KEZELÉSI UTASÍTÁS

Model 10
Rádiókészülék FM/URH vevővel és órával
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Megjegyzés:
A magyar nyelvű kezelési utasítást Kiss Imre (STB Audió) készítette. A magyar nyelvű változat a szerzői jog védelme alatt áll, illetéktelen
másolását, sokszorosítását, vagy a jogtulajdonos engedélye nélkül bármilyen formában történő felhasználását a törvény bünteti.
A szerzői jogok tulajdonosa a forgalmazó, az Interworld Kft, 1704 Budapest, Postafiók 149. info@interaudio.hu.

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.
Ne érintse meg a kiszivárgó folyadékot, ha esetleg megsérült volna a folyadékkristályos kijelző!
Tartsa a készüléket biztonságos távolságra a nyílt lángoktól, például a gyertyától!
Ne tegye ki a készüléket csepegő, vagy permetező víz hatásának! Ne tegyen a készülék tetejére folyadékot tartalmazó edényeket, például
vázát, ivópoharat!
A készülék javasolt üzemeltetési hőmérséklettartománya 5 – 40 ºC.
A kültéri antenna földelése – Amennyiben kültéri antennát csatlakoztat a készülékhez, ügyeljen arra, hogy földelve legyen az antenna, hogy
megfelelő védelmet nyújthasson az esetleges villámcsapások, lökőfeszültségek és felgyülemlett statikus elektromosság ellen! A vonatkozó
iparági szabványok megfelelő tájékoztatást adnak a használat helyén érvényes földelési és érintésvédelmi előírásokról, megadják a földeléshez használandó eszközök leírását, a megfelelő földelő vezeték keresztmetszetét és a megfelelő földelést biztosító földelő elektróda
méretét és elhelyezésének módját.
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FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK - folytatás
PÉLDA A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZERINT KIVITELEZETT KÜLSŐ ANTENNA FÖLDELÉSRE.

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!

A Model 10 készülékkel kapcsolatos tudnivalók
Gratulálunk és köszönjük, hogy a Tivoli 10 FM/URH vevővel és órával egybeépített rádióját választotta! Úgy véljük, hogy a Model 10 a ma forgalomban lévő egyik legkiválóbb FM/URH-AM/KH órás rádió. Hangminősége, használatának könnyedsége, egyedi szolgáltatásai és modern kivitele
egyedülálló a piacon.
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 Tivoli Model 10 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 Model 10 készülék dobozában az alábbi tartozékokat találja:
 2,74 méter hosszú hálózati csatlakozó kábelt
 Egy távvezérlőt (elemmel együtt)
 Egy USB tartozék kábelt.
Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a Tivoli készülékek magyarországi forgalmazójával, ha bármelyik fent felsorolt tartozék
hiányozna!

A készülék előlapján lévő kezelőszervek:
1. TÖBBFUNKCIÓS FORGATÓKERÉK:
Ezzel a kezelőkerékkel többféle funkcióit is kapcsolhat, illetve szabályozhat:
Power (hálózati kapcsoló): Nyomja meg a gomb közepét, ezzel tudja bekapcsolni a Model 10
készüléket. A vezérlőkerék közepét megnyomva és nyomva tartva tudja kikapcsolni a készüléket.
Volume (hangerő): A forgatókereket az óramutató járásával egyező irányba forgatva növelheti,
ellenkező irányba csökkentheti a készülék hangerejét.
Tuning (hangolás): Az AM/KH, vagy FM/URH üzemmódban a gombot egyszer megnyomva és
az óramutató járásával egyező irányba forgatva felfele haladva, ellentétes irányba forgatva
pedig lefele haladva hangolhatja be a rádióadókat. A gombot ismét megnyomva frissítheti a
kijelzőt az újonnan beállított rádióadóra. A segédbemenetre váltva nem végezhet rádióadó
hangolást! Mintegy 6 másodperces szünet után, ha semmit sem végez a kezelőkeréken,
visszaáll az a hangerő szabályozási alapfunkciójára.
Source (forrásválasztás): A Model 10 készülék esetében, AM/KH, vagy FM/URH rádió vételi üzemmódban a gombot kétszer megnyomva a
forrásválasztó menü jelenik meg. A kereket bármely irányba forgatva válthat forráskészüléket. A gombot ismét megnyomva válthat a beállított
forrásra. Az Auxiliary segédmenetnél csak egyszer kell megnyomnia a kereket, a készülék automatikusan a segédbemenetre vált. Mintegy 5
másodperces szünet után, ha semmilyen újabb műveletet sem végez, akkor a készülék a kijelzőn látható forrásra vált vissza.
Snooze (Az ébresztési hang kikapcsolása): Az ébresztőóra bekapcsolása után a vezérlőkerék közepét megnyomva tudja lekapcsolni az
ébresztőjelet. A kijelzőn egy
ikon jelzi az ébresztési hang megszólalását. Az ébresztési hangjelzés 7 percig szól, ha nem kapcsolja le azt az
érintőkerék közepének megnyomásával.
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2. A készülék LCD kijelzője

: A hangerő szintje
: Elalvás utáni kapcsolóóra
: Ébresztőhang
: 1-es és 2-es ébresztőóra
PM: Délután (12-24 óra)

: DM/URH – AM/KH térerő
AM: AM/KH hullámsáv
FM: FM/URH hullámsáv
AUX: Segédbemenet
ST: Sztereó vétel
M: Mono vétel

T: Manuális hangolási mód
: Visszalépés, vagy előrelépés a menüben
- - - . - -: FM/URH automatikus állomáskeresés
- - - -: AM/KH automatikus állomáskeresés

: (A középsző számjegyek): Óra

A készülék hátlapja:

1. 12VDC/1000mA: Ehhez a bemenethez csatlakoztathatja az opcionális, 1 A-es biztosítóval ellátott 12 V egyenáramot adó hálózati adaptert. Az
adapter tápcsatlakozójának 5,5 mm-es átmérőjűnek kell lennie, a belső érintkező tüske átmérője pedig 2,1 mm legyen!
2. 75 OHMOS „F” ANTENNA ALJZAT: Húzza ki és forgassa el az ide csatlakoztatott 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! További információs „Az FM/URH – AM/KH
rádióadások vétele” pontban talál.
3. HEADPHONE OUT (fejhallgató kimenet): Egy sztereó fejhallgatót (nem tartozék) csatlakoztathat ehhez a változtatható kimeneti szintű 3,5
mm-es sztereó aljzathoz. A fejhallgató aljzat kimenő szintjét a készülék előlapján lévő forgatógombbal, illetve a távvezérlő hangerő szabályozó
gombjaival szabályozhatja. A távvezérlő „Mono” gombja is hatással van erre a kimenetre! A fejhallgató csatlakoztatása esetén elnémulnak a
készülék hangszórói. A halláskárosodás kivédése érdekében ne hallgassa nagy hangerőn a fejhallgatót!
4. PRESETS 1-5 (1-5 memóriahely): Ezeket a gombokat megnyomva és nyomva tartva mentheti el a behangolt rádióadók adatait a memóriahelyekre. A gombot ismét röviden megnyomva az adott memóriahelyre tárolt rádióadó adása fogható. A memóriahely száma látható a kijelzőn.
Az FM/URH és az AM/KH adók tárolására 5 – 5 memóriahely áll rendelkezésre.
5. R-SPR: Ehhez az RCA aljzathoz csatlakoztathatja az opcionális Tivoli Audio Model 10 hangsugárzón lévő csatlakozó kábel RCA dugóját. Ez
esetben állítsa át a távvezérlő Mono gombjával Stereo értékre a Stereo/mono üzemmódváltót!
6. SUB OUT (mélynyomó kimenet): Ehhez a 3,5 mm-es aljzathoz csatlakoztassa a Tivoli Audio mélynyomójának (nem tartozék) tartozék audió
kábelét!
7. 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 felvétel kíván készíteni a Model 10 készüléken élvezett műsorról! A
kimenet használatával nem némul el a készülékbe épített hangszóró!
8. 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 (pl. FM/URH, vagy AM/KH rádióadás), amelyet éppen
kiválasztott a Model 10 készüléken. A számítógépen tudja csak állítani az erre a bemenetre kapcsolt számítógépes audió jel szintjét! Segédbemenet üzemmódban ez a bemenet második segédbemenetként szolgál.
9. 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.
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10. 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 feszültségre, mert a helytelenül
megválasztott hálózati feszültség miatti károsodásokra nem terjed ki a készülék garanciája!
Ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva a Model készülék, amikor audió kábeleket csatlakoztat hozzá, vagy választ le róla!

A készülék távvezérlője:
1. POWER/hálózati kapcsoló: Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a Model 10 készüléket. A rádió az utolsóként behangolt állomásra áll be.
2. MUTE/SNOOZE (némítás/ébresztőhang lekapcsolása): A gombot megnyomva némíthatja el ideiglenesen a készüléket a lejátszás
alatt (ezt az állapotot a
szimbólum villogása jelzi a kijelzőn). 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 a
szimbólum jelenik meg a kijelzőn, hacsak nem
az analóg óra megjelenítését kérte. Az újraébresztési időköz nem
állítható!
3. ALARM (ébresztés): A  nyílgombokkal és a Select gombbal
állíthatja be az ébresztőórát és az ébresztést. Erről bővebben a
„Hogyan állíthatja be az ébresztőórát?” pontban olvashat.
4. SLEEP (elalvás utáni kapcsolóóra): Megnyomásával 20 perces
kikapcsolási időszakot állíthat be. A Model 10 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. A kikapcsolási időzítő bekapcsolását a
szimbólum
jelzi a kijelzőn. A kikapcsolási időzítő a Model 10 be-, vagy kikapcsolt állapotában egyaránt használható.
5. SOURCE/forrás: A gombot megnyomva válthat forrást.
6. INFO: A gombot nyomogatva jelenítheti meg az alapbeállítási értékeket.
7. PRESETS 1-5 (memóriahely): A Model 10 készülékben öt-öt
memóriahely van az URH/FM és az AM/KH frekvenciasávban
sugárzó állomások adatainak elmentésére. Az elmentés után a
memóriahely gombját megnyomva hallgathatja az adott memóriahelyen elmentett rádióadó adását. Az adott memóriahely száma
jelenik majd meg a kijelzőn.
8. VOLUME/hangerő +/-: A + gombbal növelheti, a – gombbal csökkentheti a hangerőt. Torz hang esetén csökkentse a hangerőt, hogy megvédje
a hangszórót a károsodástól! A Model 10 készülék némított állapotában a hangerő változtatásával feloldhatja a némítást.
9. /TUNE +/-: Ezeket a gombokat rövid ideig megnyomva felfele és lefele lépkedhet a menükben. Az FM/URH és a KH/AM üzemmódban
ezekkel a gombokkal hangolhatja felfele és lefele az FM/URH, illetve az AM/KH 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, illetve AM/KH adót. A manuális állomáshangolást a „T” szimbólum jelzi a
kijelzőn. A gombot nyomva tartva mintegy 2-3 másodperc múlva változik a frekvencia. A gombot megnyomva és legfeljebb 1,5 másodperc után
elengedve automatikus állomáshangolást végez a készülék. Ilyenkor a kijelzőn a „. . . . - -„ szimbólum jelenik meg az FM/URH, illetve a „- - - -„
szimbólum az AM/KH frekvenciasávban végzett állomáskeresés során.
10. : Ezekkel a gombokkal navigálhat a főmenü oldalaiban.
11. 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. Ezzel kapcsolatban a „Menü” pontban talál további tudnivalókat. Egyes menütételek a Model 10 készülék kikapcsolt állapotában is elérhetőek.
12. MONO: Ezzel válthat a mono és a sztereó üzemmód között. A kijelzőn mono üzemmódban az „M”, sztereó üzemmódban pedig az „ST” jelzés
világít. A távvezérlő Info gombját megnyomva is megjeleníthető a mono, vagy a sztereó üzemmód. Az üzemmód váltás a fejhallgató
kimeneten megjelenő jeleket is befolyásolja! További részleteket „Az FM/URH és AM/KH rádióadások hallgatása” pontban talál.

A menü:
(Nyomja meg röviden a Menu/Select gombot! A  nyílgombokkal navigálhat a menüoldalakon belül, a  gombokkal válthat a
menün belüli tételek között.)
1. TREBLE (magas hangszín): A  gombokkal állíthatja be a magas hangszínt. A Select gombot megnyomva léphet a következő beállítási
tételhez.
2. BASS (mély hangszín): A  gombokkal állíthatja be a mély hangszínt. A Select gombot megnyomva léphet a következő beállítási tételhez.
3. BALANCE (csatorna egyensúly): Hagyja ezt a kezelőszervet a középső állásban, hacsak nem csatlakoztatta az opcionális Model 10
hangsugárzót és sztereó üzemmódra nem váltott a távvezérlő „Mono” gombjával! Ez esetben úgy állítsa be a szabályozó gombot, hogy
egyforma hangosan szóljon mindkét hangsugárzó. Ezt általában a szabályozó gomb középső állása biztosítja. A  gombokkal állíthatja be a
két hangsugárzó hangzásegyensúlyát, ha szükséges.
4. EQ (ekvalizálás): Az ekvalizátor egyben fiziológiai hangosság szabályozóként is működik, vagyis megemeli a mélyhangokat, ha halkan hallgatja a készüléket. A  gombokkal kapcsolhatja be, vagy ki az ekvalizátor funkciót, de olyan állást is választhat, hogy csak a Model 10
kikapcsolásáig marad kikapcsolt állapotban az ekvalizátor, a készülék következő bekapcsolásakor az ekvalizátor is bekapcsol. A Select
gombbal léphet a következő menütételre.
5. DISPLAY OFF (a kijelző lekapcsolása): A  nyílgombokkal és a Select gombbal kapcsolhatja be, vagy ki a kijelzőt. A kijelző kikapcsolásával
a háttérvilágítás is kialszik, ha kikapcsolja a Model 10 készüléket. Ez éjszaka lehet előnyös. A kijelző kikapcsolt állapotában a távvezérlő
bármely gombját megnyomva 10 másodpercre világítani kezd a készülék kijelzője.
6. BACKLIGHT (háttérvilágítás): A  nyílgombokkal növelheti, vagy csökkentheti a kijelző háttérvilágításának fényerejét.
7. CONTRAST (kontraszt): A  nyílgombokkal növelheti, vagy csökkentheti a kijelző kontrasztját, vagyis a világos és sötét részek közötti
arányt.
8. CLOCK SET (Óra ás dátum beállítás): A ▲▼ gombokkal állíthatja be az órát. (Az óra értéke határozza meg, hogy délelőttöt, AM, vagy
délutánt, PM jelez-e majd az óra.) A Select gombbal hagyhatja jóvá a beállított értéket. A fenti lépések ismétlésével állíthatja be a perceket, a
Select gombbal pedig elmentheti a beállítást. Ismét a ▲▼ gombokkal állíthatja be az évet, a Select gombbal hagyhatja jóvá és léphet át a
következő beállítási tételhez. Állítsa be a ▲▼ gombokkal a hónapot, majd a Select gombot megnyomva lépjen át a következő beállítási
tételhez! Ismét a ▲▼ gombokat használva állíthatja be a napot, majd a Select gombot megnyomva zárhatja le az óra és a dátum beállítását
és léphet vissza a forrásválasztó képernyőre.
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Az ébresztőóra beállítása:
A távvezérlő Alarm gombját megnyomva léphet be az ébresztőóra beállítására és használatára szolgáló menübe.
9. Elsőként az Alarm 1, vagyis az 1. ébresztőóra beállítás jelenik meg. Az Alarm gombot megnyomva, vagy a  nyílgombokat és a Select
gombot használva választhat az 1-es és a 2-es ébresztőóra között. Figyelem: Bármikor átválthat az 1-es és a 2-es ébresztő óra között a  
nyílgombokkal!
10. A  nyílgombokkal állítsa be/módosítsa az óra értékét, majd nyomja meg a Select gombot! Ugyanilyen módon állíthatja be, vagy
módosíthatja a percek értékét is. Az óra értéke automatikusan meghatározza, hogy AM (délelőtt), vagy PM (délután) jel jelenjék-e meg az óra
mellett a kijelzőn.
11. A  nyílgombokkal és a Select gombbal kapcsolhatja be és ki az ébresztést.
12. A  nyílgombokkal és a Select gombbal állíthatja be az ébresztés ütemezését is (vagyis, hogy milyen gyakran kívánja ébresztetni magát a
készülékkel).
13. A  nyílgombokkal és a Select gombbal állíthatja be az ébresztéshez használni kívánt forrást is. FM/URH, vagy AM/KH rádióadót választva hangolja be a +/- gombokkal a kívánt állomást, vagy válassza ki a megfelelő memóriahelyet, ha már eltárolta az adott adót valamelyik
memóriahelyen! Ügyeljen arra, hogy olyan adót válasszon, amely adást sugároz a kívánt ébresztési időpontban!
14. Végül a  nyílgombokkal állítsa be az ébresztési hangerőt! Megjelenik az ébresztőóra jele a kijelzőn, miután minden beállítással végzett.
15. Ismételje meg a fenti lépéseket, ha egy második ébresztési időpontot is be szeretne állítani!
Nyomja meg a távvezérlő  gombját és ismételje meg a beállítási műveletsort, ha bárhol hibát ejtene a beállítás során!
Figyelem: A készülék automatikusan elmenti a beállításokat, miután bárhol kilépett az ébresztőóra beállítási műveletsorból. Vagyis a készülék
automatikusan a memóriába írja az aktuális beállításokat, ha 10 másodpercen át nem végez újabb műveletet. Ilyenkor az ébresztési beállítások
elmentése után a normál alapállapotra vált vissza a kijelző.
Áramkimaradás: A készülék megőrzi az ébresztőóra beállításokat a memóriájában, ha leválasztja a készüléket a hálózatról, vagy áramszünet
következik be, de nem tud ébreszteni, ha nincs áram alatt a készülék!
ÉBRESZTÉSI LEHETŐSÉGEK:
Az ébresztés kikapcsolása: Az ébresztés leállításához nyomja meg a távvezérlő Alarm, vagy Power gombját, vagy nyomja meg és tartsa rövid
ideig lenyomva a készülék tetején lévő többfunkciós vezérlőkereket!
Gyors ébresztés beállítás: A Model 10 készenléti üzemmód állapotában nyomogassa rövid ideig az Alarm gombot! Ezzel tudja be- és kikapcsolni az ébresztőóra funkciót.
Az ébresztőhang elnyomása: Az ébresztőóra megszólalása után a távvezérlő Snooze gombját, vagy a készülék tetején lévő többfunkciós
vezérlőkereket röviden megnyomva átmenetileg elhallgattathatja az ébresztőhangot, vagy az ébresztőül szolgáló forrás hangját. A Snooze
gombot ismét megnyomva ismét megszólal az ébresztőhang. Figyelem! Asz újraébresztési időköz nem módosítható!

FM/URH, vagy AM/KH rádióadások vétele:
A készülékhez mellékelt FM/URH antenna az esetek többségében jó minőségű vételt biztosít. A különösen nagy térerővel sugárzó FM/URH adók
körzetében az antennát összecsukva még jobb minőségű vétel biztosítható. Az URH antenna viszont nem használható az AM/KH rádióadások
vételéhez! Gyenge térerejű FM/URH adók vételéhez dipólantenna szükséges, ehhez egy antenna adaptert kell a készülékhez csatlakoztatnia!
Kábel-TV-hálózatok esetében a 75 ohmos antennakábel készülékhez csatlakoztatásával is jó minőségű vétel érhető el, bár sok szolgáltatónál a
rádióvételt külön engedélyeztetni kell, esetenként csak térítés ellenében biztosítják ezt a szolgáltatást.
Amennyiben a külön megvásárolható Model 10 sztereó hangsugárzóval kiegészítve használja a Model 10 készüléketn és zajos az FM/URH vétel,
akkor váltson át mono vételre a távvezérlő Mono gombjával. Ilyenkor csökken a vételi zaj, bár csak monoban fogja tudni hallgatni az adott műsort.
A gomb nem befolyásolja az M/KH rádióadók vételét!
Az AM/KH adások vételét a készülékbe épített ferritrúd antenna biztosítja. Forgassa el a készüléket a lehető legjobb vételt adó irányba! Gyenge
vétel esetén a külső AM/KH antenna jelenthet megoldást.
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 Model 10 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 Model 10 FM/URH antennájának
állását! Figyelem: Az egyes FM/URH adók maguk határozzák meg, hogy milyen jellegű RDS információt sugároznak! Nem feltétlenül a Model 10
készülék hibája, ha nem jól, vagy hibásan jelenik meg az ilyen információ!
A készülék elhelyezése:
A Model 10 készüléket lapos, sima felületen helyezze el! A megfelelő mélyhangok és a készülék jó szellőzésének biztosítása érdekében ne
takarja el a készülék hátlapján lévő mélyhang reflexnyílást! A Model 10 hangszórói mágnesesen nem árnyékoltak, ezért legalább 13 cm-es
távolságra helyezze csak el a TV-készüléktől, vagy számítógép monitortól! A készüléket könyvespolcon, sarokban, falhoz tolva ugyan
erősödhetnek a mélyhangok, de egyben természetellenessé is válhat a hangzás és túlmelegedhet a készülék.
A készülék külső felületeinek tisztítása:
Sohase tisztítsa a készülék külső burkolatát súrolószerrel, vagy maró, karcoló anyagokkal! Ne is használjon permetezett tisztítószert a viaszos
felületeken! A legjobb eredményt általában a folyékony bútorápoló szerekkel érheti el.
Megszűnik a garancia, ha átfesti, vagy más módon megváltoztatja a készülék külső burkolatát!
A készülék fa burkolatával kapcsolatos tudnivalók: A természetes fa színe és felületi megjelenési képe változhat az idők folyamán és általában a
korral tovább nemesnek a fából készült készülékek. A készülék burkolata valódi fa furnér, ez teszi egyedivé és elegáns megjelenésűvé a
készüléket. Mivel mindegyik készüléken egyedi furnért használunk, előfordulhat, hogy még az azonos színárnyalatú egyéb Tivoli készülékektől is
eltérő lehet a Model 10 színárnyalata, vagy felülete.
Az adott furnértól függően előfordulhat, hogy világosodik, vagy sötétedik a készülék, ahogyan öregszik. Ez nem a készülék hibája!
A készülék gyári beállítási értékeinek visszaállítása:
Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból, majd rövid idő múltán dugja vissza, ha valamilyen okból vissza kell állítania a Model 10 eredeti
gyári beállítási értékeit.
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 a vásárlás dátumától számított egy éves garanciát nyújtunk erre a termékre, amely kiterjed a
gyártási és anyaghibákra is. A garancia csak az eredeti tulajdonosra érvényes, nem átruházható.
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 alkálielemekkel 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!
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A közvetlenül a Tivoli Audio cégtől a honlapján, telefonon, postán, vagy faxon keresztül rendelt készülék garanciális javíttatása érdekében a hibás
készüléket egy a visszaküldésre feljogosító szám (RA #) birtokában vissza kell juttatnia a gyártóhoz. RA számot a Tivoli Audio ügyfélszolgálatának felhívása keretén belül kaphat (1.877.297.9479). Meg kell majd adnia a készülék gyári számát, típusszámát, a vásárlás dátumát és a hiba
leírását az RA űrlap kitöltésével. Az űrlap a cég (www.tivoliaudio.com) tölthető le. ATIVOLI AUDIO CÉLGHEZ AZ ÉRVÉNYES RA # NÉLKÜL
VISSZAKÜLDOTT KÉSZÜLÉKET A GYÁR A KÜLDŐ KÖLTSÉGÉRE FELBONTATLANUL VISSZASZÁRMAZTATJA!
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 ALKALMA ZHATÓ 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 lépnek, 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 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.
Az Amerikai Egyesült Államok területén kívül vásárolt készülékek garanciális és garancián túli javíttatása és ügyfélszolgálata érdekében keresse
meg a Tivoli készülékek területileg illetékes forgalmazóját!
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:
Modell:
Típusa:
Hangszóró:
Vehető rádiósáv:

FM/URH De-Emphasis:
Méretei:
Tömege:

Tivoli Audio Model 10™
AM/KH – FM/URH órával egybeépített rádiókészülék
3" teljes sávú hangszóró
FM/URH: 87,5-107,9 MHz
AM/KH: 520-1710, 10 kHz-es frekvencia lépésekben (522-1629, 9 kHz-es frekvencia lépésekben)
(A vételi tartomány körzetenként változó lehet!)
50 µSec, vagy 75µSec (körzetenként változó)
202 mm magas x 117 mm széles x 117 mm mély
1,58 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 Model 10 és a NModel 10 Speaker a Tivoli Audio, LLC bejegyzett védjegyei.
Az eredeti angol nyelvű kézikönyvet Peter Skiera írta, a magyar fordítást Kiss Imre (STB Audió) készítette. A felhasználói kézikönyv a Tivoli
Audió előzetes írásbeli engedélye nélkül sem egészében, sem részleteiben nem módosítható, nem másolható, sokszorosítható, nem olvastatható be lapolvasóval és nem alakítható át elektronikus formátumra. A jelen kézikönyvben adott tájékoztatás a könyv nyomdába adásának időpontjában hiteles és a valóságnak megfelelő volt. A Tivoli Audio nem tehető felelőssé a műszaki, szerkesztési hibákért, vagy tévedésekért! A
kézikönyv legfrissebb változatát a honlapunkon (www.tivoliaudio.com) találja meg.
A Tivoli Audio ezen és további termékeivel kapcsolatban a honlapunkon, az ügyfélszolgálatunkon, vagy a Tivoli Audió készülékek forgalmazóinál
kaphat további tájékoztatást:
Tivoli Audio, LLC
Seaport Center
70 Fargo Street, Suite 900
Boston, MA 02210 USA
1.877.297.9479
www.tivoliaudio.com
help@tivoliaudio.com
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