KEZELÉSI UTASÍTÁS

Hálózati rádió FM/URH és DAB digitális vevővel
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FIGYELEM!
A TŰZVESZÉLY ÉS AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ,
VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK!

FIGYELEM:
AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTLAPJÁT)! BÍZZA A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT A MEGFELELŐEN KÉPZETT SZERVIZRE!

Az egyenlő szárú háromszögbe zárt
nyílvégű villámjel a készülék belsejében található és súlyos áramütést
is okozható szigeteletlen nagyfeszültség jelenlétére figyelmeztet.
Az egyenlő szárú háromszögbe
zárt felkiáltójel a kezelés, vagy
használat szempontjából fontos
tudnivalókra utal.
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Olvassa el a kezelési utasítást!
Őrizze meg a készülék kezelési utasítását!
Vegye komolyan a figyelmeztetéseket!
Tartsa be az utasításokat!
Ne használja a készüléket víz közelében! Ne tegye például a készüléket mosdó,
fürdőkád közelébe, nedves alagsorba, fürdőmedence mellé és hasonló helyekre!
FIGYELEM! Ne tegye ki a készüléket eső, vagy nedvesség hatásának!
Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket!
Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait! A gyártó előírása szerint helyezze el a
készüléket!
Ne helyezze a készüléket hőforrás (radiátor, hőtároló, kályha, erősítő, vagy más hőt
termelő készülék) közelébe!
Ne becsülje alul a megfelelő hálózati csatlakozó dugó jelentőségét! A földelő érintkezővel is ellátott hálózati csatlakozó dugót csak megfelelően földelt elektromos
hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
Úgy helyezze el a hálózati csatlakozó kábelt, hogy arra ne lépjenek rá, ne botolhassanak meg benne és hogy ne törjön meg az erősen és ne is feszüljön meg!
Csak a gyártó által is ajánlott tartozékokat használjon a készülékhez!
Csak a gyártó által ajánlott, vagy esetleg a készülékkel együtt szállított
állványon helyezze el a készüléket! Gördülő állványra helyezve óvatosan
mozdítsa el az állványt, mivel hirtelen mozdulatokra felborulhat és a
készülék és környezete is károsodhat!
Villámlással járó közeli vihar esetén, vagy ha tartósan eltávozik, húzza ki a készülék
hálózati csatlakozó dugóját az aljzatból!
Ne próbálja maga javítani az esetleg meghibásodott készüléket, bízza a javítást a
szakszervizre! A készülék belsejében nyúlkálva áramütést szenvedhet! Forduljon a
szervizhez, ha az alábbiakat tapasztalja: Megsérült a hálózati kábel vagy dugó,
folyadék, vagy idegen tárgy került a készülék belsejébe, megázott, rendellenesen
működik, vagy esetleg leesett a készülék.
Ez a B osztályba sorolt készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak.
A biztonsága növelése érdekében húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból,
ha villámlással kísért vihar közeledik, vagy ha hosszabb időn át felügyelet nélkül
maradna a készülék! Ezzel kivédheti, hogy villámcsapás, vagy áramlöket miatt
esetleg károsodjék a készülék.
Csak a készülék fenéklapján található címkén szereplő értékű elektromos hálózathoz
csatlakoztassa a készüléket! Külső tápegység használata esetén azonos típusú és
értékű tápegységről gondoskodjék, ha meghibásodna, vagy elveszne az eredeti! Az
elemről működtetett készülékek esetében is mindig tartsa be az adott készülék
kezelési utasításában foglaltakat!
Húzza ki a hálózati dugót az aljzatból és forduljon a szervizhez, ha az alábbiakat
tapasztalja:
a. Megsérült a hálózati kábel vagy dugó,
b
Folyadék, vagy idegen tárgy került a készülék belsejébe,
c. Megázott a készülék
d. Amennyiben a készülék rendellenesen működik. Csak a kezelési utasításban
foglaltak szerint használja a készüléket! A téves használat, vagy a meg nem
engedett műveletek károsíthatják a készüléket és általában költséges javítást
vonnak maguk után!
e. Amennyiben leesett, vagy egyéb módon fizikailag károsodott a készülék.
f. Amennyiben érezhetően romlik a készülék teljesítménye, vagy hibásan működik.
Úgy helyezze el a rádiót, hogy könnyen hozzáférhető legyen a fenéklapján lévő
hálózati csatlakozó aljzat és a csatlakoztatott hálózati tápkábel!
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20. Ne érintse meg a kiszivárgó folyadékot, ha esetleg megsérült volna a folyadékkristályos kijelző!
21. Tartsa a készüléket biztonságos távolságra a nyílt lángoktól, például a gyertyától!
22. Ne tegye ki a készüléket csepegő, vagy permetező víz hatásának! Ne tegyen a
készülék tetejére folyadékot tartalmazó edényeket, például vázát, ivópoharat!
23. A készülék javasolt üzemeltetési hőmérséklettartománya 5 – 40 oC.
A termék újrahasznosítható: Az ezen szimbólummal ellátott termékek
NEM dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba! A termék életciklusának
a végén vigye el azt az újrahasznosítható elektromos és elektronikus
hulladékok begyűjtőhelyére! A helyi hatóságoktól tudhat meg többet az
ilyen hulladékok begyűjtési pontjairól és újrahasznosíthatóságáról.
Az európai elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelési
irányelvei (WEEE) drámai módon csökkentik a hulladéklerakóba jutó
újrahasznosítható anyagok arányát és mennyiségét, ezáltal is mérsékelve a környezetterhelést a bolygónkon és védve az emberek
egészségét és környezetét. Ön is felelősségteljesen cselekedjék,
amikor már használhatatlanná válik a termék! Amennyiben csak
megunta a készüléket, de az még használható, kidobás helyett inkább
adja el, vagy ajándékozza el azt!

Amit a NetWorks+ készülékről tudnia kell
Gratulálunk és köszönjük, hogy a Tivoli NetWorks+ FM/URH és digitális DAB vevővel
egybeépített hálózati rádióját választotta! Úgy véljük, hogy a NetWorks+ a ma forgalomban lévő egyik legkiválóbb rádió. Hangminősége, használatának könnyedsége, egyedi
szolgáltatásai és modern kivitele egyedülálló a piacon.
A gyárban már elmentettük a készülék memóriájába az általunk legfontosabbnak tartott
adókat. Miután a hálózathoz csatlakoztatta a NetWorks+ készüléket, keresse meg az
egyes memóriahelyeken eltárolt adókat és a kezelési utasítás olvasása közben máris
élvezheti a rádióadók műsorát.
Az új rádiókészüléke sokrétű szolgáltatásának maradéktalan élvezhetősége érdekében
olvassa át figyelmesen a kezelési utasítást és az abban található biztonságtechnikai
előírásokat! Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával, vagy
eladójával!
Őrizze meg az eredeti csomagolóanyagot, s esetleges meghibásodás esetén abban
küldje vissza a forgalmazóhoz a készüléket, mivel a helytelen csomagolásból eredő
károkra, sérülésekre nem vonatkozik a készülék garanciája!
A gyártó képviseletében köszönjük, hogy Tivoli Audio terméket választott és sok örömet
kívánunk a NetWorks+ rádió használata során!

Néhány szót a Tivoli Audióról
A Tivoli Audio céget Tom DeVesto alapította azzal a céllal, hogy egyszerűen
használható, elegáns kivitelű, magas minőségű audió termékeket gyártson a felhasználók részére. A vállalat legfőbb tisztségviselőjeként és a kutatási és fejlesztési részleg
vezetőjeként korábbi cégénél, a Cambridge SoundWorks cégnél Tom volt felelős számos
igen sikeres házi szórakoztatóelektronikai és multimédia termékért. Az Advent és a Kloss
Video cégeknél is vezető tisztségeket töltött be a fejlesztés terén.
* A Cambridge SoundWorks a Creative Labs, Szingapúr bejegyzett védjegye.

A NetWorks+ készülék dobozában az alábbi tartozékokat találja:
 2,74 méter hosszú hálózati csatlakozó kábelt
 Egy távvezérlőt (elemmel együtt)
 Egy USB tartozék kábelt.
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A NetWorks+ használatba vétele előtt az alábbiakra lesz szüksége:
 Szélessávú Internet-elérésre
 Vezeték nélküli (WiFi) hálózatra, amelyet célszerűen egy útvonalválasztón keresztül
csatlakoztatott a szélessávú Internet-elérési ponthoz.
 Vagy egy Ethernet-kábelre (ez nem tartozéka készüléknek) az Ethernet csatlakoztatáshoz, ha nincs kiépített WiFi hálózata.

Az első lépések
1. Kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot és csatlakoztassa azt a szélessávú Internetelérési ponthoz!
2. Csatlakoztassa a tartozék hálózati csatlakozó kábelt a NetWorks+ fenéklapján
található hálózati csatlakozó aljzathoz és dugja be a másik végén lévő villásdugót a
fali csatlakozó aljzatba, vagy egy elosztóba!
3. Nyomja meg a távvezérlő Power (bekapcsoló) gombját, vagy a készülék fedlapján lévő
kezelőkerék közepét, hogy bekapcsolja a NetWorks+ készüléket!
4. Vélassza ki a forráslistából az ’Internet Radio’ forrást!
5. Válassza ki a legközelebbi WLAN országrégiót, még akkor is, ha egyébként nem
használja a WiFi csatlakozót!
6. A NetWorks+ készülék automatikusan keresni kezdi a hálózatokat. A keresési művelet
végeztével megjelenik a kijelzőjén a közelben fellelt összes vezeték nélküli hálózat
ESSID kódja (neve), emellett lehetőséget adva arra, hogy újrakeressen egy vezetékes
(Ethernet)* hálózatot, illetve, hogy manuálisan állítsa be a vezeték nélküli hálózatot. A
távvezérlőn lévő  gombokkal jelölje ki a használni kívánt hálózatot, majdnyomja
meg a Select gombot! A kijelzőn a „Connecting” (csatlakoztatás) felirat jelenik meg. A
csatlakoztatás befejeztével máris használatba veheti a NetWorks+ készüléket.
* Amennyiben közvetlen Ethernet kábellel (nem tartozéka a készüléknek) kívánja az
útvonalválasztón keresztül elérni az Internetet, akkor az Ethernet-kábelt a
NetWorks+ fenéklapján található RJ45-ös aljzathoz csatlakoztassa!
7. A készülék jelszó megadását kéri, ha biztonsági védelemmel ellátott hálózathoz
csatlakoztatta a készüléket. Ilyenkor adja meg a helyes jelszót, mert csak ez után fog
tudni kommunikálni a NetWorks+ készülék a hálózattal. A jelszó kis- és nagybetű
érzékeny, így ügyeljen a helyes írásmódra! A  gombokkal válthat karakteroldalakat. A  gombokkal emelheti ki a karaktereket és a Select gombbal választhatja ki
a kívánt karaktert. Miután kiválasztotta az adott jelszót alkotó karaktereket, a
szimbólummal hagyhatja jóvá a jelszót.
a)
A ’<’ szimbólummal léphet vissza egyet, ha hibásan választott
karaktert.
b)
A
szimbólummal hagyhatja jóvá a beírt jelszót.
c)
A ’C’ szimbólummal léphet ki a műveletből és térhet vissza az
előző menühöz.
Üres szóközt választva egy üres hely jelenik meg a kijelzőn, az utána
álló aláhúzás jel jelzi a következő karakter helyét.
Ezután már csatlakozni tud a NetWorks+ készülék a hálózathoz.
Amennyiben nem tudna csatlakozni a NetWorks+ készülék a hálózathoz az első
kísérletre és biztos abban, hogy a helyes jelszót adta meg, akkor a
szimbólummal
ismételtetheti meg a műveletet, nem kell ehhez újra megadnia a jelszavát.
Amennyiben jelszóval védett hálózathoz csatlakoztatta a készüléket, a Tivoli Audió azt
javasolja, hogy ne is kapcsolja ki a készüléket. Ugyanakkor folyamatosan gondoskodjék
a hálózat megfelelő védelméről! Amennyiben több hálózat közül is választhat, ahhoz a
hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek használatára megfelelő jogosultsággal
rendelkezik!
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Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy látogassa meg a honlapunkat
(http://NetWorks.tivoliaudio.com), ha nem sikerülne kilépni a hálózatra, vagy egyéb
módon segítségre szorulna a készülék használatával kapcsolatban.
Amennyiben manuálisan kívánja indítani a hálózatkeresést, akkor lépjen be az „IR Setup”
beállító menübe és válassza ott a „Scan NetWorks+” (hálózatkeresés) menütételt! Az „IR
Setup” beállító menüben lehetősége van a jelenlegi beállítások ellenőrzésére és
módosítására is.
Vezetékes/vezeték nélküli csatlakoztatás: Amennyiben vezeték nélküli csatlakoztatásról vezetékesre vált, akkor az Ethernet-kábel NetWorks+ készülék fenéklapján
található RJ45-ös aljzathoz való csatlakoztatása után lépjen be az „IR Setup” beállító
menübe és válassza ott a manuális beállításokra szolgáló „Manual Settings” sort, azon
belül pedig a vezetékes hálózat beállítására szolgáló „Wired” sort! Ehhez feltétlenül
csatlakoztassa előbb a készülékhez az Ethernet-kábelt! Ezzel a készülék lekapcsolja a
vezeték nélküli hálózati csatolót és el is tűnik a térerő kijelzés a kijelzőről. Amennyiben
vezetékesről vezeték nélküli csatlakoztatásra vált vissza, akkor a fenti beállító menüben a
vezeték nélküli beállításokra szolgáló „Wireless” sort, majd a hálózatkeresésre szolgáló
„Scan for NetWorks+” opciót válassza az „IR Setup” beállító menüben, majd „Az első
lépések” fejezet 6. pontjában leírtakkal folytassa!
WiFi jelvétel: A WiFi antenna be van építve a készülékbe. A lehető legnagyobb térerőt
adó irányba forgassa el a készüléket! A vételt befolyásolhatja a ház szerkezete és még
számos egyéb zavaró tényező is. Az Internet rádió és a zenelejátszás üzemmódban jelzi
a kijelző a WiFi vétel térerejét a kijelző jobb alsó sarkában. Nem látszik a térerő, ha
Ethernet-kábelt használ. Megjegyzés: A WiFi hálózat időnként zajossá válhat, ami az
audió jelben is hallhatóvá válik. Ez nem a NetWorks+ rádiókészülék hibája!

A készülék tetőlapján lévő kezelőszervek:
1. POWER/VOLUME/SNOOZE/MUTE (Hálózati
kapcsoló/hangerő/ébresztés lekapcsolása/
némítás:
Nyomja meg röviden a kezelőkerék közepét,
ezzel tudja bekapcsolni a NetWorks+ készüléket. A vezérlőkerék közepét megnyomva és
nyomva tartva tudja kikapcsolni a készüléket.
A forgatókereket az óramutató járásával
egyező irányba forgatva növelheti, ellenkező
irányba csökkentheti a készülék hangerejét.
Az ébresztőóra bekapcsolása után a
vezérlőkerék közepét megnyomva tudja
lekapcsolni az ébresztőjelet. Az ébresztési
hangjelzés 7 percig szól, ha nem kapcsolja le
azt. Rádió, vagy zenehallgatás közben a
vezérlőkerék közepét megnyomva ideiglenesen elnémíthatja a készüléket. Ilyenkor a
kijelzőn a némítást az áthúzott hangszóró
szimbólum jelzi. A kerék közepét ismét megnyomva állíthatja vissza a hangerőt, de a
hangerő szabályozó elforgatásával is feloldhatja a készülék némítását.
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Távvezérlési funkciók

1. SOURCE/forrás: A gombot megnyomva jelenik meg a forráslista (Internet rádió,
DAB, zenelejátszó, segédbemenet, FM/URH). A  gombokkal és a Select gombbal
választhatja ki a kívánt forrást. Amennyiben az Internet rádióra, a DAB vevőre, vagy
az FM/URH rádióra váltott a készüléken, akkor a kijelzőn az utolsóként behangolt
állomás adatai jelennek meg.
2. POWER/hálózati kapcsoló: Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a NetWorks+
készüléket. A rádió az utolsóként behangolt állomásra áll be.
3. VOLUME/hangerő +/-: A + gombbal növelheti, a – gombbal csökkentheti a hangerőt.
Torz hang esetén csökkentse a hangerőt, hogy megvédje a hangszórót a károsodástól! A NetWorks+ készülék némított állapotában a hangerő változtatásával feloldhatja a
némítást.
4. : Ezeket a gombokat rövid ideig megnyomva felfele és lefele lépkedhet a menükben.
5. : Ezekkel a gombokkal navigálhat a főmenü oldalaiban. Ugyancsak ezekkel a
gombokkal emelheti ki a karaktereket, ha az Internet-állomás nevét, vagy a jelszavát
kívánja beírni (már amennyiben jelszó szükséges a hálózat eléréséhez). A jobb
gombot megnyomva és nyomva tartva mentheti el a behangolt Internet-adót a
Kedvencek listájába.
6. SELECT/MENU (választás/menü): A gombot röviden megnyomva kiválaszthatja vele
a menüben nyíllal kiemelt tételt, vagy a gombot megnyomva és nyomva tartva a fő
menübe léphet be vele.
7. MUTE/SNOOZE (némítás/ébresztőhang lekapcsolása): A gombot megnyomva
némíthatja el ideiglenesen a készüléket (ezt az állapotot a kijelzőn az áthúzott
hangszóró szimbólum jelzi) lejátszás alatt. A gombot ismét megnyomva az eredeti
hangerő áll vissza. A némítást a hangerőállító kerék elforgatásával is feloldhatja. Az
ébresztőhang megszólalása után a gombot megnyomva 7 perce elnémul a riasztás. 7
perc múlva ismét megszólal az ébresztésjelzés, hacsak le nem kapcsolta közben az
ébresztési funkciót. Az ébresztési jel elnyomása alatt egy visszaszámláló jelenik meg
a kijelzőn, hacsak nem az analóg óra megjelenítését kérte. Az újraébresztési időköz
nem állítható!
8. 1-5 PRESET (memóriahely)/zenelejátszó vezérlés: A NetWorks+ készülékben öt
memóriahely van az Internet-állomások adatainak elmentésére. A gyárban öt állomást
már előre beállítottunk. Amennyiben saját kedvenceivel szeretné lecserélni azokat,
akkor nyomja meg és tartsa lenyomva az adott memóriahely számgombját! A készülék
automatikusan elmenti az így kiválasztott memóriahelyre az éppen beállított Internetrádió adatait, a kijelzőn pedig megjelenik a „Preset Saved” (Elmentve a
memóriahelyen) felirat. Az elmentés után a memóriahely gombját megnyomva
hallgathatja az adott memóriahelyen elmentett rádióadó adását. 5 memóriahelyre
Internet-rádió, 5 memóriahelyre DAB-adó, 5 memóriahelyre pedig FM/URH adó
adatait mentheti el. Amennyiben olyan memóriahely gombját nyomja meg, amelyhez
még nem mentett el rádióadót, akkor a „Preset Empty” (üres a memóriahely) felirat
jelenik meg a kijelzőn. Nem használhatja a memóriahelyre mentési funkciót, ha zene-7A jelen kezelési utasítás engedély nélküli másolása törvénybe ütköző cselekmény!
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lejátszási (Music Player) üzemmódban van! Nem is ajánlja fel a rendszer a mentési
funkciót, ha a Source (forrás) menü jelenik meg a kijelzőn.
9. INFO: Internet-rádió üzemmódban az Info gombbal jelenítheti meg az aktuális
beállítási adatokat („Playing/lejátszás”, vagy „Station unavailable/Az állomás nem
érhető el), az audió formátumot, az állomás leírását, a műfajt és az állomás helyét. Az
állomások behangolása után az Info gombbal mindig az aktuális információt jelenítheti
meg. Podcast összeállítások lejátszásánál más egyéb információkategóriák jeleníthetőek meg.
A Music Player (zenelejátszás) üzemmódban a megosztott médiánál az Info
gombbal az előadó, a felvétel, az album és a formátum jeleníthető meg sorban. A
megosztott mappák és az USB eszköz esetében az Info gombbal a fájlnév, az elérési
útvonal és a formátum jeleníthető meg.
Az FM/URH üzemmódban RDS rendszerben sugárzó adó esetében az Info gombbal
a rádióadásba ágyazott szöveges információt, az állomás frekvenciáját, nevét, a
műsor típusát jelenítheti meg. Üres marad az információ kategória kijelző, ha nem
szolgáltat valamilyen információt az adott rádióadó.
10. SLEEP (elalvás utáni kapcsolóóra): Megnyomásával 20 perces kikapcsolási
időszakot állíthat be. A NetWorks+ készülék kijelzőjén mutatja a visszaszámlálást, 20
perc múlva automatikusan kikapcsol a készülék. A gombot ismét megnyomva
érvénytelenítheti az elalvás utáni kapcsolóóra funkciót. A kikapcsolásig hátralévő idő
nem állítható.
11. TUNING +/- (hangolás): Csak az FM/URH üzemmódban ezekkel a gombokkal
hangolhatja felfele és lefele az FM/URH frekvenciákat. A gombot megnyomva és
nyomva tartva gyorsan haladhat a frekvenciasávban. A gombot megnyomva és 2
másodpercen át nyomva tartva, majd felengedve a készülék automatikusan megkeresi
a legközelebbi, megfelelő térerővel vehető FM/URH adót. A fő menüben a „Scan
setting” (Hangolási beállítások) tételnél beállíthatja a keresés érzékenységét. A
„Strong stations only” (Csak a nagy térerővel sugárzó adók) és az „All stations”
(Minden rádióadó) lehetőség közül választhat. Az „All stations” opció választása
esetén a keresés minden érzékelt állomásnál, a zajosaknál is leáll. A NetWorks+
készülék hátlapjáról indított keresésnél a  gombokat használja az
állomáskereséshez.
12. ALARM (ébresztés): Ezzel a gombbal léphet be az ébresztőóra beállító menübe.
Erről bővebben a „Hogyan állíthatja be az ébresztőórát?” pontban olvashat.
A készülék távvezérlő érzékelője az előlapi kijelző bal alsó sarkában található. A
távvezérlő használata esetén erre a pontra irányítsa a távvezérlőt! Az érzékelőt érő
közvetlen napsugárzás esetenként téves működésre késztetheti a készüléket!
A távvezérlő elemeinek cseréjekor jó minőségű, 3 voltos, CR2025 típusszámú lítium
gombelemet használjon! Az elem pozitív sarka nézzen Ön fele, amikor behelyezi az
elemet! A lemerült elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa! Ne égesse el a használt elemeket!
Amennyiben az előlapi érzékelő közvetlen közelében használja a távvezérlőt, akkor
esetenként villogást érzékelhet a kijelzőn. Ez nem minősül a készülék hibájának!
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A készülék hátlapján lévő kezelőszervek:

1. DAB/FM/URH ANTENNA: Húzza ki és forgassa az FM/URH teleszkópos antennát a
lehető legjobb vételt biztosító irányba! Nagy térerejű FM/URH adók közelében
általában jobb vételt eredményez, ha összetolja az antennát. Az antenna károsodásának elkerülése érdekében hagyja összetolt és becsukott állapotban, ha nem használja
azt!
FIGYELEM! A DAB/FM/URH antenna nem vehető ki! Az antenna kiszerelésével
megszűnik a készülék garanciája!
2. MONO/STEREO: Csak akkor váltson Stereo állásba, ha csatlakoztatta az opcionális
NetWorks+ hangsugárzót! A sztereó adások esetében világít a kijelzőn az „ST” felirat.
Az FM/URH üzemmódban és ha csatlakoztatta az opcionális NetWorks+ hangsugárzót, akkor gyenge térerejű FM/URH adók vételénél a Mono állásba kapcsolva
általában javul a vétel minősége, de csak monóban fog szólni a készülék. Ilyenkor az
„M” betű világít a kijelzőn, jelezvén, hogy Mono állásban áll a Mono/Stereo kapcsoló.
Megjegyzés: A monoban sugárzott URH és Internet-adások akkor is csak monoban
szólalnak meg, ha a készüléken be van kapcsolva a Stereo üzemmód!
3. BALANCE (csatorna egyensúly): Hagyja ezt a kezelőszervet a „Left” állásban,
hacsak nem csatlakoztatta az opcionális NetWorks+ hangsugárzót! Ez esetben úgy
állítsa be a szabályozó gombot, hogy egyforma hangosan szóljon mindkét hangsugárzó. Ezt általában a szabályozó gomb középső állása biztosítja.
4. HEADPHONE (fejhallgató): Egy sztereó fejhallgatót (nem tartozék) csatlakoztathat
ehhez a változtatható kimeneti szintű 3,5 mm-es sztereó aljzathoz. A fejhallgató aljzat
kimenő szintjét a NetWorks+ készülék tetején lévő forgatógombbal, illetve a távvezérlő
hangerő szabályozó gombjaival szabályozhatja. A fejhallgató csatlakoztatása esetén
elnémulnak a készülék hangszórói. A halláskárosodás kivédése érdekében ne hallgassa nagy hangerőn a fejhallgatót!
5. USB: A tartozék USB kábellel USB csatolóval ellátott egyéb készülékeket csatlakoztathat ehhez a készülékhez. Ez az USB A típusú, 2.0 változatszámú aljzat akár USB
digitális adattárolót is fogadhat (pl. memóriakártyát). A kijelzőn az „USB device found”
(USB eszközt találtam) felirat jelenik meg. Ilyenkor váltson Music Player zene
lejátszási üzemmódra és forrásként az USB-t válassza!
Ilyen esetekben a zenelejátszó kezelőszerveit (1, 2, 3 memóriahely) használhatja a
zenelejátszás vezérléséhez. A készülék az adott könyvtár összes felvételét lejátssza
sorban, majd ismételni kezdi a lejátszást.
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Megjegyzés: Egyes MP3-as lejátszók külön lejátszásvezérlő programot használnak,
ezeket nem is ismeri fel a készülék. Ilyen esetben az LCD kijelzőn az „USB
unsupported” (nem támogatott USB eszköz) felirat jelenik meg. Az ilyen nem támogatott MP3-as lejátszókat az adott lejátszó fejhallgató aljzatán keresztül csatlakoztassa a
NetWorks+ segédbemenetéhez. Real Audio formátumú felvételeket nem tud fogadni a
készülék, ezért lejátszás előtt alakítsa át azokat MP3-as formátumúra, ha a
NetWorks+ készüléken kívánja azokat megszólaltatni!
6. 1-5 PRESETS, SOURCE, MENU/SELECT (1-5 memóriahely, forrás, menü/
kiválasztás), /:
Lásd „A távvezérlési funkciók” pontot!

A készülék fenéklapján lévő bemenetek és kimenetek:

1. 12VDC/1A: Ehhez a bemenethez csatlakoztassa az opcionális külső tápegységet, de
használhat egy 1 A-es biztosítóval ellátott, 12 V DC kimenetű hálózati adaptert is, ha
csónakban, autóban, vagy sátorban kívánja használni a készüléket! A csatlakozó 5,5
mm/2,1 mm méretű, a középső érintkező a pozitív. Használat során a külső tápegység
felmelegedhet, ez normál üzemi állapot. Ezt a bemenetet sohase használja egyszerre
a normál hálózati csatlakozó kábeles bemenettel!
2. AUX IN (segédbemenet): Ide csatlakoztathatja a külső készülék, például CD-játszó,
vagy MP3-as lejátszó audió kimenetét egy 3,5 mm-es sztereó dugóval. Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy módosítania kell a hangerőt, ha külső forráskészüléket hallgat, az
hangosabb, vagy halkabb lehet, mint a beépített rádió.
3. MIX IN (keverő bemenet): Ide csatlakoztassa egy 3,5 mm-es sztereó dugóval a
számítógép hangkimenetét! Ilyenkor a készülék összekeveri az erre az aljzatra
csatlakoztatott számítógépről érkező hangjelet azzal a forrásjellel, amelyet éppen
kiválasztott a NetWorks+ készüléken. A számítógépen tudja csak állítani az erre a
bemenetre kapcsolt számítógépes audió jel szintjét!
4. SUB OUT (mélynyomó kimenet): Ehhez a 3,5 mm-es aljzathoz csatlakoztassa a
Tivoli Audio mélynyomójának (nem tartozék) tartozék audió kábelét!
5. REC OUT (felvétel készítésére alkalmas kimenet): Ehhez a rögzített kimeneti szintű
3,5 mm-es sztereó aljzathoz csatlakoztassa a felvétel készítésére alkalmas készülék
(például kazettás magnó) bemenetét, ha felvételt kíván készíteni a NetWorks+
készüléken élvezett műsorról!
6. ETHERNET: Csatlakoztasson ide egy Ethernet kábelt (nem tartozék), ha nincs, vagy
bizonytalan a WiFi jel!
7. R-SPR (jobb hangsugárzó): Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa az opcionális
NetWorks+ hangsugárzó RCA dugóját! Állítsa be a csatornaegyensúlyt (BALANCE) és
állítsa a Mono/Stereo üzemmódváltó kapcsolót Stereo állásba, ha az opcionális
második hangsugárzót használja! Úgy hajlítsa meg a NetWorks+ hangsugárzó
csatlakozó kábelét, hogy biztosan álljon a NetWorks+ készülék a talpán!
8. POWER CORD INPUT (hálózati csatlakozó kábel aljzat): Ide csatlakoztassa a
tartozék hálózati csatlakozó kábel megfelelő végét, a másik végét, a villásdugót pedig
csatlakoztassa egy elektromos csatlakozó aljzathoz! Ügyeljen a megfelelő hálózati
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feszültségre, mert a helytelenül megválasztott hálózati feszültség miatti károsodásokra
nem terjed ki a készülék garanciája!
Hasznos tanács: A mini kábelek (nem tartozék) fenéklapi csatlakozó aljzatokhoz való
csatlakoztatásánál hajlítsa meg úgy a kábeleket, hogy biztosan álljon a NetWorks+
készülék a talpán!
Ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva a NetWorks+ készülék, amikor audió kábeleket
csatlakoztat hozzá, vagy választ le róla!

Az Internet rádió üzemmód - az Internet-rádióadók
behangolása
1. Az Internet rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a Select gombot, hogy
beléphessen a fő beállító menübe!
2. Válassza a „Station List” (az állomások listája) tételt!
3. Válassza a „Stations” (állomások) (vagy a „Podcast”) opciót!
4. Következő lépésként válassza a Location (hely), Genre (műfaj), vagy Station Search
(állomáskeresés) funkciót, majd nyomja meg a Select gombot!
A Location opcióval országokból, a Genre opcióval az adásformátumok közül
választhat. A Favorites (kedvencek) és a Station Search (állomáskeresés) funkciók
részletes leírását lejjebb, a „Menüopciók és egyéb szolgáltatások” pontban találja
meg.
Megjegyzés: A Tivoli nem felel a sugárzott információ tartalmáért!

Amit az Internet rádióállomásokról tudnia kell
Internet állomások hozzáadása
Amennyiben nem találja a keresett Internet rádióállomást a Stations (állomások)
menüben felsorolva, akkor elektronikus üzenetet küldhet a Tivolinak (angolul), hogy adja
hozzá az adott állomást a listához: addstation@tivoliaudio.com, vagy látogassa meg a
külön NetWorks+ honlapunkat a http://networks.tivoliadio.com címen!
Az elektronikus üzenetében adja meg az összes szükséges információt, hogy azonosítani tudjuk a kért adót (az állomás neve, helye, URL, stb.). A rádióadókat és egyéb, az
Internet-rádiózással kapcsolatos információt a Tivoli Audió erre a célra fenntartott
honlapjára közvetlenül is megadhatja a http://NetWorks+,tivoliadio.com címen.
Unavailable, Please try later (Nem elérhető, próbálja meg később!):
Bár ezt az üzenetet általában csak akkor kapja, ha a kiválasztott adó honlapja nem
elérhető, túl sok hallgató jelentkezett be az oldalra, vagy a kiszolgáló és a NetWorks+
készülék között túl lassú a hálózat ahhoz, hogy Internet-rádiót hallgasson, az üzenet
megjelenésének számos más oka is lehet. Néhány adó nem sugároz a nap 24 órájában
és a hét minden napján és egyes adók pedig csak időszakonként üzemelnek. Sok adó
váltogatja az audió formátumot (kodekeket) és/vagy a sugárzási protokollokat, amelynek
eredményeként eltűnhetnek az állomáslistáról, még akkor is, ha egyébként a
számítógépen keresztül elérhető lenne a honlapjuk. Sok állomás a címét, nevét is változtatni szokta. Amennyiben van számítógépe, próbálja meg azon keresztül elérni az adott
Internet-rádiót! Amennyiben úgy véli, hogy a keresett adó már nem sugároz, vagy már
elavult a korábbi elérési címe, akkor küldjön egy elektronikus üzenetet a Tivoli Audio
címére (angolul), hogy annak megfelelően frissíthessük az állomások adatait:
addstation@tivoliaudio.com, vagy látogassa meg a külön NetWorks+ honlapunkat a
http://networks+.tivoliadio.com címen!
A fenti üzenet jelenhet meg akkor is, ha sérült zenei állományt tölt le a számítógépről.

Menüopciók és egyéb szolgáltatások:
Megjegyzés: Az aktuális beállítást egy pipával () jelöljük.
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TM

1. SuperBuffer (csak az Internet rádió üzemmódban és a fő menüben szerepel!):
Az Internetes rádió üzemmódban a fő menüben található meg. Ez, a Tivoli Audió által
kifejlesztett egyedi szolgáltatás négyszeresére növeli a pufferidőt, hogy ezzel is csökkenjen az adáskimaradások gyakorisága. Amennyiben azt tapasztalja, hogy gyakran
kimaradozik az adott Internet-rádió adása, akkor „On” értéket rendeljen ehhez a
szolgáltatáshoz, vagyis kapcsolja be azt! A kijelzőn az „x4” felirat jelenik meg, ha be
van kapcsolva a SuperBuffer szolgáltatás. A SuperBuffer funkció bekapcsolásakor
esetleg kicsit tovább tarthat az állomások betöltése. A kiesést több ok is okozhatja. A
SuperBuffer teljesen nem tudja kivédeni a kiseséseket, de csökkenti azok gyakoriságát.
2. Tivol EQ (a fő menüben található: A ▲▼ és a Select gombokkal állíthatja be a mély
(Bass) és a magas (Treble) hangok arányát. A beállított értékek az „User EQ”
képernyőn jelennek meg. A ▲▼ gombokkal kapcsolhatja be (On) és ki (Off) a
fiziológiai hangosságérzet (Loudness) funkciót. A készüléket alacsony hangerőn
hallgatva javasoljuk, hogy kapcsolja be a fiziológiai hangosságérzet szabályozó
(Loudness) funkciót, mert ez természetesebb hangzást eredményez. A ▲▼ és a
Select gombokkal választhatja ki és állíthatja be az előre beállított és elmentett EQ
beállításokat. Egy előre beállított EQ értéket választva a készülék felülírja a korábbi
mély- és magashangszín beállításokat, de változatlanul hagyja a fiziológiai
hangosságérzet (Loudness) beállításokat. A „Flat” (lapos) EQ beállítás visszaállítja a
NetWorks+ eredeti gyári beállítási értékeit, vagyis a mély és magas hangszín értéke
egyaránt nulla lesz. Amennyiben korábban változtatott a mély és magas hangszín
arányain, ezek az értékek megjeleníthetőek a „User EQ” (felhasználói EQ) opcióban.
A „User EQ” opció választásával újra érvénybe lépnek az elmentett mély és magas
hangszín beállítási értékek. Az EQ menüoldalon a jobb oldalt látható számok jelzik a
mély és magas hangszín beállítási értékeit.
3. Kedvencek (Favorites, a „Station list” menüben találhatóak meg, de csak az
Internet rádió üzemmódban):
Az Internet rádió üzemmódban az elmenthető öt rádióállomás mellett a „Favorites”
(Kedvencek) menüben gyakorlatilag tetszés szerinti számú Internet rádióadó adatait
mentheti el. Amikor Internet-rádiót, vagy Podcast adást hallgat, elmentheti az Önnek
tetsző adókat, adásokat a Kedvencek listájában, ha megnyomja és nyomva tartja a
jobb nyílgombot. Itt választhatja ki, hogy el kívánja-e menteni az adott adót, vagy sem
a Kedvencek listájában. Amikor belép a Kedvencek listájába, válassza a „Favorites”
(Kedvencek”, vagy a „Podcasts” opciót, ha Podcast adásokat is elmentett). A
nyílgombokkal választhatja ki a kívánt állomást/Podcastot. A Select gombbal indíthatja
a kijelölt tétel lejátszását, a jobb gombot megnyomva és nyomva tartva pedig törölheti
az adott állomást/Podcastot a kedvencek listájából.
4. Hozzáadott állomásaim (My Added Stations, a „Station list” menüben találhatóak
meg, de csak az Internet rádió üzemmódban):
A „Stations” (rádióállomások) kategóriában található, ebben a listában jelenik meg
minden olyan Internet rádióadó, amelyet hozzá kíván adatni a Tivoli Audioval a
rádiójához.
5. Állomáskeresés (Station Search, a „Stations” menüben található meg, a „Station
list” menüben, de csak az Internet rádió üzemmódban):
A ▲▼ gombokkal válthat karakteroldalt. A ◄► gombokkal jelölheti ki a karaktereket
és a Select gombbal írhatja be a kiválasztott karaktert.
a) A '<' szimbólum = visszalépés, ha hibát ejtett.
b) A ' ' szimbólum = a teljes jelszó beírása
c) A 'C' szimbólum = A művelet érvénytelenítése és visszalépés az előző
menühöz
A szóközt egy aláhúzásjel jelzi a képernyő tetején lévő karakterbeviteli
sorban.
6. Podcasts (a „Station list” menüben található, de csak az Internet rádió
üzemmódban): A Podcast valójában sokféle médiáról készített felvétel együttese,
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főleg rádióadásokat és TV-adásokat szokott tartalmazni, de többféle kategória is lehet
benne. Kényelmes megoldás arra, hogy bármikor megtekintse, vagy meghallgassa az
elmulasztott adásokat.
7. Helyi állomások (Local Stations, a „Stations” menüben található, de csak az
Internet rádió üzemmódban): Ezzel a funkcióval gyorsabban elérheti az országa
adóit, gyorsabban, mintha a Location funkcióval keresné azokat.
8. Óra és dátum (Clock és Date (a „Settings” menüben található): Az óra beállításához válassza a „Clock” opciót a „Settings” (Beállítások) menüben és a ▲▼
gombokkal állíthatja be az órát. A fenti lépések ismétlésével állíthatja be a perceket, a
Select gombbal pedig elmentheti az órabeállítást. Ugyanezen „Settings” menün belül
egy másik opcióval állíthatja be a dátumot, az órakijelzés formátumát (hogy számok,
vagy egy óra szimbólum formájában jelenjék-e meg az idő, ha ki van kapcsolva a
készülék), illetve itt választhat 12/24 órás üzemmódot.
9. Nyelv (Language, a „Settings” menüben található): A ▲▼ gombokkal és a Select
gombbal választhatja ki a kívánt nyelvet.
10. A gyári adatok visszaállítása (Factory Re-Set, a „Settings” menüben található):
A ▲▼ gombokkal és a Select gombbal kezdeményezheti a gyári beállítási értékek
visszaállítását. A „Yes” (Igen) opciót választva egy üzenetben kéri a rendszer, hogy
valóban vissza kívánja-e állítani a gyári adatokat. A gyári beállítási értékek visszaállításával törli a rendszer a korábbi egyéni beállításokat, nyelvi beállításokat, kedvenceket, dátumot, órabeállítást, ébresztőóra beállítást, WiFi biztonsági jelszót (amennyiben
beállította azt), az EQ beállításokat és minden más egyedi beállítást. Amennyiben
működési zavart észlelne a rendszerben, húzza ki a NetWorks+ hálózati csatlakozóját
néhány másodpercre, majd dugja vissza újra. Amennyiben ez sem segítene, próbálja
meg visszaállítani a gyári beállítási értékeket!
11. Info (a „Settings” menüben található): Ezzel a funkcióval jelenítheti meg a
NetWorks+ rádióval kapcsolatos adatokat, amelyeket esetleg az ügyfélszolgálat
kérhet, ha telefonon, vagy e-mailben segítséget kér tőlük a rendszert működtető
programmal, vagy a készülék javításával kapcsolatban. Funkciója eltér a távvezérlőn
lévő Info gomb funkciójától.
12. Programfrissítés (Software Upgrade, a fő menüben találja meg az „IR Setup”
almenüben, de csak az Internet rádió üzemmódban): Automatikusan egy üzenet
jelenik meg az Internet rádió üzemmódban, ha új működtető program válik elérhetővé.
Bármikor lekérdezheti, hogy van-e esetleg újabb programváltozat, ha belép az „IR
Setup” menübe az Internet rádió üzemmódban a főmenüben és ott a „Software
Upgrade „Programfrissítés) opciót választja. Javasoljuk, hogy a rendszer beállítása
után mindig ellenőrizze, hogy nincs-e esetleg egy újabb letölthető program, hogy a
készülék mindig a legújabb állapotnak megfelelő működtető programmal legyen
ellátva. Esetenként több programfrissítést is el kell végeznie. A sikeres frissítés után a
NetWorks+ készülék mindig automatikusan újratölti a működtető rendszerét.
FIGYELEM! Nagyon fontos, hogy ne kapcsolja ki a NetWorks+ készüléket a
programfrissítés alatt és ne is húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból
ez alatt, mert különben szervizbe kell vinnie a készüléket, hogy helyreállítsák a
rendszer működését!

Az ébresztőóra beállítása:
1. Nyomja meg a távvezérlő Alarm gombját, vagy lépjen be a „Settings” beállító menüben
az ébresztőóra beállítására szolgáló „Alarm” almenübe!
2. Válassza az 1-es, vagy 2.-es ébresztőóra (Alarm 1, vagy Alarm 2) funkciót!
3. Válassza a „Time” (órabeállítás) opciót! Az órát a   gombokkal tudja beállítani, a
beállítást pedig a Save gombbal mentheti el. Ugyanezen művelet ismétlésével
állíthatja be a perceket. Egy üzenet nyugtázza az ébresztési idő beállítását és az
ébresztőóra funkció bekapcsolását.
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4. Ugyanilyen módon állíthatja be a második ébresztőóra funkciót is, vagy hasonlóképpen kapcsolhatja be és ki az ébresztőóra funkciót, azt a forrást, melyre ébredni
szeretne, az ébresztési hangerőt (ezt is a   gombokkal tudja beállítani), majd a
beállítások végeztével nyomja meg a Save gombot!
Megjegyzés: Minden változtatás után feltétlenül nyomja meg a „Save”
gombot, mert különben nem menti el a készülék a változtatásokat a memóriájában!
Áramkimaradás esetén egy beépített memóriavédő áramkör gondoskodik az ébresztési
időbeállítások megőrzéséről. Amennyiben viszont akkor történik az áramkimaradás,
amikor már be van kapcsolva az ébresztési funkció, akkor a készülék csak hangjelzéssel
fogja ébreszteni, függetlenül attól, hogy milyen ébresztési forrást választott.
Amennyiben azt szeretné, hogy egy Internet-, vagy FM/URH rádióadóra ébredjen, akkor
ügyeljen arra, hogy sugározzon műsort az adott ébresztési idő alatt az adott adó!
Amennyiben olyan Internet-rádiót választ, amely vagy nem sugároz az ébresztési időben,
vagy túl lassan töltődik be, akkor az ébresztőóra hangjelzésre vált. Amennyiben gond
támadna az ébresztésként beállított Internet-rádió betöltése során, vagy nincs hálózati
kapcsolat, akkor a készülék nem tud alternatív hangjelzésre váltani, néma marad! Éppen
ezért azt javasoljuk, hogy csak olyan ébresztési forrást válasszon az Internet-rádiók
közül, amely mindig biztosan betöltődik, de jobb, ha hangjelzésre, vagy URH-adóra
ébred!
Háromféle lehetőség közül választhat, ha megszólal az ébresztés:
1.) Nyomja meg a Snooze gombot, ez esetben 7 percre elhallgat az ébresztés.
2.) Kapcsolja ki a Power gombbal a NetWorks+ készüléket, ez esetben majd másnap
működik újra az ébresztőóra, vagy
3.) Hagyja tovább működni a NetWorks+ készüléket, lépjen be a menübe és kapcsolja ki
az ébresztési funkciót!

A zenelejátszási mód (Music Player) beállítása
Amennyiben hozzá szeretne férni az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó számítógépen
tárolt zenei állományaihoz, mint amelyhez a NetWorks+ készülék csatlakozik és a
NetWorks+ készüléken kívánja azokat lejátszani, akkor az alábbi két üzemmódok
valamelyikét kell beállítania a NetWorks+ készüléken: Shared Media (Megosztott média,
UPnP, Universal Plug and Play, általános dugd be és játszd le), vagy Shared Folders
(Megosztott mappák, CIFS). Az előbbi beállítás az egyszerűbb a kettő közül. A Shared
Media beállítási opció általában több keresési lehetőséget kínál. Amennyiben már
Windows Media Player 11 programot telepített a számítógépére és azon zenei állományok is találhatóak, lépjen közvetlenül „a megosztott média kezelése a beállítások után”
pontra, hogy ellenőrizhesse, hogy megkezdheti-e az adatok letöltését!
Megjegyzés: A „PC” kifejezés a továbbiakban a megfelelően kiépített és felszerelt
személyi számítógépet jelenti.

1. Shared Media (megosztott média, UPnP) (EZ A JAVASOLT
MÓDSZER!)
Ennél a beállításnál a Windows Media Player (WMP) 11-es, vagy újabb programváltozatával, média kiszolgálóként oszthatja meg a médiafájlokat a hálózaton. A WMP 11 a
Microsoft WEB-helyéről tölthető le (www.microsoft.com). A Shared Media üzemmód
nem igényel semmilyen egyedi beállítást a NetWorks+ készüléken, de a PC-t úgy kell
konfigurálnia, hogy lehetőséget adjon a média elérésre. Ezt a beállítást csak egyszer
kell elvégeznie az alábbiak szerint:
1) Ellenőrizze, hogy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e a PC (vezetékkel, vagy
vezeték nélkül), mint a NetWorks+ készülék!
2) Telepítse a WMP 11-et, ha még nem telepítette volna azt a PC-re!
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3) Nyissa meg a WMP 11-es programot! Az új média állományok könyvtárhoz való
adásához kattintson a „Library” (Könyvtár) fülre, majd az „Add to Library”
(Hozzáadás a könyvtárhoz) sorra! Amennyiben nem jelenne meg a mappalista,
kattintson az „Advanced Options” (Összetettebb opciók) fülre. Ezután kattintson az
„Add” (Hozzáadás) gombra, majd válassza ki a hozzáadni kívánt mappákat!
Ezután kattintson az „OK” gombra! Kattintson ismét az „OK” gombra, hogy
bezárhassa az „Add to Library” oldalt!
4) Kapcsolja be a NetWorks+ készüléket, nyomja meg a Source gombot és válassza
ki a Music Player zenelejátszási üzemmódot, majd válassza a „Shared media”
(Megosztott média) funkciót! Ezután válassza ki a számítógépe nevét! A
NetWorks+ kijelzőjén az „Unauthorized” (Nem engedélyezett) felirat jelenik meg.
Kattintson a számítógépe WMP 11-es programjában a „Library” (Könyvtár) fülre és
válassza ki a „Media sharing” (Média megosztása) opciót! A NetWorks+ készülék
„Unknown Device” (Ismeretlen eszköz) tételként fog megjelenni. Válassza ki ezt az
ismeretlen eszközt, majd kattintson az „Allow” (Engedélyezése) gombra, utána
meg az OK gombra! Nyomja meg ismét a Select gombot, hogy engedélyezze a
NetWorks+ készüléknek a menühöz való hozzáférést! Válassza a „Music” (Zene)
opciót a NetWorks+ menüjében és válassza ki a további szükséges opciókat
ahhoz, hogy elinduljon a zenelejátszás!

A Shared Media (Megosztott média) használata a beállítások után:
1) Válassza a Music Player (zenelejátszó) üzemmódot a „Source” (Forrás) menüben
a NetWorks+ készüléken!
2) Válassza a Shared Media (megosztott média) opciót! A NetWorks+ megkeresi a
választható számítógépeket.
Amennyiben nem talál számítógépet, akkor az „Empty” (Üres) felirat jelenik meg a
kijelzőn, egyébként meg:
3) A ▲▼ gombokkal jelölje ki a számítógépét, majd nyomja meg a Select gombot!
4) Válasszon a megjelenő média kategóriák (Music/zene, Playlists/lejátszási listák,
stb.) közül! Megjegyzés: Amennyiben „Video”, vagy Pictures” (Képek) opciót
választ, akkor az „Empty” felrat jelenik meg a kijelzőn! Ettől a ponttól kezdve a
tényleges menüszerkezetet már a kiszolgáló küldi a kijelzőre és arra nincs
befolyással a NetWorks+ készülék, így az rendszerenként változó lehet. A ▲▼
gombokkal választhatja ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a Select
gombot!
Az USB bemenethez hasonlóan a Music Player zenelejátszó nem tudja lejátszani az
Apple egyedi kódolásával védett zenei állományokat. Az iTunes letöltőhelyről vásárolt
felvételek, vagy albumok ilyen formátumúak. A Real Audio formátumú zenei
állományokat előbb konvertálja át MP3-as formátumra, mert csak így fogja tudni
lejátszani azokat a NetWorks+ készüléken!

2. Shared Folders (Megosztott mappák, CIFS): (WINDOWS XP
HOME)
Ahhoz, hogy beállíthassa a NetWorks+ készüléket az elosztott számítógéphálózaton
lévő zenei állományok lejátszására, az alábbiakat kell tennie:
1) Nyomja meg a „Start” gombot a számítógépén!
2) Válassza ki az „All Programs” (Programok) sort!
3) Válassza az „Accessories” (Kellékek) sort!
4) Válassza a „Windows Explorer” (Windows Intéző) sort!
5) Keresse meg a megosztani kívánt mappát!
6) Kattintson a jobb egérgombbal az adott mappára, majd kattintson a „Sharing and
Security” (Megosztás és biztonság) sorra!
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7) Az alábbiak valamelyikét tegye:
a) Amennyiben választható a „Share this folder on the network” (Ezen mappa
hálózati megosztása) jelölőmező, akkor válassza azt, majd kattintson az „OK”
gombra!
b) Amennyiben nem választható a „Share this folder on the network” (Ezen mappa
hálózati megosztása) jelölőmező, akkor nem csatlakozik a számítógépe a
hálózathoz! Amennyiben egy kis otthoni, vagy irodai hálózatot szeretne kialakítani, kattintson a „Hálózatépítő varázsló” (Network Setup Wizard) gombra és
kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat a fájlmegosztáshoz! A
fájlmegosztás bekapcsolása után indítsa újra a fenti műveletsort!
8) Kapcsolja be a NetWorks+ készüléket, nyomja meg a Source gombot, válassza ki a
Music Player üzemmódot, majd a „Shared folders” (Megosztott mappák) tételt!
9) Válassza ki a munkacsoport nevét, majd a számítógép nevét! Ezután már csak a
kívánt mappát, illetve azon belül a lejátszani kívánt mappákat kell kiválasztania.
Megjegyzés a VISTA operációs rendszert használóknak: Be kell kapcsolnia a Guest
(Vendég) felhasználói fiókot a VISTA vezérlőpultjának felhasználói fiók kezelő
funkciójával, majd ezután „Bárkinek”, illetve „Csak a vendég” jogosultságot kell
adnia a megosztott fájlhoz. Jelszavas új felhasználói fiókot is nyithat a NetWorks+
eléréséhez, ha különösen ügyel a biztonságra. A Guest/Vendég felhasználói fiók
alapértelmezés szerint nem jelszóval védett, így a készülék onnan a gyári alapbeállítások szerint fogja kapcsolni a NetWorks+ készüléket.

A megosztott fájlok kezelése (CIFS) a beállítás után
1) Válassza ki a Music Player (zenelejátszó) üzemmódot a „Source” (Forrás) menüben a
NetWorks+ készüléken, majd válassza a „Shared Folders” (Megosztott mappák” tételt!
2) A NetWorks+ készülék megkeresi az elérhető tartományokat és meg is jeleníti azokat.
Ez néhány percet is igénybe vehet.
3) A tartomány (domain) kiválasztása után az adott tartományhoz csatlakozó PC-k listája
jelenik meg.
4) Válassza ki a PC-t, amelyhez csatlakozni kíván!
5) Miután a tartományt és a PC-t is kiválasztotta, az adott rendszerben elérhető megosztott mappák listája jelenik meg.
6) Válasszon ki egy mappát és fájlt az adott mappából!
Az USB bemenethez hasonlóan a Music Player zenelejátszó nem tudja lejátszani az
Apple egyedi kódolásával védett zenei állományokat. Az iTunes letöltőhelyről vásárolt
felvételek, vagy albumok ilyen formátumúak. A Real Audio formátumú zenei állományokat előbb konvertálja át MP3-as formátumra, mert csak így fogja tudni lejátszani azokat a
NetWorks+ készüléken!

DAB üzemmód
Station List/állomáslista: Megmutatja a választható DAB adókat. A  gombokkal
jelölheti ki a kívánt rádióadót és a Select gombbal hangolhatja be azt.
Local Scan/helyi adók pásztázása: Csak a helyi DAB-adókat keresi meg.
Full Scan/Teljes állomáskeresés: A teljes DAB frekvenciatartományt átpásztázza. Ez
több időt vehet igénybe, mint a helyi adók keresése! Amennyiben másik helyre viszi át a
NetWorks+ készüléket, akkor általában egy újabb Full Scan műveletet kell elvégeznie,
hogy a készülék megtalálja az új helyen fogható DAB adókat.
Manual Tune/manuális hangolás: A  gombokkal hangolhatja be manuálisan az
adott DAB frekvenciákat. A Select gombbal indíthatja az adott frekvencián sugárzó adó
vételét.
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DRC/dinamika tartomány szabályozás: A Dynamic Range Control funkció segítségével
szabályozhatja az adók dinamika tartományát, hangosabbá teheti a halkabb részeket és
csökkentheti a legmagasabb dinamikájú részek hangerejét, hogy kompenzálja a zajos
környezetben történő vételi következményeit.
DRC 0: Ki van kapcsolva ez a funkció.
DRC Low: A vett jel dinamika tartományának felét használjuk csak ki.
DRC High: Az adást változatlan dinamika tartománnyal fogja a készülék.
Station Order/az állomások sorrendje: Tetszése szerint rendezheti a DB rádióadók
listáját. A  gombokkal választhat az alábbi opciók közül: Ensemble/csoportosítás a
frekvencia alapján), Validity (aktivitás, a készülék az inaktív, éppen nem sugárzó adókat
teszi a lista végére). A Select gombbal végezheti el a szükséges beállítást.
A kijelzőn megjelenő DAB üzenetek
„Station off-ar” (Nem sugároz az adott adó): Egyes adók időről időre lekapcsolhatják
az adásukat karbantartás, vagy egyéb célból. Ilyen esetben az LCD kijelzőn a „Station
off-air” üzenet jelenik meg és elnémul az adott adó.
Secondary Services (Másodlagos szolgáltatások): A készülék a másodlagos adókat
>> jellel jelöli az állomás neve mellett. Egyes területeken esetleg nem érhetőek el a
másodlagos szolgáltatások.
„?”: Az állomás neve melletti kérdőjel azt jelenti, hogy az adott adó éppen nem aktív,
vagy nem fogható megfelelő minőségben.
„Not available” (Nem fogható): Az igen gyenge térerővel sugárzó adókat jelzi.

DAB rádióadások vétele
A fogható DAB adások száma az üzemeltetés helyétől függ. A legjobb vétel biztosítása
érdekében teljesen húzza ki függőleges állásban az antennát! Az antennát ezután forgassa az adott adó legjobb vételét biztosító irányba, esetleg tegye át a készüléket egy olyan
helyre (például ablak elé), ahol jobb minőségben fogható az adott adó. Az analóg
adásokhoz hasonlóan a gyenge térerő csökkentheti a hangminőséget.
FIGYELEM! A DAB/FM/URH antenna nem vehető ki! Az antenna kiszerelésével
megszűnik a készülék garanciája!

FM/URH rádióadások vétele
A betonból, acélból készült, vagy alumíniumborítású házak gátolhatják a jó minőségű
rádióvételt. A háztartási készülékek, elektromos takarók, számítógépek, CD-játszók,
mikrohullámú sütők és egyéb elektronikus eszközök szintén károsan befolyásolhatják a
vétel minőségét, illetve zajos vételt okozhatnak. Ilyesmit tapasztalva vigye távolabb a
NetWorks+ készüléket a zajos vételt okozó eszközöktől, vagy dugja ezt egy másik, olyan
hálózati csatlakozó aljzathoz, amelyen nem osztozik a fenti készülékekkel!

FM/URH RDS:
A Radio Data System (RDS, Rádión sugárzott adatrendszer) szöveges és egyéb
információt sugároz az adott műsorral együtt. Nem mindegyik FM/URH adó használja az
RDS rendszert, így egyes adók esetében nem is érhető el ez a szolgáltatás. Gyenge
minőségben vehető adóknál pedig az RDS információ is zavarosan, szaggatottan, vagy
hibásan jelenhet meg. Ilyen esetekben változtassa a NetWorks+ készülék FM/URH
antennájának állását! Figyelem: Az egyes FM/URH adók maguk határozzák meg, hogy
milyen jellegű RDS információt sugároznak! Nem feltétlenül a NetWorks+ készülék
hibája, ha nem jól, vagy hibásan jelenik meg az ilyen információ!

A kijelző lekapcsolása:
A készülék automatikusan szabályozza az LCD kijelző háttérvilágítását és kontrasztját az
előlapi panel jobb alsó sarkában lévő kis érzékelő segítségével. Nem változtathat
manuálisan ezeken a beállításokon, legfeljebb csak lekapcsolhatja a kijelzőt, ha ki van
kapcsolva a NetWorks+ készülék. A kijelző lekapcsolására szolgáló funkció a fő menü
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„Settings” (Beállítások) menüjében található. Ezt az opciót választva elsötétül a
NetWorks+ készülék kijelzője, mihelyt kikapcsolja a készüléket. Hasznos lehet ez a
funkció, ha ébresztőóraként használja a készüléket a hálószobában és teljes sötétségre
vágyik ott. A kijelző ismét normál üzemállapotra vált, mihelyt bekapcsolja a NetWorks+
készüléket, ha megszólal az ébresztőhang, vagy ha áramkimaradás történik. Figyelem! A
kijelző működését befolyásolhatja a túl meleg, vagy hideg hőmérséklet!

A készülék elhelyezése:
A NetWorks+ készüléket lapos, sima felületen helyezze el! A NetWorks+ készülékbe
épített meghajtó árnyékolt, így azt közvetlenül a számítógép monitor, vagy TV-készülék
közelében is elhelyezheti. Ne takarja el a hátsó reflexnyílást! Jelentősen megnövekedhet
a mélyhangok aránya, ha könyvespolcon, sarokban, vagy a falhoz közel helyezi el a
készüléket.

A készülék tisztítása:
Ne használjon durva, karcoló súrolószert, vagy oldószereket a készülék házának, vagy
műanyag paneljeinek tisztításához, mivel azok károsíthatják a felületek bevonatát!
MEGJEGYZÉS: A Tivoli Audio készülékházai valódi fafurnérral bevontak. Mivel a
természetes fa sokféle lehet, nem garantáljuk, hogy mindegyik készülék azonos
színárnyalatú, mintázatú lesz. Azt is megfigyelheti, hogy a fa idővel sötétedik, ha
tartós napsugárzás hatásának van az kitéve. Ez normál jelenség az igazi fa
esetében.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Amennyiben nem tudja a NetWorks+ készüléket a WiFi hálózathoz csatlakoztatni, de van
PC a közelben, ellenőrizze, hogy a PC-t a WiFi hálózathoz tudja-e kapcsolni és hogy az
rendesen működik-e a hálózaton!
Ellenőrizze, hogy a hálózat nem tiltja-e le egyes MAC-címek befogadását, hálózatra való
csatlakoztatását! Nézze meg a NetWorks+ készülék MAC címét a fő menüben az „Info”
sorban, a „Radio ID” tételre kattintva!
Ellenőrizze, hogy van-e DHCP kiszolgáló telepítve, illetve, hogy statikus IP címet állított-e
be a NetWorks+ készüléken! A NetWorks+ készüléken a fő menüben, az „IR Set Up”
almenüben tud statikus IP címet beállítani.
Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a hálózat tűzfala a kimenő portokat!
Ethernet kábelt használva ellenőrizze, hogy rendesen bedugta-e az Ethernet kábelt az
aljzatba és hogy a „Wired” (vezetékes) opciót választotta-e a „Manual settings” (kézi
beállítások) menü „IR Setup” sorában!
Abban a ritka esetben, ha működési zavart észlelne a készüléknél, húzza ki néhány
másodpercre a NetWorks+ készülék hálózati csatlakozó dugóját, majd csatlakoztassa
újra! Próbálja meg visszaállítani a gyári alapbeállításokat, ha ez sem segít!
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AZ ALÁBBIAKBAN BEMUTATJUK A NETWORKS+ KÉSZÜLÉK
KIJELZŐJÉN ESETLEG MEGJELENŐ LEGGYAKORIBB ÜZENETEKET:
Üzenet

Típusa

Leírása

Failed to connect

Hibaüzenet

A WiFi-hálózat hibáját jelzi.
Az alábbi esetekben jelenhet meg a „Failed to connect” (nem
sikerült a hálózatra kapcsolódni) üzenet:
1) Nem tud a NetWorks+ a WiFi hálózatra kapcsolódni.
2) Hibás hálózati jelszót adott meg.

NetWork error

Hibaüzenet

A kiszolgáló/készülék közötti kapcsolat hibájára utal.
Az alábbi esetekben jelenhet meg a „Network error” (hálózathiba) üzenet:
1) Nem tud a NetWorks+ a WiFi hálózatra kapcsolódni.
2) Nem tud a NetWorks+ egy Internet-állomáshoz kapcsolódni.
3) A NetWorks+ egy Internet-állomáshoz kapcsolódott, de
közben megszakadt a kapcsolat.
4) Nem tud a NetWorks+ a PC-hez kapcsolódni, hogy zenét
töltsön le onnan.

Format error

Hibaüzenet

Akkor jelenik meg, ha a NetWorks+ készülék a nem támogatott
formátum miatt nem tudja lejátszani az adott médiát. Az alábbi
esetekben jelenhet meg a „Format error” (formátumhiba)
üzenet:
1) A NetWorks+ olyan Internet-rádióhoz kapcsolódik, amely
nem támogatott audió kódolással sugározza a műsort.
2) A NetWorks+ nem támogatott formátumú zenei állományt
próbál meg lejátszani a PC-ről, vagy az USB eszközről.

Not Available

Információ

Akkor jelenik meg, ha gyenge térerővel, vagygy nem megfelelő
minőségben sugárzó DAB-adót hangolt be a NetWorks+
készüléken.

Connecting...

Információ

Jelzi, hogy a NetWorks+ készülék a hálózattal, kiszolgálóval,
vagy Internet-állomással próbál kapcsolatot létesíteni.

Loading...

Információ

Jelzi, hogy a NetWorks+ készülék már kapcsolatot épített ki és
elkezdte letölteni az állomás által sugárzott műsort, vagy a
máshol tárolt csomagot.

Playing...

Információ

Jelzi, hogy a NetWorks+ már csatlakozott a hálózathoz,
letöltötte a keresett információt és elkezdi lejátszani azt. Ettől a
ponttól válik hallhatóvá az adott állomás.

Stopped

Információ

Jelzi, hogy az adott Internet-állomás most éppen nem sugároz
adást, vagy a készülék nem tudja kikódolni az adott adó által
sugárzott műsort.

USB update

Információ

Jelzi, hogy le van kapcsolva a NetWorks+ készülék, vagy
elment az áram a programfrissítés alatt és kezelői beavatkozásra vár, hogy visszaálljon a normális működése.

Waiting for
Ethernet

Információ

Jelzi, hogy „Wired” (vezetékes) üzemmódban van a NetWorks+
készülék, de nem csatlakoztatta hozzá az Ethernet-kábelt, vagy
hibás a kábel, a csatlakozó, vagy hiba van a hálózaton.
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Korlátozott garancia
A Tivoli Audió igen szigorú minőségi szabványok szerint gyártja a készülékeit, így
biztosak vagyunk benne, hogy készülékeink hosszú időn át is megbízhatóan működnek.
Ennek megfelelően korlátozott garanciát nyújtunk erre a termékre, amely kiterjed a
gyártási és anyaghibákra. A garancia csak az eredeti tulajdonosra érvényes, nem átruházható!
Az Európai Unióban, Svájcban és Norvégiában vásárolt készülékekre legkevesebb két év
garanciát vállalunk. Azon országokban, ahol a minimális garancia időtartamát törvény
szabja meg, a minimális garanciális időszak ezen törvényben maghatározott időtartam.
Minden más országban és területen a garancia egy év.
Ez a korlátozott garancia a készülék normál funkcionalitására vonatkozik normál felhasználási körülmények között, amennyiben azt a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint
használja a tulajdonosa. Nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, vagy károsodásokra,
amely a nem előírásszerű használatra, elhelyezésre vezethető vissza, amennyiben elemtöltővel töltött alkáli elemekkel üzemelteti azt, hibás kiegészítő berendezéseket csatlakoztatott hozzá, engedély nélkül módosította, vagy javította a készüléket, a szállítás közben
károsodott, vagy veszett el, normál elhasználódás, baleset, helytelenül megválasztott
tápfeszültség/áram, áramlöket, villámcsapás, vagy más külső erőszakos behatás, túl
nedves környezet, beázás, normál kopás, elhasználódás okozta a meghibásodást, a
készüléket kereskedelmi célokra használták, vagy az értékesítésre fel nem jogosított
kereskedőtől vásárolták azt. A garanciális szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy
a tulajdonosnak igazolnia kell, hogy a készüléket arra feljogosított kereskedőtől vásárolta.
A garanciális szerviz, vagy javítás igénye esetén lépjen kapcsolatba a készülék
helyi forgalmazójával, vagy az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta!
Ne nyissa fel a készülék házát, ne szedje szét azt, mert ezzel automatikusan megszűnik
a készülékre adott garancia! Nincs a felhasználó által javítható alkatrész a készülék
belsejében. A Tivoli Audio nem fizeti meg a vételi problémák korrigálásával, a külső
forrásból eredő zajok, vételi zavarok kivédésével, az idő elvesztésével, a kellemetlenségekkel kapcsolatos, a termék használatának elmaradása miatti költségeket, vagy a
készülék helytelen használata által okozott károkat.
Amennyiben a terméket a garanciális időszak alatt küldi vissza és az jogosult a
garanciális javításra, vagy cserére, akkor a készüléket ésszerű határidőn belül saját
költségünkön javítjuk meg, vagy cseréljük ki díjmentesen a hibás alkatrészt.
EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK MELLETT
MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT. A MEGVÁSÁROLT TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN EGYÉB JOGOSULTSÁGOKKAL IS RENDELKEZHET. EZEK A JOGOSULTSÁGOK ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA VÁLTOZHATNAK. EGYES ORSZÁGOK TILTJÁK A
KIZÁRÁST, A JOGOK KORLÁTOZÁSÁT, VAGY EGYES JOGOK ÉS JOGOSULTSÁGOK, VAGY AZOK HATÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT. ILYEN ESETEKBEN EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA CSAK AZ ALKALMAZHATÓ JOGOK ÁLTAL MEGADOTT MÉRTÉKIG ÉRVÉNYES.
Az országában érvényes jog esetleg jogokkal ruházza fel a jelen termék gyártójával, vagy
forgalmazójával szemben. Ez a korlátozott garancia nem befolyásolja ezeket a jogokat.
A korlátozott garancia rendelkezései minden más kimondott, vagy ki nem mondott
garanciális feltétel helyébe lép, kivéve azokat, amelyeket egyéb jogszabályok írnak elő.
Ez a korlátozott garancia nem befolyásolja az Önt jog szerint megillető jogosultságokat
és nem korlátozza Önt abban, hogy az adott jog szerint Önt megillető jogosultságokkal
éljen.
Azon országokban, ahol a felelősségkorlátozást nem tiltja törvény, a Tivoli Audio
felelősségének felső határa nem haladhatja meg a termék vételéért kifizetett vételárat. A
Tivoli Audio nem felel többért, mint a testi sérülések és/vagy a tényleges személyi, vagy
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tulajdonában keletkezett károkért, amelyeket a Tivolinak felróható hanyagsága, vagy
kötelességszegése okozott.
Ahol azt a törvény nem tiltja, a Tivoli Audió nem tehető felelőssé a speciális, véletlenszerű, következményes, vagy közvetett károkért. Egyes helyeken nem megengedett a
kártérítés korlátozása, nem zárható ki a speciális, véletlen, következményes, vagy
közvetett károk megtérítésének kötelezettsége, vagy a felelősség korlátja meghatározott
összeg, így ilyen esetekben az előző bekezdésben foglalt korlátozások Önre nem
vonatkoznak.
Érvénytelen ez a korlátozott garancia, ha eltávolította, vagy manipulálta a készülék gyári
sorozatszámát tartalmazó címkét.
Amennyiben kibővített garanciális csomagot vásárolt a viszonteladótól és a jelen korlátozott garancia érvényességi idejének lejárta után van szükség javításra, akkor a kért
szolgáltatás érvényesítéséért lépjen kapcsolatba a kiterjesztett garanciális szolgáltatást
értékesítő viszonteladóval!
Lehetőség van arra, hogy honlapunkon, a www.tivoliadudio.com címen regisztrálja a
terméket a garanciális szolgáltatások érvényesítése céljából. Nem kötelező a személyes
adatait megadnia. Ugyanakkor az ilyen információ lehetőséget biztosít számunkra arra,
hogy nyilvántartásba vegyük az Ön által vásárolt és birtokolt Tivoli Audio készüléket és
jobban megismerjük a termékeink vásárlóit. Az így szerzett információt a Tivoli Audio
marketing célokra használja fel és amennyiben arra engedélyt ad, időről időre tájékoztatjuk az Ön által vásárolt termékkel kapcsolatban, illetve az Ön számára érdekesnek
talált egyéb Tivoli Audio, vagy más gyártó termékeire vonatkozó információt adhatunk. Az
Ön által ilyen módon adott információt esetleg más országban dolgozzuk majd fel.
Látogassa meg a Tivoli Audio FAQ/GYFK oldalát a www.tivoliaudio.com oldalon, mielőtt
garanciális szervizszolgáltatást kérne, mivel az ott található információ esetleg segíthet a
kérdései, illetve a készülékkel kapcsolatos problémája megoldásában.
A termék garanciális szolgáltatásainak igénybe vétele céljából on-line is regisztráltathatja
a készüléket a www.tivoliaudio.com címen.
Lépjen kapcsolatba a készülék helyi forgalmazójával, vagy viszonteladójával, ha
szervizszolgáltatásra van szüksége!

A készülék műszaki adatai:
A készülék típusa:

Tivoli Audio NetWorks+

Típusa:

Internet rádió/FM-URH RDS és DAB rádióvevő

Hangszórók:

3,5”-os teljessávú, mágnesesen árnyékolt

Vehető frekvenciasávok:

Internet rádió: 2412-2472 MHz
DAB (III-as sáv): 174-240 MHz
FM/URH: 87,5 – 108 MHz

FM/URH kiemelés korrekció:

50 µsec, vagy 75 µsec, országfüggő

Formátumok:

WMA, Real Audio (6-os változat), MP3

Méretei:

140 mm széles x 222 mm magas x 130 mm mély

Tömege:

1,814 kg

A készülék műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak!
A Tivoli Audio fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is módosítsa a készülék
műszaki adatait.
A Tivoli Audio, a Tivoli Audio logó, a NetWorks+, a SuperBuffer a Tivoli Audio, LLC
bejegyzett védjegyei.
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A végfelhasználókra vonatkozó tájékoztatás:
a. Nem módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, szedhetik szét, darabolhatják
fel vagy fejthetik meg más módon a forráskódot, vagy nem másolhatják le egyéb
módon sem a kliens kód funkcionalitását, kivéve azt az esetet, ha ez a korlátozás
egyértelműen az adott területen alkalmazandó jog rendelkezéseibe ütközik.
b. Nem jogosultak a Real NetWorks+ Inc. cégtől az ebben a végfelhasználói licencben
meghatározott garanciális és egyéb jogoktól eltérő közvetlen, vagy közvetett jogokat
és jogosultságokat követelni, beleértve az eladhatóság és az adott alkalmazási
területre való alkalmasság beleértett garantálását és egyértelműen kizárjuk a közvetett, speciális, véletlenszerű és következményes károk, így az elmaradt nyereség
kompenzálásával kapcsolatos felelősségünket.
c. A végfelhasználónak tudomásul kell vennie, hogy ez a termék a Microsoft egyes
szellemi tulajdonjogát tartalmazza. Ezen technológia ezen terméktől független, vagy
abból eredő forgalmazása nem engedélyezett a Microsoft megfelelő engedélye nélkül!

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket a CE jelölés használati jogosultságára vonatkozó 2004/108/EC Európa
Tanács Irányelvek szerint terveztük és gyártottuk. A készülék minden vonatkozásban
megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:
EN55013 (2001) + A1 (2003) + A2: 2006
EN6100-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2: 2005
EN55020 (2002) + A1 (2003) + A2: 2006
EN6300-328: 2006
EN55022_ 2006
EN301-489-1: 2005
EN61000-3-2: 2006
IEC61000: 2004
A tesztek kelte: 2008. 04. 18 – 06. 12.
A mérési jegyzőkönyv száma: NEI-EMC-1-0803C086
A CE tesztet végző vállalat: Neutron Engineering Inc.
A mérési eredmények: Az EMC méréseket a gyártó által biztosított mintákon végezte a
mérést végző cég és úgy találta, hogy az minden vonatkozásban megfelel az elektromágneses sugárzással kapcsolatos 2004/108/EC direktívában foglaltaknak.
A gyártó/a minősítést kérő cég neve: Tivoli Audio, LLC.
A gyártó címe: Seaport Center, 70 Fargo Street, Suite 900, Boston, MA 02210 USA
Az importáló neve: Interworld Kft.
Az importáló cég címe: 1704 Budapest, Postafiók 149.
A készülék típusa: Internet asztali rádió DAB és FM/URH vevővel és anélkül, a hozzá
kifejlesztett NetWorks Speaker hangsugárzóval és anélkül.
A gyártó modelllkódjai: NP, NPC, NF, NFC, N és NC
A gyártó márkaneve: Tivoli Audio Networks+ és NetWorks
Az importáló modellkódja: Megegyezik a gyártó modellkódjával.
A gyártás éve: 2008. augusztus 6. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti specifikációban
megadott készüléket a cégünk, a Tivoli Audio, LLC gyártja és hogy az megfelel a fenti
direktíváknak és szabványoknak.
2008. június 27.

Peter Christopher Skiera
A név kiírva
Termelési igazgató
Beosztása
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Az eredeti angol nyelvű kézikönyvet Peter Skiera írta és az sem egészében, sem
részeiben nem másolható, illetve semmilyen más formában sem sokszorosítható a Tivoli
Audio engedélye nélkül. Az eredeti angol nyelvű kézkönyvben foglalt információ a
nyomtatás időpontjában aktuális állapotot tükrözi. A Tivoli Audio nem felel a kezelési, a
szerkesztési, vagy az estleges nyomtatási hibákért. Az angol nyelvű kezelési utasítás
legfrissebb változata a gyártó honlapjáról tölthető le.
htttp://networks.tivoliaudio.com
A Tivoli Audio egyéb érdekes termékeivel kapcsolatban a honlapunkon talál további
tájékoztatást, vagy hívjon bennünket közvetlenül (angol nyelven):
Tivoli Audio, LLC
Seaport Center
70 Fargo Street, Suite 900
Boston, MA 02210 USA
1.877.297.9479
1.617.345.0066
www.tivoliaudio.com
help@tivoliaudio.com
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