεξιά για τη βοηθητική είσοδο. Όταν το SongBook λειτουργεί στην 
μπάντα των FM ή των AM, η οθόνη θα δείξει το σταθμό που είχαμε πριν το κλείσουμε. 
Όταν όμως το γυρίσουμε στη βοηθητική είσοδο, η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη 
“AUX”. 
3. TUNE^/v BUTTONS: Πιέζοντας τον επάνω επιλογέα αυξάνουμε τη συχνότητα 
ενώ πιέζοντας τον κάτω επιλογέα τη μειώνουμε. Πιέζοντας και κρατώντας τον 
επιλογέα ανιχνεύουμε γρήγορα τους σταθμούς. Για αυτόματη έρευνα, πιέζουμε, 
κρατώντας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα και αφήνουμε τον επιλογέα. Ο 
δέκτης θα σταματήσει στον επόμενο σταθμό με το δυνατότερο σήμα. Όταν ο δέκτης 
κλειδώσει σε ένα σταθμό των FM με στερεοφωνικό ήχο, στην οθόνη εμφανίζεται ένα 
ζευγάρι ακουστικών με την ένδειξη “ST”. Ακόμη αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται 
για τη ρύθμιση του ρολογιού και του ξυπνητηριού. 
4. #1-5: Με το SongBook ρυθμισμένο σε σταθμούς FM ή AM πιέστε και κρατήστε 
μέχρις ότου βρείτε τον επιθυμητό σταθμό. Ο αριθμός της θέσης-μνήμης στην οποία θα 
αποθηκευτεί ο σταθμός θα αναβοσβήσει στο κάτω μέρος της οθόνης και ένα Beep θα 
ακουστεί. Τώρα ο σταθμός που επιλέξατε έχει αποθηκευτεί και μπορείτε να τον 
ανακαλέσετε πατώντας το πλήκτρο με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην θέσης-μνήμης 



που έχετε προεπιλέξει. Υπάρχουν διαθέσιμες 5 θέσεις-μνήμης για να αποθηκεύσετε 
τους σταθμούς της επιλογής σας. 
5. LIGHT: Πιέστε ελαφρά για να ενεργοποιήσετε τον μπλε φωτισμό της οθόνης 
(BACKLIGHT), μετά από 10 δευτερόλεπτα ο φωτισμός θα κλείσει αυτόματα για 
εξοικονόμηση μπαταρίας, αν ξαναπιέσετε το πλήκτρο αυτό πριν τα 10 αυτά 
δευτερόλεπτα ο φωτισμός απενεργοποιείται. 
6. SLEEP: Με το SongBook συντονισμένο σε σταθμό των FM ή των ΑΜ και τη 
ρύθμιση της έντασης στο επιθυμητό επίπεδο πιέστε και κρατήστε για πάνω από 1, 5 
δευτερόλεπτα για να παίξει το ραδιόφωνο για 20 λεπτά. Ένα εικονίδιο σε σχήμα 
κρεβατιού θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα αναβοσβήσει ο αριθμός “20”, παράλληλα 
θα ακουστεί και σαν επαλήθευση ένας σύντομος ήχος. Μετά τα 20 λεπτά το 
ραδιόφωνο θα κλείσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “STAND BY” 
(κατάσταση ετοιμότητας). Μετά από αυτό για ένα ακόμη 20λεπτο μουσικής πατήστε το 
πλήκτρο “SLEEP” αλλιώς κλείστε το SongBook ή γυρίστε το σε διαφορετική είσοδο. 
Για πρόωρη απενεργοποίηση της λειτουργίας “SLEEP” πριν δηλαδή περάσουν 20 
λεπτά λειτουργίας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “SLEEP” ωσότου 
εξαφανιστεί το εικονίδιο του κρεβατιού. 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 έχει 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:  
Α. 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. 
Β. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι να σας ξυπνήσει: Ρυθμίστε το SongBook 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 SongBook θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “STAND BY”. Εάν το SongBook 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 παύση 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. Η οθόνη θα εμφανίσει ένα “Ε” 
ενημερώνοντας για τις άδειες μπαταρίες. 



Γ. Για να ακυρώσετε το ξυπνητήρι: Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται πιέστε το 
πλήκτρο “ALARM” για να το ακυρώσετε. Η λέξη “ALARM” θα εξαφανιστεί από την 
οθόνη, 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.    
 

 Πίσω όψη 
 
1. BATTERY COVER: Καπάκι μπαταριών. Ξεβιδώστε τη βίδα (με ένα νόμισμα) μέχρι 
το καπάκι να χαλαρώσει. Η βίδα δεν θα βγει τελείως από το καπάκι ώστε να έχετε 
πρόσβαση στο χώρο των μπαταριών. Σύρατε και σηκώστε το καπάκι για να αλλάξετε 
τις μπαταρίες. Σημείωση: Το καπάκι είναι συνδεδεμένο με την κυρίως συσκευή και 
δεν μπορεί να αφαιρεθεί τελείως. 
 

 
 
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AM-SWITCH: Επιλέξτε 10κ για λήψη AM στις Η.Π.Α και 9v για λήψη 
εκτός βορείου και νοτίου Αμερικής. 
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BATTERIES-CHARGER: 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 SongBook. 
Καταστροφή-ζημιά τέτοιου είδους δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εργοστασίου. 



4. ΚΕΡΑΙΑ FM: 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 SongBook για να αποφύγετε τυχόν καταστροφές. 
Για τα AM, κινήστε περιστροφικά το ραδιόφωνο για καλύτερη λήψη. 
 

 Πλάγια αριστερή όψη 
 
1. 12VDC-500mA: Εδώ συνδέεται ο 
εξωτερικός μετασχηματιστής που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία του  
SongBook. Μπορείτε επίσης εδώ να 
συνδέσετε και αντάπτορα 1Α, 12 VDC 
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 SongBook 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 
SongBook. 
2. Υποδοχή για ακουστικά: Συνδέστε 
εδώ ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται). 
Όταν συνδέσετε τα ακουστικά το ηχείο 
της συσκευής δεν ακούγεται. Η ένταση 
ρυθμίζεται από το ποντεσιόμετρο 
έντασης της συσκευής “VOLUME”. 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.  
3. AUX IN: Για να ακούσετε ήχο από άλλη συσκευή (CD Player, MP3 Player, TV, PC 
κ.α) συνδέστε την εδώ με το SongBook και γυρίστε το ποντεσιόμετρο λειτουργίας στη 
θέση “AUX”. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). 
Σημείωση: Μπορεί το επίπεδο έντασης της συσκευής που συνδέσατε να διαφέρει από 
το επίπεδο της έντασης που ακούτε ραδιόφωνο. 
 

 Λήψη FM-AM     
 
Κτίρια που περιέχουν υλικά όπως ατσάλι ή αλουμίνιο επηρεάζουν τη λήψη. Οικιακές 
ηλεκτρικές συσκευές όπως ηλεκτρικές κουβέρτες, υπολογιστές, CD Players, φούρνοι 
μικροκυμάτων κτλ μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη λήψη ή να δημιουργήσουν 
μικροθορύβους. Αν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα απλώς απομακρύνετε το 
SongBook από τη συσκευή που δημιουργεί το πρόβλημα ή αποσυνδέσετε το αν 
μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλη συσκευή και συνδέσετε το σε άλλη. Μεταλλικές 
επιφάνειες μπορεί να επηρεάζουν τη λήψη στα ΑΜ. 
 
 
 



 Φόρτιση  
 
Ο εσωτερικός φορτιστής του SongBook θα φορτίσει έξι NiMH ή NiCAD μπαταρίες 
εφόσον ο μετασχηματιστής είναι στη πρίζα, ο διακόπτης φόρτισης είναι στο σωστό 
σημείο και το SongBook είναι κλειστό. Οι έξι μπαταρίες πρέπει να είναι σωστά 
τοποθετημένες για να ξεκινήσει η φόρτιση. Την ώρα της φόρτισης η οθόνη θα δείχνει 
το εικονίδιο της μπαταρίας. Όταν οι μπαταρίες θα έχουν πλήρως φορτιστεί, η ένδειξη 
θα σβήσει. Είναι φυσιολογικό ο θάλαμος των μπαταριών και ο μετασχηματιστής να 
θερμανθούν την ώρα της φόρτισης. Η οθόνη LCD δείχνει τη κατάσταση της μπαταρίας 
όταν το SongBook λειτουργεί. Η ένδειξη για τη κατάσταση της μπαταρίας είναι 
ενδεικτική. Όταν τρεις μπάρες εμφανίζονται σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη. Όταν φαίνονται δυο μπάρες η μπαταρία έχει περίπου τη μισή της 
φόρτιση ενώ όταν εμφανίζεται μια μπάρα περίπου η μπαταρία βρίσκεται περίπου στο 
25%. Όταν λειτουργούμε τη συσκευή με μετασχηματιστή η ένδειξη της μπαταρίας 
δείχνει πλήρης. 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 SongBook είναι στο “ON” τότε το “E” θα συνεχίσει 
να εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να κλείσουμε και να ξαναλειτουργήσουμε την 
συσκευή. Οι μπαταρίες στο SongBook 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 SongBook 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 SongBook είναι 
μονωμένο και μπορείτε να το τοποθετήσετε κοντά σε υπολογιστή ή τηλεόραση. 
Υπάρχει ειδική εισδοχή για να το στερεώσετε σε τοίχο. Η Tivoli Audio δεν είναι 
υπεύθυνη για καταστροφή που δημιουργήθηκε από λάθος στήριξη σε τοίχο. 
 

 Καθαρισμός    
 
Για την δική σας ασφάλεια, να βγάζετε πάντα το SongBook από την πρίζα προτού το 
καθαρίσετε. Η επιφάνεια του SongBook είναι ευαίσθητη σε γρατζουνίσματα. Γι΄ αυτό 
το λόγο χρειάζεται έξτρα φροντίδα όταν το ξεσκονίζετε ή το καθαρίζετε. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά καθαριστικά στην συσκευή, αφού μπορούν να φθείρουν 
την επιφάνεια της. Τα κοινά οικιακά καθαριστικά μπορούν επίσης να φθείρουν την 
επιφάνεια του SongBook. Καταστροφή της επιφάνειας δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση του εργοστασίου. 



 

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 SongBook. 
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