Vertaling basishandleiding Model Three
Handleiding
Model Three ™
Tivoli Audio ®
Gefeliciteerd met uw aanschaf van dit Tivoli Audio-product.
Wij zijn ervan overtuigd dat we met Tivoli Audio producten bouwen die in hun prijsklasse
aan de absolute top staan, zowel qua klankkwaliteit als qua ontwerp, originaliteit, constructie
en gebruiksvriendelijkheid. Henry Kloss, wiens werk aan alle Tivoli Audio-apparatuur ten
grondslag ligt, wijdde het grootste deel van zijn leven aan het ontwikkelen van hifi-producten
die luisteren naar muziek tot een groot genoegen maken. En met succes: zowel consumenten
als critici zijn altijd onverminderd enthousiast geweest over zijn geesteskinderen, van de
legendarische AR-speakers uit de jaren vijftig en de Model 8 Table Radio uit de jaren zestig
tot de Tivoli Audio-producten van vandaag.
Om optimaal gebruik te maken van uw aanschaf raden we u aan om deze handleiding in z’n
geheel door te lezen. Heeft u daarna nog vragen, belt u dan beslist even met uw dealer. Verder
adviseren we u om de originele verpakking te bewaren voor het geval u het apparaat ooit zou
moeten versturen; transportschade is namelijk niet in de garantievoorwaarden opgenomen.
Namens alle medewerkers van Tivoli Audio bedanken we u voor uw keuze voor dit product,
en we wensen u er bijzonder veel plezier mee!
Nederlands
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. SOURCE (OFF/FM/AM/AUX): Draai deze bronkeuzeknop één klik naar rechts voor de
FM-band, twee klikjes voor de AM-band (middengolf), en drie om de extra ingang (Aux; zie
achterzijde, punt 8) in te schakelen. Zet de Model Two uit door de knop helemaal naar links te
draaien.
3. TUNING (AFSTEMKNOP): Met deze knop kiest u het door u gewenste radiostation.
4. POWER LIGHT: Deze LED licht groen op als de Source-knop (2) op FM, AM of Aux
staat, tenzij de wekker geactiveerd is.
5. TUNING INDICATOR: Dit lichtje brandt het helderst als de afstemming op de zender
optimaal is. Bij zwakke AM-radiostations kan het zijn dat de ontvangst zo zwak is dat deze
indicator niet aan gaat. Stem dan op het gehoor af.

6. ALARM: Zodra u de gewenste wektijd heeft ingesteld (zie punt 8), drukt u deze knop in
om de wekker te activeren. De groene LED bij deze knop licht op.
7. SLEEP (SLAAPTIMER): Zet de bronkeuzeknop SOURCE op AM of FM, stem af op het
station van uw keuze en bepaal het gewenste volume van de muziek waarbij u in slaap wilt
vallen. Druk dan op de SLEEP-knop; de bijbehorende LED licht groen op. Na ongeveer
twintig minuten gaat de radio uit. De LED blijft groen tot u de SLEEP-knop uitzet, en
wanneer de slaaptimer is afgelopen maar de bijbehorende knop nog ingedrukt is.
8. ALARM THUMBWEEL: Kies de gewenste wektijd door het gekartelde aluminium
stelwieltje met uw duim tegen de klok in (!) te verdraaien. Draai dit wiel NOOIT met de klok
mee om schade aan het mechaniek te voorkomen.
9. SNOOZE (SLUIMERSCHAKELAAR): Als de wekker afgaat, kunt u de
sluimerschakelaar boven op de radio kort ingedrukt houden. De wekker stopt dan, om na
ongeveer vijf minuten weer af te gaan.
10. KLOK: Het mechaniek van de ingebouwde analoge kwartsklok zorgt voor een zeer
accurate tijdsaanduiding. De klok werkt met een enkele AA-batterij (penlite); de
tijdsaanduiding wordt dus niet beïnvloed als de netvoeding onderbroken wordt. Controleer de
batterij jaarlijks. De verlichting van de klok is niet in te stellen of uit te schakelen. Wordt de
netvoeding uitgeschakeld, dan blijft de verlichting nog enkele seconden aan.
Achterzijde
1. BALANCE: Als de optioneel leverbare Companion Speaker is aangesloten, zet u de
MONO/STEREO-schakelaar (11) op stereo. Draai de balansknop naar links om alleen de
linkerspeaker (van de Model Three) te horen, en naar rechts om alleen de rechterspeaker
(Companion Speaker) te horen. De balansregelaar heeft een voelbaar klikje in de
middenpositie: in die stand zijn de speakers met elkaar in balans.
2. R SPR (RECHTERSPEAKER): Sluit de tulpplug (mannetje) van de bij de optionele
Companion Speaker geleverde kabel op deze uitgang aan en zet de MONO/STEREOschakelaar (zie 1) op stereo. Bij het aansluiten van een andere speaker dan de Tivoli Audio
Companion Speaker vervalt uw garantie en kunnen mogelijk defecten optreden.
3. 12-16VDC: Sluit de meegeleverde netvoedingsadapter op deze ingang aan, of gebruik een
vergelijkbare adapter (12 volt; de plug meet 5,5mm/2,1mm; kern is positief).
4. ANTENNA SWITCH: Met deze antenneschakelaar kiest u tussen de ingebouwde of de
meegeleverde externe FM-antenne. Als deze losse antenne wordt gebruikt, zet u de schakelaar
op external. De stand van deze schakelaar heeft geen invloed op de AM-ontvangst
(middengolf).
5. EXTERNAL FM CONNECTION (AANSLUITING EXTERNE ANTENNE): De
Model Three heeft zowel ingebouwde AM/FM-antennes als een externe FM-antenne. De
externe antenne kunt u op deze F-connector aansluiten. Zet dan schakelaar 4 op external, en
plaats de antenne zo dat uw ontvangst optimaal is. De externe antenne heeft geen invloed op
de ontvangst van middengolfzenders (AM).

6. HOOFDTELEFOON: Op deze uitgang kunt u een (niet meegeleverde) hoofdtelefoon
aansluiten. De ingebouwde speaker van de Model Three wordt dan automatisch
uitgeschakeld. U gebruikt de volumeknop van de Model Three om het gewenste volume te
bepalen. De uitgang is bedoeld voor een standaard 1/8" miniplug.
7. SUB OUT: Voor een betere laagweergave kunt u de apart leverbare Tivoli Audio Model
Subwoofer op deze uitgang aansluiten.
8. AUX IN: Op deze hulpingang kunt (auxiliary input) kunt u een cd-speler, een mp3-speler
of een andere geluidsbron aansluiten. De ingang is bedoeld voor een standaard 1/8"
stereominiplug. Het kan zijn dat u de instelling van de volumeknop moet aanpassen.
9. REC OUT: Beschikt u over opnameapparatuur, dan kunt u via deze uitgang stereoopnames maken. Ook kunt u de Model Three met deze uitgang als hoogwaardige tuner
gebruiken door hem aan een externe versterker te koppelen. De ingebouwde luidspreker wordt
daarbij niet uitgeschakeld, maar u kunt natuurlijk wel de volumeknop dichtdraaien. Het
signaalniveau van deze aansluiting is niet in te stellen. De uitgang is bedoeld voor een
standaard 1/8" stereominiplug.
10. MIX IN: 10. MIX IN: Wilt u het geluid van u computer of een andere geluidsbron
tegelijk horen met het signaal van de Model Two of een op de auxiliary input aangesloten
bron, gebruik dan deze ingang. De via de mixingang weergegeven signaalsterkte moet op de
externe geluidsbron ingesteld worden. Voor de aansluiting gebruikt u een 1/8"
stereominiplug.
11. MONO/STEREO: Deze schakelaar dient op mono te staan tenzij u de optionele
Companion Speaker aansluit: dan zet u de MONO/STEREO-schakelaar op stereo (zie ook
punt 1). Heeft u bij het in stereo beluisteren van een FM-zender last van storing, dan kan de
ontvangst verbeteren als u de schakelaar op mono zet. De hoofdtelefoonuitgang en REC OUT
geven altijd een stereosignaal af, tenzij u naar een AM-station luistert (AM is altijd mono), of
naar een FM-station terwijl de MONO/STEREO-schakelaar op mono staat.
12. TIME SET (TIJD INSTELLEN): Met deze knop stelt u de juiste tijd in. Hou de knop
langere tijd ingedrukt tot de tijd bijna juist is ingesteld. Druk de knop daarna steeds heel even
in om de wijzers in kleine stapjes vooruit te laten gaan tot de tijd correct aangeduid wordt. Bij
het zetten van de klok dient de wekfunctie uitgeschakeld te zijn (zie punt 6, voorzijde).
13. ALARM GRILLE: Het wekgeluid komt achter deze grille vandaan. Zet er niets voor.
14. BATTERY BACKUP: Is de meegeleverde alkaline penlitebatterij (formaat AA) leeg?
Verwijder dan het batterijdeksel om een nieuwe batterij te plaatsen. Als de
netvoedingsadapter is aangesloten, blijft de klok daarbij gewoon doorlopen. De batterij dient
als backup voor de klok en het weksysteem. Valt de stroom uit, dan wordt de klok door de
batterij van stroom voorzien. Ook de wekker zal gewoon functioneren, vooropgesteld dat de
conditie van de batterij voldoende is. Om de batterij zoveel mogelijk te sparen, wordt bij
stroomuitval de verlichting van de Model Three uitgeschakeld; ook de radiofunctie werkt niet.
Controleer de batterijspanning jaarlijks en gebruik bij vervanging van de batterij uitsluitend
alkaline penlitebatterijen van een vertrouwd merk. Lege batterijen vallen onder Klein
Chemisch Afval (KCA) of Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Lever ze in bij uw dealer of op een
van de vele inzamelpunten van gebruikte batterijen.

WAARSCHUWING
1. Hou de Model Subwoofer om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief
kaarsen.
2. Wij adviseren u de Model Subwoofer uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5°C tot
40°C.
3. Met de 12/16VDC-aansluiting is de Model Subwoofer bijvoorbeeld in een camper of op
een boot te gebruiken met een optionele 12VDC-netvoedingsadapter die voorzien is van een
2A-zekering.
4. Uw Model Three is niet waterdicht. Hou hem ook uit de buurt van spatwater, en zet geen
glazen, vazen of andere met vloeistof gevulde objecten op het apparaat.
DE MODEL THREE HEEFT EEN HOUTEN BEHUIZING; TINTVERSCHILLEN
KUNNEN OPTREDEN.

