HANDLEIDING
Model DAB™
WAARSCHUWING
1. Hou dit toestel om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen.
2. Wij adviseren u het toestel uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5°C tot 40°C.
3. De 12VDC-aansluiting maakt het toestel geschikt voor gebruik op een boot of in een
camper. Gebruik dan een (niet meegeleverde) 12VDC-netvoedingsadapter met een 1,5A
zekering.
4. Hou het toestel uit de buurt van spatwater, en zet geen glazen, vazen of andere met
vloeistof gevulde objecten op het toestel.
5. Let op: ook in de stand-bymodus staat er spanning op het toestel.
NB: DE EXACTE TINT VAN DE HOUTEN BEHUIZING KAN VARIËREN; DE TINT
VAN DIT TOESTEL KOMT DUS NIET ALTIJD EXACT OVEREEN MET DIE VAN
ANDERE TIVOLI AUDIO PRODUCTEN.
OVER TIVOLI AUDIO
Tivoli Audio werd opgericht door Tom DeVesto met als doel om u uiterst
gebruikersvriendelijke, hoogwaardige en betaalbare audioproducten te kunnen bieden. Tijdens
zijn langdurige samenwerking met Henry Kloss, ontwerper van de legendarische Model One
Table Radio, was hij onder meer medeoprichter van Cambridge SoundWorks*. Als CEO en
hoofd van de ontwerpafdeling van zijn vorige bedrijf was DeVesto verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van een groot aantal succesvolle audio- en multimediaproducten. DeVesto
werkte ook als seniormanager op de ontwerpafdelingen van Advent en Kloss Video.
Henry Kloss (1929-2002) begon zijn lange liefdesrelatie met audioapparatuur vroeg in de
jaren vijftig, toen hij als student aan het Massachusetts Institute of Technology luidsprekers
bouwde voor collegastudenten die optimaal van de live-uitzendingen van het Boston
Symphony Orchestra wilden genieten. Daartoe aangemoedigd door niemand minder dan FMuitvinder Edwin Armstrong en de volledige laboratoriumstaf van MIT, was hij in 1952 een
van de medeoprichters van Acoustic Research. Hier werkte hij mee aan de ontwikkeling van
de eerste zwevend gemonteerde acoustic suspension luidspreker, een vondst die
muziekreproductie naar een nieuw niveau tilde. In 1957 was Kloss medeoprichter van KLH
en verraste hij audioliefhebbers met de Model Six luidspreker, de Model Eight FM-tafelradio
en een draagbare platenspeler, de Model 11. Tien jaar later begon hij Advent, een bedrijf
waarmee hij een van de eerste projectietelevisies en een van de eerste cassettedecks met
Dolby-B ruisonderdrukking* presenteerde. De projectietelevisie leverde hem een Emmy
Award op. Kloss Video kwam in 1977 in beeld, en in 1988 begonnen Kloss en DeVesto
samen met Cambridge SoundWorks, een bedrijf dat luidsprekers voor hifi- en
multimediatoepassingen bouwde en leverde. In 2000 verscheen de op dat moment al enige
jaren gepensioneerde Kloss nog eenmaal op het toneel om samen met DeVesto de welbekende
Model One tafelradio te produceren.

*Cambridge SoundWorks is een geregistreerde handelsnaam van Creative Labs, Singapore.
* Dolby is een geregistreerde handelsnaam van Dolby Labs, Inc.

MODEL DAB: UW HANDLEIDING
Wij wensen u van harte geluk met uw aanschaf van de Model DAB Tafelradio. De Model
DAB combineert Henry Kloss’ uiterst gevoelige middengolf- en FM-tuner met de DAB’s
multikanaals digitale programma’s. Het klinkend resultaat is een uiterst hoogwaardige radio
die opvallend makkelijk te bedienen is.
Om optimaal van de Model DAB gebruik te maken, raden we u aan om deze handleiding in
z’n geheel door te lezen. Heeft u daarna nog vragen, neemt u dan beslist even contact op met
uw dealer.
Wij adviseren u om de originele verpakking te bewaren voor het geval u het apparaat
ooit zou moeten versturen; transportschade valt niet onder de garantie.
Namens alle medewerkers van Tivoli Audio bedanken we u voor uw keuze voor dit product,
en we wensen u er bijzonder veel plezier mee!
Uw Model DAB wordt geleverd met:
• 1 externe netvoedingsadapter
• 1 aan het toestel bevestigde telescopische antenne
• 1 externe (AM) middengolfantenne
• 4 zelfklevende rubber voetjes
• 1 garantiebewijs
Neem contact op met uw leverancier als een of meer van bovengenoemde zaken zouden
ontbreken.
OM TE BEGINNEN
1. Klik de top van de telescoopantenne aan de achterzijde van het toestel los, draai hem
verticaal en trek hem geheel uit.
2. Sluit de netvoedingsadapter op het toestel aan en steek de stekker in een wandcontactdoos.
Het toestel geeft een kort signaal. De tunerverlichting en het aan/uitlampje lichten kort op.
3. Zet de bronkeuzeschakelaar op de voorzijde op DAB (Digital Audio Broadcasting) en
druk op de rode Power-knop om het toestel aan te zetten.
4. Zodra de Autotuning afgerond is (zie Voorzijde, punt 11), stelt u de gewenste
geluidssterkte in met de volumeknop. Radiostations worden alfabetisch in het geheugen
van de Model DAB opgeslagen. Als de Model DAB in uw omgeving geen digitale
radiostations vindt, verschijnt de melding ‘No Stations Available’ in het display. Is dat het
geval, dan kunt u het toestel een volledige scan (Full Scan) laten uitvoeren door de knop
AutoTune enige tijd ingedrukt te houden. Voor een optimaal ontvangstresultaat plaatst u
het toestel liefst bij een raam of een buitenmuur.
VOORZIJDE

1. VOLUME: Draai de volumeknop met de klok mee om de radio harder te zetten, en tegen
de klok in om het volume te verlagen. Ook het volume van een (niet meegeleverde)
hoofdtelefoon wordt met deze knop ingesteld.
2. DAB/FM/AM/AUX: Zet deze bronkeuzeschakelaar op DAB om digitale (DAB)
radiostations te ontvangen. Draai de schakelaar een klikje verder naar rechts om FM-stations
te beluisteren, twee klikjes voor stations die op de middengolf (AM) uitzenden, en drie klikjes
om een op de Aux-ingang aangesloten apparaat te horen. In de standen FM, AM en AUX
geeft het display een klok weer.
3. AFSTEMKNOP: Verdraai het bovenste deel van de concentrische afstemknop om op
analoge FM-stations af te stemmen. Voor middengolfstations gebruikt u het onderste deel van
deze knop. De instelling van deze afstemknop heeft geen invloed op de digitale (DAB)kanalen.
4. POWER: Het aan/uitlampje licht op als het toestel aanstaat.
5. TUNING: De amberkleurige afstemindicator (Tuning) licht helder op als de AM/FMontvangst optimaal is. Bij sommige voldoende goed te ontvangen middengolfstations licht de
indicator niet op; u moet de zender dan op het gehoor optimaal afstemmen.
6. DISPLAY: Het LCD-display toont de zendernaam, met daaronder aanvullende informatie
over de zender en het uitgezonden programma. Met de Up- en Down-toetsen (zie punt 8) gaat
u van station naar station. Met de knop Menu/Select kiest u een station en wordt daarop
afgestemd. In de standen FM, AM en AUX toont het display de tijd. Bij lage temperaturen
kan de weergavekwaliteit van het display achteruit gaan, evenals de snelheid waarmee het
display reageert. Het display wordt steeds verlicht als het toestel aanstaat, behalve als de
slaaptimer actief is (zie punt 9). Als het toestel uitstaat, kunt u de displayverlichting met de
knop Info voor 10 seconden activeren. Bij schade aan het display dient u te voorkomen dat u
de eventueel vrijkomende vloeistof aanraakt.
7. MENU/SELECT: Hou de knop Menu/Select even ingedrukt om het Menu te openen en
om een station of een menuoptie te kunnen selecteren. Meer informatie vindt u onder het
kopje Hoofdmenu, verderop in deze handleiding. Als het toestel op FM, AM of AUX staat,
zijn bepaalde menuopties snel toegankelijk via de Up- en Down-toetsen (zie punt 8), waarbij
u uw keuze steeds bevestigt met de knop Menu/Select. Als de radio een DAB-station
weergeeft, drukt u kort op deze knop om de signaalsterktemeter af te kunnen lezen. Nogmaals
drukken brengt u terug naar het voorgaande scherm.
8. UP > / DOWN <: Met de met pijltjes (>/<) gemarkeerde Up- en Down-toetsen kiest u
digitale radiostations en bladert u door de menuopties van het toestel. Met de knop
Menu/Select kiest u stations of bevestigt u keuzes,
9. SLEEP: De Model DAB beschikt over een slaaptimer. Met de knop Sleep bepaalt u hoe
lang de radio nog doorspeelt voor hij zichzelf uitschakelt. U bevestigt uw keuze (5 tot 60
minuten, of uit) met de knop Menu/Select.
10: #1/5: Onder deze voorkeuzetoetsen kunt u uw vijf favoriete DAB-stations vastleggen.
Stem af op het eerste gewenste station en hou knop 1 ingedrukt tot in het display de tekst
‘Preset 1 Saved’ verschijnt. Herhaal deze procedure voor de voorkeuzetoetsen 2 tot en met 5.

Een opgeslagen station is op te roepen door kort op de betreffende voorkeuzetoets te drukken.
De voorkeuzetoetsen kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het opslaan van DAB-stations,
en dus niet voor FM- en AM-stations. De tekst ‘Empty Preset’ geeft aan dat onder de
ingedrukte voorkeuzetoets geen station vastgelegd is.
11. AUTOTUNE: De Autotune-functie van de Model DAB is ontworpen om de radio na een
verhuizing of na het lanceren van een nieuwe multiplex (een groep zenders) opnieuw op de
beschikbare zenders af te stemmen. Druk deze knop kort in voor een snelle lokale scan, of
hou hem 3 seconden ingedrukt voor een langduriger Full Scan. De voortgang van de scan
wordt steeds aangegeven met een statusbalk. Door nogmaals op de knop te drukken schakelt u
de Autotune-functie weer uit. De Autotune-functie heeft geen invloed op de onder de
voorkeuzetoetsen opgeslagen stations. Als het toestel op AM, FM of AUX staat, werkt deze
functie niet.
12. INFO: Als het toestel op een DAB-station afgestemd is, kunt door herhaaldelijk op de
knop Info te drukken de volgende zenderinformatie opvragen: (1) DAB-frequentie; (2)
Kilobytes per seconde en stereo/mono; (3) Signal Error Rate (ontvangstfouten); (4)
Zendergegevens; (5) Geen functie; (6) Zenderformat; (7) Tijd en datum. Als het toestel
uitstaat, kunt u de Info-knop gebruiken om het display gedurende 10 seconden te verlichten.
De Info-functie werkt niet als het toestel op AM, FM of AUX staat.
13. POWER: Met de Power-knop schakelt u het toestel in of uit. Als u het toestel aanzet,
licht het display blauw op en wordt het aan/uitlampje groen.
14. ALARM: Met de Alarm-knop kunt u de door u ingestelde wektijden en instellingen
controleren. Ook gebruikt u deze knop om de wekker te activeren of uit te zetten. Ook als de
wekker afgaat, zet u hem met deze knop uit.
15. SNOOZE (bovenzijde): Als de wekker afgaat (naar keuze: radio of wektoon), kunt u hem
met de sluimerknop (Snooze) tijdelijk het zwijgen opleggen. Na een door u in het Menu
ingesteld aantal minuten zal de wekker opnieuw afgaan.
ACHTERZIJDE
1. 12VDC/1,5A: Op deze ingang sluit u de meegeleverde netvoedingsadapter aan, of een
1,5A/12-volts gelijkstroomadapter voor gebruik op een boot of in een camper. De adapter
moet een 5,5mm/2,1mm plug met een positieve kern hebben. Trek nooit aan het snoer om de
adapter los te koppelen. Sluit de Model DAB niet aan op een wandcontactdoos met een aan/uitschakelaar. Een ingeplugde netvoedingsadapter wordt warm; dat is normaal. Gebruik
uitsluitend de bij de Model DAB geleverde externe netvoedingsadapter. Dient deze
vervangen te worden, neem dan contact op met uw dealer.
2. EXTERNAL DAB/FM-ANTENNA: Zie hiervoor de informatie onder de kopjes DABOntvangst en AM-/FM-Ontvangst verderop in deze handleiding. Zorg ervoor dat de
telescoopantenne bij transport of vervoer goed in de antennehouder geklikt wordt.
3. HOOFDTELEFOONUITGANG: Op deze uitgang kunt u een (niet meegeleverde)
hoofdtelefoon aansluiten. De ingebouwde luidspreker van de Model DAB wordt dan
uitgeschakeld. De uitgang is bedoeld voor een standaard 1/8" miniplug. Bij gebruik van een

hoofdtelefoon moet u het volumeniveau wellicht aanpassen. Voorkom gehoorbeschadiging
door het volume bij gebruik van een hoofdtelefoon binnen de perken te houden.
4. MIX IN: Op deze stereoingang kunt u bijvoorbeeld een computer of een andere externe
geluidsbron aansluiten. Het geluid van dit toestel wordt bij weergave van DAB, FM, AM of
een op de hulpingang (Aux in; zie punt 5) van de Model DAB aangesloten toestel tegelijk met
het geluid van de DAB weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal van
uw computer horen terwijl u naar de radio luistert. De via de mixingang weergegeven
signaalsterkte moet op de externe geluidsbron ingesteld worden. De ingang is bedoeld voor
een 1/8" stereominiplug.
5. AUX IN: Op de stereohulpingang Aux In kunt u bijvoorbeeld een cd-speler of een mp3speler aansluiten. Om deze externe klankbron te beluisteren, zet u de bronkeuzeschakelaar
van de Model DAB op Aux. Hierbij wordt het op de ingang aangesloten toestel niet
automatisch ingeschakeld. Ook voor de aux-ingang gebruikt u een kabel met een 1/8"
stereominiplug. Bij gebruik van een externe klankbron moet de volumeknop mogelijk anders
ingesteld worden dan wanneer u naar de radio luistert.
6. RECORD OUT: Op de uitgang Record Out kunt u een minidiscrecorder, een
cassetterecorder of een andere opnameapparaat aansluiten. Ook kunt u deze uitgang gebruiken
om de Model DAB op een voorversterker of een geïntegreerde versterker aan te sluiten, zodat
u de Model DAB als hoogwaardige tuner gebruikt. De ingebouwde luidspreker blijft dan
actief, maar u kunt de volumeknop gebruiken om het weergegeven volume tot nul reduceren.
De voor een 1/8" stereominiplug bedoelde uitgang heeft een vast uitgangsniveau.
7. BALANCE CONTROL: Als u de Model DAB zonder de optionele Tivoli Audio Stereo
Speaker gebruikt, dan hoort de balansregelaar geheel naar links gedraaid te zijn, met de
Mono/Stereoschakelaar op de stand Mono. Als u de Stereo Speaker aansluit, zet u deze
schakelaar op Stereo. Als u de balansregelaar naar de middenpositie draait – aangegeven door
een voelbaar klikje – klinken beide luidsprekers even luid. Om de ingebouwde luidspreker
luider te laten klinken, draait u de balansregelaar met de klok mee naar links. Draait u hem
met de klok mee naar rechts, dan zal de Stereo Speaker luider gaan klinken.
8. R-SPRK OUT: Sluit de tulpplug (RCA; mannetje) van de optionele Tivoli Audio Stereo
Speaker op deze uitgang aan, zet de Mono/Stereoschakelaar op Stereo en draai de
balansregelaar naar z’n middenpositie. Door het aansluiten van een andere dan de Tivoli
Audio Stereo Speaker vervalt uw aanspraak op garantie en kan de Model DAB defect raken.
9. MONO/STEREO SWITCH: De Mono/Stereoschakelaar dient op Mono te staan, tenzij de
optionele Tivoli Audio Stereo Speaker op de Model DAB is aangesloten: in dat geval zet u de
schakelaar op Stereo. Tip: bij sommige FM-stations kan de ontvangst verbeteren als u deze
schakelaar op Mono zet.
10. SUB OUT: Sub Out is een uitgang voor Tivoli Audio’s los verkrijgbare Model
Subwoofer, die zorgt voor een krachtiger basweergave. De aansluiting is bedoeld voor een
1/8" miniplug.
11. EXTERNAL AM ANTENNA: U kunt de ontvangst van middengolfstations verbeteren
door de meegeleverde AM-lusantenne met z’n 1/8" miniplug op deze ingang aan te sluiten.

De exacte plaatsing van deze antenne kan de ontvangst van het door u gekozen station sterk
beïnvloeden. Zie onder AM/FM-ONTVANGST voor meer informatie.
HOOFDMENU
Om de opties in het Hoofdmenu te bekijken, houdt u de MENU-knop 3 seconden ingedrukt.
Met de Up-/Down-toetsen bladert u door de verschillende opties.
STATION ORDER: Met deze optie kunt u de lijst radiostations die op de tweede regel van
het display getoond wordt op uw wensen afstemmen. Druk op Menu/Select en gebruik de Up/Down-toetsen om de volgende keuzes te kunnen maken: Favorite* (favoriete stations worden
voor aan de lijst geplaatst); Aphanumeric (stations op alfabetische volgorde); Active
(inactieve stations worden onder aan de lijst geplaatst); Prune (inactieve stations worden
verwijderd), en Presets (hierbij moet ‘Favorites’ geselecteerd zijn: de onder de
voorkeuzetoetsen opgeslagen stations worden dan vervangen door 5 ‘favoriete’ stations).
Druk op Menu/Select om u keuze te bevestigen.
* Favorites: Als u de Model DAB enige tijd gebruikt heeft, verschijnt er automatisch een
hartje naast de namen van de 10 stations waar u het meest naar luistert.
MANUAL TUNE: Druk op Menu/Select en vervolgens op de Up- of Down-toetsen om
handmatig een bepaald DAB-station te kiezen. Bevestig uw keuze met de Menu/Select-knop.
DRC VALUE: Met DRC (Dynamic Range Control) worden zachte passages iets luider, wat
bijvoorbeeld handig is als u in een lawaaiige omgeving of op lage volumeniveaus luistert.
Druk op Menu/Select en gebruik de Up-/Down-toetsen om de drie DRC-opties te bekijken.
Bevestig uw keuze met de Menu/Select-knop.
DE KLOK
Druk op Menu/Select om naar het submenu te gaan en gebruik vervolgens de Up-/Downtoetsen en Menu/Select om de opties van de Model DAB klok te selecteren en te bevestigen.
1. SET ALARM: Druk op de Up-knop tot u ‘Set Alarm’ in het display ziet. Druk dan op
Menu/Select. Het display laat zien dat Alarm 1 ‘not in use’ (niet actief) is.
Druk nogmaals op Menu/Select en gebruik de Up-/Down-toetsen en Menu/Select om de
gewenste wektijd in te stellen: eerst de uren, dan de minuten. Druk nogmaals op Menu/Select
als de wektijd ingesteld is.
Druk nu op de Up-knop om te kiezen of u eenmalig (Once) of dagelijks (Daily) om deze tijd
gewekt wilt worden en bevestig ook deze keuze met Menu/Select.
Met de Up-/Down-toetsen kunt u op dezelfde manier ook een tweede wektijd (Alarm 2)
instellen.
Als de wekker aanstaat, ziet u een klein alarmklokje in het display van uw Model DAB. Als u
voor eenmalig wekken heeft gekozen, verdwijnt dit icoontje na het afgaan van de wekker.
Kiest u voor dagelijks wekken, dan blijft het icoontje zichtbaar.
Als u de wekker gezet heeft, zet de Model DAB dan niet uit voordat u de
bronkeuzeschakelaar heeft ingesteld op DAB, FM, AM of AUX (in het laatste geval wordt u
niet door een radiostation, maar door een wektoon gewekt) en u het gewenste radiovolume
heeft gekozen. Het volume van de wektoon (bij keuze voor AUX) is niet instelbaar. Als u de

Model DAB bij het klinken van de wektoon op DAB, FM of AM zet, schakelt u het toestel
uit. Kiest u ervoor om door de klanken van een digitaal of analoog radiostation gewekt te
worden, vergewist u zich er dan van dat het gekozen station op de door u ingestelde wektijd
ook daadwerkelijk uitzendt.
WAARSCHUWING: Als u de wekkerfunctie combineert met de keuze voor een DABstation en er zou (tijdelijk) geen DAB-signaal ontvangen worden of het station zou tijdelijk uit
de lucht zijn, dan klinkt er geen geluid.
2. ALARM ON/OFF: Zet de wekkerfunctie aan of uit door op Menu/Select te drukken en
met de Up-/Downtoetsen voor Alarm 1 of Alarm 2 te kiezen. Bevestig uw keuzes steeds met
Menu/Select. Het icoontje met de alarmklok wordt getoond zodra Alarm 1 en/of Alarm 2
geactiveerd zijn.
3. SNOOZE: Stel de sluimertijd (Snooze) in door op Menu/Select te drukken en met de Up/Down-toetsen door de mogelijkheden te bladeren (10–60 minuten). Bevestig uw keuze met
Menu/Select.
4. SLEEP: Stel de slaaptimer (Sleep) in door op Menu/Select te drukken en met de Up/Down-toetsen door de mogelijkheden te bladeren (uit, of 5–60 minuten). Bevestig uw keuze
met Menu/Select.
5. AUTO-SET CLOCK: Als er een DAB-kloksignaal is, kiest u er met deze optie voor om
de klok automatisch in te stellen.
6. SET CLOCK: Als er geen DAB-kloksignaal is, kunt u de klok ook handmatig instellen.
Druk op Menu/Select en gebruik dan de Up-/Down-toetsen om eerste de uren en daarna de
minuten in te stellen. Bevestig de ingestelde tijd met Menu/Select.
DIVERSEN
SW VERSION: De hierbij getoonde softwareversie kan van belang zijn als u om technische
assistentie vraagt.
RESET: De microprocessor van Model DAB kan gereset worden door de netvoedingsadapter
te ontkoppelen en hem na 10 seconden weer aan te sluiten. Om alle gemaakte instellingen te
wissen en de fabrieksinstellingen te herstellen, zet u het toestel aan en houdt u de Info-knop 3
seconden ingedrukt. Direct daarna bevestigt u de Reset door op Menu/Select te drukken. De
Model DAB geeft nu een kort signaal en gaat dan uit.
DAB ONTVANGST: De Model DAB ontvangt Band III-frequenties (174-240MHz). Het
aantal stations dat u kunt ontvangen, hangt af van waar u zich bevindt. Plaats de antenne van
uw Model DAB eerst in verticale positie en trek hem dan helemaal uit. Voor een optimale
ontvangst kan het nodig zijn om de positie van de antenne bij te stellen, of om de radio
bijvoorbeeld voor een raam te zetten. Net als bij analoge radio-ontvangst kan ook een zwak
digitaal signaal een verminderde ontvangstkwaliteit veroorzaken. Voor meer informatie over
Digital Audio Broadcasting adviseren we u om de achter in deze handleiding genoemde
websites te raadplegen.

‘STATION OFF-AIR’: Digitale stations zijn soms enige tijd uit de lucht, bijvoorbeeld in
verband met het uitvoeren van upgrades of onderhoud. Stemt u zo’n moment op een station
af, dan verschijnt de tekst ‘Station off-air’ in uw display.
‘?’: Als er een vraagteken naast de stationsnaam verschijnt, kunt u het betreffende station
(tijdelijk) niet ontvangen.
AM/FM-ONTVANGST
De telescopische FM-antenne van de Model DAB zorgt voor een goede ontvangst van FMstations. Als het signaal van een zender erg sterk zou zijn, kan het deels inschuiven van de
antenne de ontvangst verbeteren. Op de ontvangst van middengolfzenders (AM) heeft deze
antenne geen invloed.
Om middengolfzenders optimaal te ontvangen, sluit u de meegeleverde AM-lusantenne aan
op de daarvoor bedoelde ingang (achterzijde, nr. 11). Het beste resultaat bereikt u als de
antenne zo ver mogelijk van het toestel geplaatst wordt.
Gebouwen met beton-, staal- of aluminiumconstructies kunnen een goede ontvangst
verhinderen. De ontvangst kan ook negatief beïnvloed worden door elektrische dekens,
computers, cd-spelers, magnetrons en andere elektrische apparaten, die tevens ruis en brom
kunnen genereren. Mocht u hier last van ondervinden, probeer dan de afstand tussen de Model
DAB en het betreffende apparaat te vergroten en/of sluit de netvoedingsadapter op een andere
wandcontactdoos aan. Metalen oppervlakken kunnen de middengolfontvangst negatief
beïnvloeden.
PLAATSING
Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de baspoort aan de
achterzijde van het toestel niet afgedekt wordt. De Model DAB heeft een goede
videoafscherming; toch adviseren wij u om het toestel op z’n minst 10 centimeter van
computer- of televisiebeeldschermen te plaatsen. De basweergave kan verminderen als u het
toestel op een boekenplank, in een boekenkast of dicht bij een muur of hoek plaatst.
ONDERHOUD
Behandel uw Model DAB niet met agressieve reinigers of oplosmiddelen. Bij het schilderen
of kleuren van de houten behuizing vervalt uw aanspraak op garantie. Omdat voor de
behuizing hout gebruikt wordt, kan het zijn dat uw Model DAB uiterlijk niet exact
overeenkomt met andere Tivoli Audio toestellen.
SPECIFICATIES
Model: Tivoli Audio Model DAB™
Type: DAB (Band III)/FM/AM analoge tafelradio
Luidspreker: 3 (76 mm) breedband
Afmetingen: 114 x 213 x 133 mm (hbd)
Gewicht:
1,78 kg
Specificaties kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

Tivoli Audio behoudt zich het recht voor om producten te wijzigen zonder aankondiging
vooraf.
Tivoli Audio, het Tivoli Audio-logo, Model DAB en Stereo Speaker zijn handelsmerken van
Tivoli Audio, LLC.
GARANTIE
Tivoli Audio hanteert bijzonder hoge productiestandaards en we vertrouwen erop dat al onze
producten naar behoren functioneren. Daarom bieden we de eerste koper van dit toestel een
eenjarige garantie, gerekend vanaf het moment van aankoop, op fabrieks-, productie- en
materiaalfouten. Deze garantie is niet overdraagbaar.
Deze garantie dekt geen schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk of onjuist gebruik, een
incorrecte installatie, het aansluiten van niet passende accessoires, modificaties, reparaties
door anderen dan gekwalificeerde technici, transport, verlies, misbruik, ongelukken, onjuiste
netspanning, stroomstoringen, bliksem en andere natuurverschijnselen, normale slijtage,
commercieel gebruik of aanschaf van het toestel bij anderen dan geautoriseerde dealers. Als
onderhouds- of servicewerkzaamheden noodzakelijk zijn, stuur het toestel dan niet op
zonder eerst contact met uw plaatselijke dealer op te nemen. Daarbij kan om een
aankoopbewijs gevraagd worden.
Weersta de verleiding om het toestel te openen. Er bevinden zich geen zelf te repareren of in
te stellen onderdelen in het apparaat. Bij zelf ondernomen pogingen om het toestel repareren
of te modificeren, vervalt de garantie. Tivoli Audio vergoedt geen kosten die gemaakt worden
ten gevolge van ontvangstproblemen, het elimineren van door externe bronnen veroorzaakte
storing, tijdsverlies, ongemak en het niet kunnen gebruiken van het toestel. Ook kosten ten
gevolge van schade door oneigenlijk of onjuist gebruik van het toestel worden niet vergoed.
Aan deze garantiebepalingen kunt u bepaalde rechten ontlenen. Deze en andere rechten
kunnen van land tot land en van staat tot staat verschillen. In sommige landen zijn bepaalde
beperkingen of uitsluitingen in garantiebepalingen niet toegestaan. Genoemde beperkingen en
uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op uw situatie van toepassing.
Heeft u bij uw dealer voor een verlengde garantieperiode betaald en doen zich na het
verstrijken van de eenjarige fabrieksgarantie problemen voor, neem dan contact op met uw
dealer.
Wij adviseren u mede in verband met de garantiebepalingen om uw product te registreren op
www.tivoliaudio.nl, of de bijgesloten garantiekaart binnen 30 dagen na aanschaf in te vullen
en te versturen.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
APPARAAT NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN,
DIENT U DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT NIET TE OPENEN.
ER BEVINDEN ZICH GEEN ZELF TE REPAREREN OF IN TE STELLEN
ONDERDELEN IN HET TOESTEL. RICHT U ZICH VOOR REPARATIES TOT EEN
GEKWALIFICEERD TECHNICUS.

Dit symbool maakt u attent op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke voltages’ in
het toestel. Dergelijke voltages kunnen hoog genoeg zijn om een voor mensen gevaarlijke
elektrische schok te veroorzaken.
Dit symbool wijst u op belangrijke bedienings-, onderhouds- en service-instructies in de bij
het toestel behorende literatuur.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE HANDLEIDING
Alle aanwijzingen in deze handleiding en de veiligheidsinstructies dienen gelezen te worden
alvorens het toestel te gebruiken.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING
Bewaar deze handleiding en alle bijbehorende veiligheidsinstructies goed voor toekomstig
gebruik.
LET OP WAARSCHUWINGEN
Alle op het toestel en in de handleiding vermelde waarschuwingen dienen in acht te worden
genomen.
VOLG DE AANWIJZINGEN OP
Alle aanwijzingen voor de bediening en het gebruik van dit toestel dienen opgevolgd te
worden.
REINIGEN
Neem de netvoedingsadapter los voor u het toestel gaat reinigen. Gebruik geen vloeibare
reinigers of spuitbussen maar neem het toestel af met een licht bevochtigde doek.
ACCESSOIRES
Gebruik uitsluitend door de fabrikant geadviseerde accessoires.
WATER EN VOCHT
Gebruik dit toestel niet in de buurt van water (zoals in of bij een bad, zwembad, wastafel of
spoelbak) of in vochtige ruimtes, zoals kelders.
ACCESSOIRES
Plaats het toestel niet op instabiele standaards, karretjes, tafeltjes of andere wankele objecten.
Het toestel zou kunnen vallen en kinderen of volwassen kunnen verwonden, of het toestel zelf
kan beschadigd raken.
VENTILATIE
Openingen in de behuizing dienen om het toestel te kunnen ventileren teneinde oververhitting
te voorkomen en een betrouwbare werking te garanderen. Deze openingen mogen nooit
afgesloten of geblokkeerd worden. Plaats het toestel daarom ook niet op bedden, banken,
tapijten of vergelijkbare zachte oppervlakken. Het toestel dient ook niet in een boekenkast of
een andere behuizing geplaatst te worden tenzij voor voldoende ventilatie wordt gezorgd en
alle aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet opgevolgd zijn.

Wilt u meer weten over de fascinerende producten van Tivoli Audio, ga dan langs bij uw
dealer, bezoek onze website of neem contact met ons op:
Audiac
w www.audiac.nl
e info@audiac.nl
t +31 (0)30 6049000
Voor garantiezaken en aanvullende informatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw dealer.
Een dealerlijst vindt u op www.tivoliaudio.nl.
De volgende websites bieden meer informatie over Digital Audio Broadcasting (DAB):
• www.bbc.co.uk/digitalradio
• www.digitalradionow.com
• www.ukdigitalradio.com
• www.radiotimes.beeb.com

