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(lyhennetty versio)

TURVAOHJEET

Varoituksia!
• Vältä korkeita lämpötiloja. Huolehdi riittävästä lämmön
poisjohtamisesta asentaessasi laitteen telineeseen.
• Käsittele verkkojohtoa varovasti. Tartu aina pistokkeeseen irottaessasi verkkojohdon.
• Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja pölyltä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
• Älä peitä tuuletusaukkoja.
• Estä viereiden esineiden putoaminen laitteen tuuletusaukkoihin.
• Estä laitetta joutumasta kosketukseen hyönteissumutteiden, bensiinin ja tinnerin kanssa.
• Älä pura laitetta osiin tai tee siihen mitään muutoksia sen
rakenteeseen.
• Älä aseta laitteen päälle avoliekkitä, kuten palava kynttilä.
• Huomioi loppuunkäytettyjen paristojen hävittämistä
koskevat määräykset.
• Älä altista laitetta vesiroiskeille.
• Älä laita laitten päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten
kukkamaljakot.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Virta ei katkea kokonaan, kun virtakytkin asetetaan OFFasentoon.
• Valitse laitteen asennuspaikka siten, että pistorasia on
sopivasti käsillä.

VAROITUS:
Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi,
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman
tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisältämästä ”vaarallisesta jännitteestä”.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää
käyttö- ja huolto-ohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.
Varotoimenpiteitä
1. Lue nämä ohjeet
2. Säilytä ohjeet
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä.
6. Puhdista laite ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle kuumuutta synnyttäviä lähteitä, kuten lämpöpatterit, lämmittimet, liedet tmv.
(mukaanlukien vahvistimet).
9. Älä astu verkkojohdon päälle, jätä sitä puristukseen
tai taivuta sitä terävälle mutkalle, erityisesti pisteessä
jossa se lähtee laitteesta.
10. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita/
varusteita.
11. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää
tai laitteen kanssa myytävää vaunua, telinettä, kolmijalkaa, kiinnitysrautaa tai pöytää. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi
vaunu/laiteyhdistelmää estääksesi sen
kaatumisen sitä siirrettäessä.
12. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi tai ellet
käytä sitä pitkään aikaan.
13. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä ammattimaisen
huoltoteknikon tehtäväksi. Laite on toimitettava huoltoon, jos verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pudonnut jokin esine. Laite on toimitettava huoltoon
myös, jos se on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle,
se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
14. Älä altista paristoja kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tmv.

Kierrättäminen
Tämän tuotteen pakkausmateriaali on
kierrätyskelpoista. Tuote ja sen kanssa
toimitettavat tarvikkeet ovat paristoja
lukuunottamatta WEEE-direktiivin mukaiset. Hävitä kaikki materiaali ympäristömääräysten edellyttämällä tavalla.
Paristoja ei saa heittää talousjätteisiin
tai polttaa.Käsittele loppuunkäytettyjä
paristoja kemiallista jätettä koskevien
ympäristömääräysten mukaisesti.

ALOITTAMINEN
Asennusta koskevat varoitukset

Seinä

Varmista riittävä lämmönpoisto.
Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun tilaan,
kuten kirjahylly tmv.
• Suositamme yli 0.3 m tilaa laitteen ympärille.
• Älä aseta mitään muuta laitetta tämän laitteen päälle.
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VARUSTEET
Tarkista, että alla luetellut varusteet ovat mukana pakkauksessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Käyttöopas (1 kpl)
CD-ROM-käyttöopas (1 kpl)
Virtajohto (1 kpl)
Kaukosäädin RCO14SR (2 kpl)
R03/AAA-paristot (2 kpl)
Asetusmikrofoni ACM1H (1 kpl)
AM-silmukka-antenni (1 kpl)
FM-sisäantenni (1 kpl)

Käyttöoppaan pirrokset
Huomioi, että käyttöoppaassa olevat piirrokset ovat ainoastaan selitystarkoituksia varten ja ne saattavat poiketa
todellisesta laitteesta.
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KYTKENNÄT
TÄRKEÄÄ
• Suorita kaikki kytkennät ennen laitteen käyttöä. Valitse kytkentämenetelmä kytkettävän laitetyypin mukaan.
• Suorita tämän laitteen asetukset käyttämäsi kytkentämenetelmän vaatimalla tavalla.
Huom!
• Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty. (Noudata näyttöön/kuvaruutuun ilmestyviä ohjeita Setup wizard-ohjelman ollessa käynnissä.)
• Katkaise virta muista kytketyistä laitteista, kun Setup wizard on käytössä.
• Kytke kaikki kanavat oikealla tavalla (vasen/vasen ja oikea/oikea).
• Älä niputa virtajohtoja yhteen muiden kytkentäkaapeleiden kanssa. Tämä aiheuttaa kohinaa.)
Videosignaalien muuntotoiminto
Tämä laite on varustettu kolmella eri tyyppisellä videotuloliitännällä (HDMI, Component video ja video) ja kolmella eri tyyppisellä videolähtöliitännällä (HDMI, Component video ja video).
Käytä kytkettävää laitetta vastaavia liitäntöjä.
Tämä toiminto muuntaa tähän laitteeseen syötetyt videosignaalit automaattisesti TV-vastaanottimelle sopivaan formaattiin.
Videosignaalivirta (MAIN ZONE)

: syöttäessäsi 480i/576i signaaleja
Videosignaalivirta (ZONE2)

Huom!
• Videomuuntotoiminto tukee NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M ja PAL-60-formaatteja.
• HDMI-lähdön videosignaalin resoluutio on asetettu valikon kohdassa ”Resolution”.
• HDMI-yhteensopivien TV-vastaanottimien resoluutio voidaan tarkistaa kohdassa ”HDMI Information” - ”Monitor 1” tai
”Monitor 2”.
• HDMI-signaaleja ei voi muuntaa analogisignaaleiksi.
• Component-videotulosignaaleja ei voi muuntaa videoformaattiin.
• Videomuuntotoiminto ei toimi, jos tähän laitteeseen syötetään standardista poikkeavia videosignaaleja pelikoneesta
tai muusta lähteestä.
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HDMI-YHTEENSOPIVAN LAITTEEN KYTKENTÄ
HDMI-toiminto
Tämä laite tukee seuraavia HDMI-toimintoja.
• 3D
• Deep Color
• Auto Lip Sync
• ”x-v. Xolor”, sSYCC601 color, Adobe RGB Color,
Adobe YCC601 color
• High Definition digital audio format
• ARC (Audi Return Channel)
• CEC (HDMI control)

HDMI-ohjaustoiminto
Toiminto mahdollistaa ulkoisten laitteiden ohjaamisen tällä
laitteella ja tämän laitteen ohjaamisen ulkoisilla laitteilla.
Huom!
HDMI-ohjauksen toimivuus riippuu kytkeytystä laitteesta ja
sen asetuksista.
3D-toiminto
Tämä laite tukee 3D (3-ulotteiset HDMI 4.1a videosignaalit)
tulo- ja lähtösignaaleja.

HDMI-kaapelit
Käytä ”High Speed HDMI-kaapelia” tai ”High Speed HDMIEthernet” yhteensopivaa kaapelia kytkiessäsi Deep Color
yhteensopivan laitteen.

ARC-toiminto
HDMI 1.4a Audio Return Channel mahdollistaa audiotietojen ”upstream” lähettämisen yhdellä ainoalla HDMI-kaapelilla.

Kytkentään käytettävät kaapelit
Audio- ja videokaapeli (myydään erikseen).

HDMI cable

Tämä käyttöliittymä sallii digitaalisten video- ja audiosignaalien siirron yhdellä ainoalla HDMI-kaapelilla.
Digit.
Blu-ray
soitin

DVDsoitin

Satelliitti- K u v a Peliviritin nauhuri konsoli

(Takapaneeli)

(Etupaneeli)
5

kameranauhuri

TV1

TV2

Huom!
• TV-monitori ei toista videotulosignaaleja ellei laitteen syöttämät videosignaalit vastaa monitorin resoluutiota.
• Jos monitori ei ole yhteensopiva HDMI-audiotoistoa varten kytkiessäsi tämän laitteen HDMI-kaapelilla, ainoastaan
videosignaalit syöttyvät monitoriin.
Kytkentä DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen
Käyttäessäsi kytkentään HDMI/DVI-muuntokaapelia (myydään erikseen), HDMI-videosignaalit muuntuvat DVI-signaaleiksi,
joka mahdollistaa DVI-D-liitännällä varustetun laitteen kytkennän.
Huom!
• Mitään ääntä ei kuulu tejdessäsi kytkennän DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen. Suorita audiokytkennät erikseen.
• Signaaleja ei voi syöttää DVI-D-laitteisiin, jotka eivät ole HDCP-yhteensopivia.
• Videosignaalien syöttö määräytyy laiteyhdistelmän mukaan.
Huom!
• TV-monitori ei toista videotulosignaaleja ellei laitteen syöttämät videosignaalit vastaa monitorin resoluutiota.
Vaihda tällaisessa tapauksessa Blu-ray-/DVD-soittimen resoluutio yhteensopivaksi monitorin kanssa.
• Jos monitori ei ole yhteensopiva HDMI-audiotoistoa varten kytkiessäsi tämän laitteen HDMI-kaapelilla, ainoastaan
videosignaalit syöttyvät monitoriin.
TV-VASTAANOTTIMEN

KYTKENTÄ

• Valitse käytettävä litäntä ja suorita kytkentä.
• Käytä optista liitäntää kuunnellaksesi TV-ääntä tämän laitteen kautta.
• Optista kytkentää ei tarvita, jos tähän laitteeseen kytketään ARC-yhteensopiva (Audio Return Channel) TV.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen).

Audiokaapeli (myydään erikseen)
Kaapelien värimerkinnät:
Yellow = keltainen
Green = vihreä
Blue =sininen
Red = punainen
White = valkoinen

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
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BLU-RAY-SOITTIMEN KYTKENTÄ
• Voit nauttia Blu-ray-levyn kuvasta ja äänestä.
• Valitse käytettävä litäntä ja suorita kytkentä.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen)

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Blu-ray-soitin

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
Huom!
Käytä HDMI-kytkentää, jos haluat toistaa HD-ääntä (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) ja monikanavaista PCM-ääntä tällä laitteella. Katso kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 5.
DVD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
• Voit nauttia DVD-levyn kuvasta ja äänestä.
• Valitse käytettävä litäntä ja suorita kytkentä.
• Katso HDMI-kytkentää koskevat lisätiedot kohtadasta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 5.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen)
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Audiokaapeli (myydään erikseen)
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DVD-soitin

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
SATELLIITTI-VIRITTIMEN/KAAPELITELEVISION KYTKENTÄ
• Voit katsella satelliitti- tai kaapelitelevisiota.
• Valitse käytettävä litäntä ja suorita kytkentä.
• Katso HDMI-kytkentää koskevat lisätiedot kohtadasta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 4.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen)
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Satelliittiviritin/kaapeli-TV

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
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KUVANAUHURIN KYTKENTÄ
• Voit äänittää videokuvia kasettinauhalle.
• Valitse käytettävä litäntä ja suorita kytkentä.
• Käytä analogisat kytkentää, jos äänität analogiaudiota.
• Katso HDMI-kytkentää koskevat lisätiedot kohtadasta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 4.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydäänerikseen)

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Kuvanauhuri

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
Huom!
Voidaksesi äänittää signaleja tästä laitteesta, käytä n saman tyyppistä videokaapelia tämän ja soittimen väliseen kytkentään
jota käytetään tämän laitteen ja nauhurin väliseen kytkentään.
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DIGITAALISEN KAMERANAUHURIN KYTKENTÄ
• Voit nauttia digitaalisen kameranauhurin kuvasta ja äänestä.
• Katso HDMI-kytkentää koskevat lisätiedot kohtadasta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 5.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen)
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Digitaalinen kameranauhuri

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component video-tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on
liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
Huom!
Voit halutessasi kytkeä pelikoneen AUX INPUT-liitäntään.Valitse tällöin tulolähteeksi ”AUX”.
Huom!
Videomuuntotoiminto ei toimi, jos syötät tähän laitteeseen standardien ulkopuolisen signaalin pelikoneesta tai muusta
lähteestä. Käytä tällaisessa tapauksessa monitorilähtönä samaa liitäntää kuin tuloa varten.
POD-LAITTEEN TAI USB-MUISTIN KYTKENTÄ USB-PORTTIIN
Kytkentä mahdollistaa iPodiin tai USB-tikun muistin taltioidun musiikin kuuntelun.
Kytkentöihin käytettävät kaapelit
Käytä iPodin mukana olevaa USB-kaapelia kytkeäksesi iPodin tähän laitteeseen.
USB-muistitikku

tai

Huom!
Marantz ei takaa, että kaikki USB-muistit toimivat tai vastaanottavat virtaa. Käytä verkkoadapteria virtalähteenä käyttäessäsi
kannettavaa HHD-tyyppistä USB-laitetta.
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Tuetut iPod-mallit

ANTENNIN KYTKENTÄ
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM- antenni tai AM-silmukka-antenni voidaksesi kuunnella radiolähetyksiä.
• Kytkettyäsi antennin, säädä sen asentoa siten, että kohinataso on mahdollisimman vähäinen.
Lähetysaseman suunta
FM-ulkoantenni
FM-sisäantenni (mukana)
AM-silmukka-antenni
(mukana)

75 ! koaksiaalikaapeli

AM-ulkoantenni
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Maa

Huom!
• Älä kytke kahta FM-antennia samanaikaisesti.
• Älä kytke AM-silmukka-antennia irti, vaikka käyttäisit AM-ulkoantennia.
• Varmista ettei AM-silmukka-antennin johdot kosketa takapaneelin metalliosiin.
• Jos vastaanottosignaalissa on häiriöitä, kytke maadoitusliitäntä (GND) häiriöiden vähentämiseksi.
• Suositamme ulkoantennin käyttöä, jos hyvää vastaanottoa ei voi saavuttaa sisäantennilla. Ota yhteys myyjäliikkeeseen
tarkempia tietoja varten.
CD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
• Voit kuunnella CD-ääntä.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke laite.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (myydään erikseen)

CD-soitin

Aseta tarvittaessa
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän liitäntään johon tulolähde on liitetty. Katso kohta ”Input Assign”.
LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ (RX101)
Kytke lisävarusteena myytävä langaaton vastaanotin (RX101) tähän laitteeseeen. Tälloin voit vastaanottaa ja toistaa
audiosignaaleja muista käyttämällä Bluetooth Communication-toimintoa.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Voit myös käyttää langaatonta vastaanotinta (RX101) ulkoisena IR-vastaanottimena.
• Tutustu RX101-laitteen käyttöoppaaseen tarvittavia asetuksia varten.
Langaton vastaanotin RX101

Kauko-ohjain
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Huom!
Voit nauttia musiikin kuuntelusta kytkemällä langattoman vastaanottimen (RX101) M-XPorttiin. Valitse tällöin tulolähteeksi
”M-XPort”.
Huom!
Voidaksesi käyttää RX101-laitetta ulkoisena IR-vastaanottimena, kytke tämän laitteen kauko-ohjaustunnistin pois
käytöstä.
MONIKANAVALÄHDÖLLÄ VARUSTETUN LAITTEEN KYTKENTÄ
• Voit nauttia musiikki- ja kuvatoistosta kytkemällä audiolähtöihin monikanavaliitännöillä varustettu ulkoinen laite.
• Videosignaali voidaan kytkeä samalla tavalla kuin Blu-ray/DVD-soitin. Katso kohta ”Blu-ray-/DVD-soittimen kytkentä”.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Blu-ray-soitin/DVD-soitin/
Ulkoinen dekooderi

Aseta tarvittaessa
Voidaksesi toistaa analogisia signaaleja 7.1CH IN-liitännöistä, valitse ”Amp Assign” asetukseksi ”NORMAL”.
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ULKOISEN PÄÄTEVAHVISTIMEN KYTKENTÄ
• Voit käyttää tätä laitetta esivahvistimena kytkemällä alan liikkeissä myytävä päätevahvistin PRE OUT-liitäntään.
Päätevahvistimen kytkeminen jokaiseen kanavaan lisää läsnäolon tuntua ääneen.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke asianomainen laite.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Subwooferi

Päätevahvistin

Aseta tarvittaessa
Aseta tämä vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component videotuloliitännän tuloa varten johon lähde on kytketty.
Huom!
• Suorita kytkentä vasempaan kanavaan (L), jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta.
• Käytä subwooferin voimakkuussäädintä subwooferin voimakkuuden säätämiseen.
• Jos subwooferin ääni kuulostaa liian heikolta, lisää voimakkuutta käyttämällä subwooferin voimakkuussäädintä.
Huom!
• Jos olet kytkenyt kaiuttimet PRE OUT-liitäntöihin, älä kytke niitä kaiutinliitäntöihin.
• Amp Assign” valikon tai kuuntelutilan asetuksista riippuen PRE OUT-liitäntöjen SBL- tai SBR-liitännän asetukset
ovat erilaiset.
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KYTKENTÄ KOTIVERKKOON (LAN)
• Tämä laite mahdollistaa tietokoneelle taltioitujen musiikkitiedostojen ja Interner-radion toistamisen kotiverkon
(LAN) kautta. Voit ohjata laitetta myös tietokoneella Webohjausta käyttäen.
• Päivitykset käyvät kätevästi lataamalla uusimman ohjelmaversion marantz-verkkosivulta.
• Tutustu verkkioasetuksiakoskeviin lisätietoihin kohdassa
”Network Setup”.

Reititin (Router)
Käytä alla mainituilla toiminnoilla varustettua reititintä
Marantz-viritinvahvistimen kanssa:
• Sisäänrakennettu HCP-palvelin
Tämä toiminto määrittää IP-osoitteet automaattisesti
LAN-verkossa.
• Sisäänrakennettu 100BASE-TX-kytkin
Käytä vähintään 100 Mbps kytkentänopeudella varustettua keskitintä.

Kytkentään käytettävät kaapelit
Kaapeli myydään erikseen

Ethernet-kaapeli (suositus CAT-5 tai suurempi)
• Käytä ainoastaan suojattua STP tai ScTPLAN-kaapelia.
• Jotkut kampamalliset Ethernet-kaapelit ovat herkkiä
ulkoisille häiriölle. Suositamme normaalin tyyppistä kaapelia.
Huom!
• Älä kytke NETWORK-liitintä suoraan tietokoneen
LAN-porttiin/Ethernet-liitäntään.

Ota yhteys ISP-palvelutarjoajaan tai tietokonemyymälään
Internet-kytkentöjä koskevia lisätietoja varten.
Järjestelmävaatimus
• Internet-laajakaistakytkentä
• Modeemi
Modeemi on laite joka kytkee laitteen laajakaistapiiriin ja
ohjaa Internetissä käytävää kommunikointia.
Saatavissa on myös sisäänrakennetulla reitittimellä varustettu mali.

15

ASETUKSET

1 . Suorita asetusmikofonin esivalmistelut
Asenna asetusmikrofoni kolmijalalle tai muulle jalustalle ja sijoita se pääkuuntelupaikkaan.
Säädä mikrofonin äänikapselin korkeus kuuntelijan
korvien tasolle.

KAIUTTIMIEN ASETUS (AUDYSSEY® AUTO
SETUP)
Kytkettyjen kaiuttimien, kuunteluhuoneen mittaus ja asetusten optimointi tapahtuu automaattisesti. Tämä on ”Audyssey® Auto Setup”.
Huom!
• Tee huoneesta mahdollisimman hiljainen. Taustakohina
voi häiritä huoneen mittauksia. Sulje ikkunat, kännykkä,
radio, televisio, ilmastointilaite, loistevalaisimet, kotitalouskoneet, valonhimmentimet tmv. sillä kaikki ulkopuoliset äänet vaikuttavat mittaustuloksiin.
• Audyssey Auto Setup aikana kuuluu
voimakkaita ääniä. Tämä on normaalia
asetuksen ollessa käynnissä.
Testisignaalin voimakkuus kasvaa, jos
huoneessa kuuluu taustakohinaa.
• VOLUME +/- painikkeiden käyttö
mittauksen aikana peruuttaa mittauksen.
• Mittausta ei voi suorittaa, jos kuulokkeet on kytketty.

Huom!
• Älä pidä asetusmikrofonia kädessäsi mittausten aikana.
• Vältä sijoittamasta asetusmikrofonia lähelle istuimen
selkäkappaletta tai seinää, sillä heijastuneet äänet synnyttävät vääriä tuloksia.

Asetusmikrofonin sijoittaminen
• Mittaukset tehdään sijoittamalla asetusmikrofoni onnistuneesti eri paikkoihin kuuntelualueella (esimerkki 1).
Parhaan tuloksen varmistamiseksi suositamme kuutta
mittauspistettä.
• Mittaaminen useassa pisteessä pienessä kuuntelutilassa lisää mittauksen tehokkuutta (esimerkki 2).
Esimerkki 1

2 . Aseta subwooferi
Toimi alla esitetyllä tavalla, jos käytät subwooferia, jossa
nämä säädöt ovat mahdollisia.
Käyttäessäsi subwooferia direct mode-toiminnolla
Valitse ”ON” direct mode-asetukseksi ja kytke voimakkuude säätö ja jakotaajuusasetus pois käytöstä.

Esimerkki 2

Käyttäessäsi subwooferia ilman direct mode-toimintoa
Suorita seuraavat asetukset:
• Volume: ”12” asento.
• Crossover frequency (jakotaajuus)
”Maximum/Highest Frequency”
• Low pass filter: ”Off”
• Standby mode: ”Off”
3 . Aseta kauko-ohjain
Aseta kauko-ohjaimen toimintatila
Paina AMP-painiketta ja aseta kauko-ohjamen toimintatilaksi vahvistin (AMP).

F L: Vasen etukaiutin (L) F R: Oikea etukaiutin (R)
C:
Keskikaiutin
S W: Subwooferi
S L: Vasen surrond-kaiutin (L)
S R: Oikea surround-kaiutin (R)
S B L: Vasen surround-takakaiutin (L)
S B R: Oikea surround-takakaiutin (R)
Pääkuuntelupaikka (*M)
Pääkuuntelupaikka on paikka, jossa yksi tai useampi kuuntelja normaalisti istuu. Sijoita asetusmikrofoni pääkuuntelupaikkaan ennen Audyssey Auto Setup-mittauksen käynnistämistä. Audyssey MultEQ käyttää tämän sijainnin mittauksia laskiessaan kaiuttimien etäisyys-, taso-, napaisusja jakotaajuusarvoa subwooferia varten.

Paina AMP
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Vaihe 1

Huom!
Jos ruutuun ilmestyy ”Caution”.
Siirry kohtaan ”Virheviestit”, tarkista kaikki asiaan liittyvät
seikat ja tee tarvittavat korjakset.
Käynnistä Audyssey Auto setup uudelleen, kun ongelma
on ratkaistu.

ESIVALMISTELUT
4 . Kytke asetusmikirofoni tämän laitteen
SETUP MIC-liitäntään.

Näkyviin ilmestyy alla oleva ruutu,
kun asetusmikrofoni kytketään.

Käynnistäessäsi Audyssey Auto Setup-toiminnon uudelleen
Käytä
painikkeita, valitse ”Retry” ja paina ENTER.
Kun mittaus on pysäytetty
1. Paina RETURN, kun ruudussa näkyy ”Cancel Auto
Setup?”.
2. Valitse ”YES” painamalla painiketta ja paina sitten
ENTER.
Kaiuttimien asetuksen uusinta
Toista vaihe 4 kohdasta ”Vaihe 1 Esivalmistelut”.

5 . Käytä
painiketta, valitse ”Auto Setup
Start” ja paina ENTER.

Vaihe 3
MITTAUS
• Vaiheessa 3 mittaus suoritetaan useammassa eri paikassa (2-8). Muut kuin pääkuuntelupaikka).
• Särön korjaus onnistuu paremmin, kun mittaus suoritetaan useammassa eri pisteessä kuuntelualueella.
Vaihe 2

9.

KAIUTTIMIEN TUNNISTUS
• Mittaus tapahtuu pääkuuntelupisteessä vaiheessa 2.
• Vaihe tarkistaa kaiuttimien konfiguroinnin ja koon automaattisesti ja laskee kanavatason, etäisyyden ja jakotaajuuden. Se poistaa myös kuuntelualueella ilmenevän
särön.

Siirrä asetusmikrofoni pisteeseen 2, käytä
painikkeita ja valitse ”Measure”.
Paina sitten ENTER.
Mittaus käynnistyy toisessa pisteessä. Mittauksen voi
tehdä yhteensä 8 eri pisteessä.

6 . Valitse ”Measure” ja paina ENTER.
Testiääni toistuu jokaisesta kaiuttimesta mittauksen
alkaessa. Mittaus kestää useampia minuutteja.
7 . Ruutu ilmaisee tunnistetut kaiuttimet.
Alla esimerkki, jossa laite on tunnistanut etukaiuttimet,
keskikaiuttimen, subwooferin ja surround-kaiuttimet.

Jos haluat ohittaa mittauksen seuraavasta pisteestä
eteenpäin, valitse ”Next ---> Calculate”.
(Siirry vaiheeseen 4 ”Laskenta”.)

Huom!
Ellei jokin kytketty kaiutin ilmesty näyttöön, sen kytkentä
saattaa olla väärä. Tarkista kaiuttimen kytkentä.
8 . Käytä
painiketta, valitse ”Next --->
Measurement” ja paina ENTER.
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1 0 . Toista vaihe 9, mittaa pisteet 3 - 8.
Mittauksen päättyessä mittauspisteessä 8 , ruutuun
ilmestyy viesti ”Measurements finished”.

Vaihe 6
TALLENNUS
1 4 . Valitse ”Store” ja paina ENTER.
Tallenna mittaustulokset.

Vaihe 4
LASKENTA
1 1 . Käytä
painikkeita vaiheessa 3 ja valitse
”Next ---> Calculate”. Paina sitten ENTER.
Laite analysoi mittaustulokset ja määrittää taajusvasteen kuunteluhuoneen jokaiselle kaiuttimelle.

• Tulosten taltiointi kestää n. 10 sekuntia.
• Ellet halua taltioida mittaustuloksia, paina RETURN.
Näyttöön ilmestyy ”Cancel Auto Setup?”.
Paina painiketta ja valitse ”Yes”.
Kaikki mitatut Audyssey Auto Setup-tiedot pyyhkiytyvät.

Analysointi kestää useamman minutin. Analysoinnin
vaatima aika riippuu kytkettyjen kaiuttimien määrästä.
Mitä enemmän kaiuttimia on kytketty, sitä kauemmin
analysointi kestää.

Huom!
Älä katkaise virtaa taltiodessasi mittaustuloksia.

Vaihe 5

LOPETUS

TARKISTUS

1 5 . Irrota asetusmikrofoni laitteen SETUP MICliitännästä.

1 2 . Käytä
painikkeita, valitse tarkistettava
parametri ja paina ENTER.

1 6 . Säädä Audyssey Dynamic Volume.

Aktivoidessasi Dynamic Volume-toiminnon
• Paina painiketta, valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.
Laite asettuu automaattisesti ”Medium” tilaan.
Katkaistessasi Dynamic Volume-toiminnon
• Paina

painiketta, valitse ”No” ja paina sitten ENTER.

Huom!
Älä muuta kaiutinkytkentöjä tai subwooferin voimakkuutta
Audyssey Auto Setup-asetuksen jälkeen, muussa tapauksessa joudut suorittamaan Audyssey Auto Setup-asetuksen udelleen.

• Subwooferin mittaus voi tuottaa todellista etäisyyttä
suuremman arvon, johtuen subwoofereita varten lisätystä sähköisestä viiveestä.
• Paina RETURN-painiketa, jos haluat tarkistaa jonkin
toisen parametrin.
1 3 . Käytä
painiketta, valitse ”Next --->
Store” ja paina ENTER.
Huom!
Jos muutat kaiuttimien paikkaa tai suuntausta, suorita
Audyssey Auto Setup uudelleen löytääksesi optimoidut
ekvalisointiasetukset.
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VIRHEVIESTIT
Ruutuun ilmestyy virheviesti ellei Audyssey Auto Setup-toimintoa voi suorittaa kaiuttimien sijoittelusta, mittausympäristöstä, jne johtuen. Tarkista tällöin asiaan liittyvät parametrit, valitse tarpeelliset mittaukset ja käynnistä Audyssey Auto
Setup uudelleen.
Huom!
Muista katkaista virta ennen kaiutinkytkentöjen tarkistamista.
Esimerkkejä

Mahdollinen vika
• Kytketty asetusmikrofoni on rikki
tai jokin muu laite kuin mukana
oleva asetusmikrofoni on kytketty.
• Kaikkia laitteita ei ole tunnistettu.
• Vasemman etukaiuttimen tunnistus on väärä.

Korjaustoimenpide
• Kytke mukana oleva asetusmikrofoni
tämän laitteen SETUP MIC-liitäntään.
• Tarkista kaiutinkytkennät.
• Tarkista kaiutinkytkennät.

• Huoneessa on liian paljon häiriöitä
tarkkojen mittausten saamiseksi.

• Katkaise virta häiriöitä aiheuttavasta laitteesta tai siirrä se muualle.
• Mittaa uudelleen, kun ympäristö on hiljaisempi.
• Kaiuttimen tai subwooferin ääni on • Tarkista kaiuttimien asennus ja suuntaus.
liian matala tarkkaa mittausta varten. • Säädä subwooferin voimakkuus.
• SR6006 ei tunnista ruudun ilmaise- • Tarkista ruudun ilmaisemaa kaiutinta kosmaa kaiutinta.
kevat kytkennät.
(Ruutu vasemmalla ilmaisee, että
oikeaa etukaiutinta ei voi tunnistaa.)
• Ruudun ilmaisema kaiutin on kytketty väärällä napaisuudella.

• Tarkista ruudussa ilmaistun kaiuttimen
napaisuudet.
• Joidenkin kaiuttimien kohdalla ruutu saattaa näyttää virheviestin, vaikka kaiutin on
oikein kytketty. Jos olet varma, että kytkentä on oikein, paina
painiketta ja valitse
”Skip”. Paina sitten ENTER.

PARAMETRIEN TARKISTUS
Tämä toiminto mahdollistaa mittaustulosten ja ekvalisoinnin tarkistamisen Audyssey® Auto Setup-asetuksen jälkeen.
1 . Käytä

painikkeita, valitse ”Parameter Check” ja paina ENTER.

2 . Käytä
painikkeita ja valitse
tarkistettava parametri. Paina sitten ENTER.
Näyttö ilmaisee jokaista kaiutinta koskevan mittaustuloksen.
Speaker Config. Check = tarkistaa kaiutinkonfoguroinnin.
Distance Check = tarkistaa etäisyyden.
Channel Level check = tarkistaa kanavatason.
Crossover Freq. Check = tarkistaa jakotaajuuden.
EQ Check = tarkistaa ekvalisoinnin.
3 . Paina RETURN-painiketta.
Näkyviin ilmestyy hyväksyntäruutu. Toista vaihe 2.
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VERKKOASETUKSET (NETWORK SETUP)
SR6006 mahdollistaa tietokoneelle taltioitujen musiikkitiedostojen ja Internet-radion musiikkisisällön toistamisen kotiverkon (LAN) kautta.
1 . Kytke Ethernet-kaapeli
2 . Kytke virta SR6006-viritinvahvistimeen.
Laite suorittaa verkkoasetuksen automaattisesti DHCP-toiminnosta johtuen. Suorita asetus kohdassa ”Network
Connecting”, jos kytket verkkoon, jolla ei ole DHCP-toimintoa.
TOISTO

TÄRKEÄÄ
Suorita kaikki laitteiden väliset kytkennät ja viritinvahvistimen asetukset ennen toiston käynnistämistä.

Kokonaisvoimakkuuden säätö
Käytä VOLUME + painiketta voimakkuuden säätöä varten.

Tulolähteen valinta
Paina tulolähteen valintapainiketta (BD,
DVD, VCR, SAT, TV, NET/USB, CD,
TUNER tai M-XP) kaksi kertaa kyseisen
lähteen toistamiseksi.

• Kun ”Volume Display”asetus on
”Relative”.
(Säätöalue)
- - - 80.5 dB - 18.0 dB

Huom!
• Valitse tulolähteeksi ”AUX” toistaaksesi
musiikkia AUX IN-tuloliitäntään kytketystä
audiojärjestelmästä.

• Kun ”Volume Display”asetus on
”Absolute”.
(Säätöalue)
0.0 - 99.0

Kauko-ohjaimen painikkeiden käyttö
Paina SOURCE tai SOURCE .
• Tulolähde vaihtuu alla esitetyssä
järjestyksessä SOURCE
painiketta painettaessa.

• Säätöalue vaihtelee tulosignaalista ja kanavatasoasetuksesta riippuen.
Äänen hetkellinen mykistys
Paina MUTE-painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”MUTE”.
TV-ruutuun ilmestyy

.

Äänen mykistys peruuntuu painamalla MUTE-painiketta
uudelleen.
Päälaitteen säätimen käyttö
Käännä INPUT SELECTOR-valitsinta.
• INPUT SELECTOR-valitsimen kääntäminen vaihtaa
tulolähdettä alla esitetyssä järjestyksessä.

Käytettävien etukaiuttimien asetus
Paina SPEAKER A/B-painiketta.
• Etukaiuttimien asetus vaihtuu alla
esitetyllä tavalla joka kerta, kun
SPEAKER-painiketta painetaan.

”Source Select” valikon käyttö
Valittu tulolähde on
merkitty

BLU-RAY-/DVD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston Blu-raytai DVD-soittimella
1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta televisioon, subwooferiin ja soittimeen.
2. Vaihda TV-vastaanottimen tulo
tämän laitteen tuloa varten.
3. Lataa haluamasi levy soittimeen.
2 . Kytke virta päälle painamalla
ON-painiketta.

1. Tulolähde (Input Source).
Merkattu tulolähde ilmestyy näyttöön.

3 . Paina BD- tai DVD-painiketta kaksi kertaa
valitaksesi tulolähteen toistoon käytettävää soitinta varten.

2. Käytä
painikkeita tulolähteen valintaan ja paina
ENTER. Tulolähde on nyt asetettu ja lähteenvalintavalikko sulkeutuu.

4 . Käynnistä toisto tähän laitteeseen kytketyllä
laitteella.
Suorita tarpeelliset asetukset (kieli, teksti jne.) jo edeltä käsin.
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CD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston CD-soittimella.

Direct mode
Ilmaisee iPod-tiedot iPodin näytössä.
• SR6006 näyttöön ilmestyy ”Direct iPod”.

1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta subwooferiin ja
soittimeen.
2. Lataa haluamasi levy soittimeen.
2 . Kytke virta päälle painamalla
ON-painiketta.
3 . Paina BD- tai DVD-painiketta kaksi kertaa
valitaksesi tulolähteen toistoon käytettävää soitinta varten

Playable files = toistokelpoiset tiedostot
Music file = musiikkitiedosto
Video file = kuvatiedosto
Active buttons = aktiivit painikkeet
Remote control unit (This unit) = tämän laitteen kauko-ohjain

4 . Käynnistä toisto kytketyllä laitteella.
iP O D- TOI ST O
Voit toistaa videokuvia, valokuvia ja kuunnella ääntä.

* Vain ääni toistuu.

2 . Kytke virta päälle painamalla ON-painiketta.

6 . Käytä
painikkeita kohteen valintaan
ja valitse sitten toistettava tiedosto painamalla ENTER tai .

3 . Paina NET/USB-painiketta kaksi kertaa valitaksesi tulolähteeksi NET/USB.

7 . Paina ENTER,
tai
Toisto käynnistyy.

1 . Kytke iPod-laite USB-porttiin.

.

Huom!
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus on 30 sekuntia) USB/iPod-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
• Suositamme M-DAX-toiminnon (sivu 76) käyttöä voidaksesi toistaa pakattuja audiosignaaleja voimistetuilla
basso- ja korkeataajuuksilla.
• Voit tarkistaa levyotsikon, artistin ja albumin nimen painamalla STATUS-painiketta toiston aikana.

4 . Käytä
painikkeita ja
valitse ”iPod”. Paina tämän
jälken ENTER- tai
painiketta.

Huom!
• Kaikkia toimintoja ei voi käyttää iPodin tyypistä ja ohjelmaversiosta riippuen.
• Marantz ei vastaa ongelmistä, joita iPodin tiedot saattavat aiheuttaa, kun iPodia käytetään yhdessä tämän laitteen kanssa.

Huom!
iPod on kytketty väärin ellei kytkentäruutu ilmesty näkyviin. Suorita tällaisessa tapauksessa kytkentä uudelleen.
5 . Pidä SEARCH/INFO-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia näyttötilan aktivoimiseksi.
• iPodille äänitetyn sisällön ilmaisemiseksi on käytettävissä kaksi toimintatilaa.
Remote mode
Ilmaisee iPod-tiedot TV-ruudussa.
• Kirjaimet, numerot ja tietyt symbolit. Yhteensopimattomien merkkien tilalle ilmestyy ” . ” (piste).
• Remote-tilassa iPod-näyttö on
oikealla esitetyn mukainen.
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iPod-käyttö
O hjauspainikkeet Toiminto
Amp-valikko
Sivunhaku*1 / Kirjoitusmerkkien valinta
Kauko-ohjaus / Suora toiminnonvaihto
Kursorin ohjaus / Automaattihaku (cue

) / Manuaalihaku (pidä alaspainettuna

Valinnan vahvistus / Tauko (paina ja vapauta)
Pysäytys (pidä alaspainettuna)
Paluu
Tauko
Toisto / Tauko
Pysäytys
Automaattihaku
Manuaalihaku (pikakelaus eteen-/taaksepäin)
Toiston kertaus
Hajatoisto
TV virta päällä/ virta valmiustilassa
(perusasetus: Marantz)
ValitseevTV-tulon (perusasetus: Marantz)

*1

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai
raava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.

(seu-

*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

iPod-toistotoiminto
iPod käynnistää toiston automaattisesti, jos
laitteeseen on kytketty iPod.

painiketta painetaan, kun

Paina
painiketta.
• SR6006-viritinvahvistimen tulolähteeksi vaihtuu ”NET/USB”.
• iPod-toisto käynnistyy.
TOISTO USB-MUISTISTA
Toiminto mahdollistaa USB-muistiin taltioitujen tiedostojen
toistamisen.

Huom!
SR6006 toistaa kuvatiedostot (JPEG) kansioon taltioidussa järjestyksessä.

Tärkeää
USB-muistilaite
SR6006:n USB-portiin on mahdollista kytkeä esim. USBmuistitikku sille taltioitujen tiedostojen toistamiseksi.
• Tällä laiteella voi toistaa ainoastaan massamuistiluokkaa
vastaavia USB-muistilaitteita.
• SR6006 on yhteensopiva FAT 16 tai FAR 32 -formaattia
vastaaville USB-muistilaitteille.
Album art-toiminto
Jos jokin MP3-musiikkitiedosto sisältää album art-tietoja,
kyseinen album art voidaan valita tiedostoa toistettaessa.
Diakuvatoiminto
USB-muistiin taltioituja still-kuvia (JPEG) on mahdollista
toistaa diakuvaesityksen tapaan.
Jokaisen kuvan näyttöaika on asetettavissa.
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Toiminto, joka toistaa samanaikaisesti musiikkia
ja kuvia verkosta
Voit toistaa samanaikaisesti musiikkia ja kuvatiedostoja.
Valitessasi musiikkitiedoston toistettuasi jonkin kuvatiedoston, paina SEARCH/INFO-painiketta kun näkyvissä on
musiikintoistoruutu. Musiikki- ja kuvatiedostot toistuvat
samanaikaisesti. Valitse tällöin valikossa ”Slide Show” asetukseksi ”ON”.

USB-muistin taltioitujen tiedostojen toisto
1. Kytke USB-muisti USB-port-tiin.
2. Paina NET/USB-painiketta kaksi kertaa valitaksesi tulolähteeksi ”NET/USB”.

3. Käytä
painikkeita ja valitse
”USB”. Paina sitten ENTER tai .
Yhteensopivat formaatit

Voit tehdä suoran ”USB/iPod” valinnan valitsemalla
asetus ollessasi SOURCE SELECT-valikossa.
*1

*2
*3

USB
• SR6006 on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (ver. 2)
normien kanssa.
• SR6006 on yhteensopiva WMA META tagien
kanssa.
• WAV-formaatin kvantisointiarvo on 16 tai 24 bittiä.
• FLAC-formaatin kvantisointiarvo on 16 tai 24 bittiä.
Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja voi toistaa joillakin
MTP-yhteensopivilla kannettavilla soittimilla.
Tällä laitteella voi toistaa ainoastaan tiedostoja, joissa
ei ole tekijänoikeussuojaa.
CD-levylle äänitetyt WMA-formatoidut tiedostot voivat tietokonetta käytettäessä sisältää tekijänoikeussuojan tietokoneen asetuksista riippuen.

4. Paina
painikkeita ja valitse parametri tai kansio.
Paina sitten ENTER tai .
5. Valitse haluamasi tiedosto painamalla
.
Paina sitten ENTER, tai . Toisto käynnistyy.
Huom!
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus on 30 sekuntia) USB-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
• Suositamme M-DAX-toiminnon käyttöä voidaksesi toistaa pakattuja audiosignaaleja voimistetuilla basso- ja
korkeataajuuksilla.
• Jos USB-muistilaite on jaettu useampiin osioihin, voit
valita ainoastaan päällimmäisen osion.
• SR6006 on yhteensopiva ”MPEG-1 Audio Layer-3”
normit täyttävien MP3-tiedostojen kanssa.
• Marantz ei vastaa ongelmista, jotka mahdollisesti syntyvät, kun tätä laitetta käytetään yhdessä USB-muistin
tietojen kanssa.
• USB-muisti ei toimi USB-keskittimen kautta.
• Marantz ei takaa, että kaikki kytketyt USB-muistit toimivat
tai vastaanottavat virtaa. Suositamme verkkoadapteria,
jos käytät ulkoisella virtalähteellä toimivaa kannettavaa
USB-kovalevyä.
• Tietokonetta ei voi kytkeä ja ohjata tämän laitteen USBliitännän kautta.

Yhteensopivat formaatit

One touch play-toiminto
Voit toistaa samanaikaisesti USB-tikulle taltioituja musiikkija kuvatiedostoja muistiin listatussa järjestyksessä.
Paina ONE OUCH PLAY-painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”ONE TOUCH PLAY” ja USB-muistin
musiikki- ja kuvatiedostot toistuvat listatussa järjestyksessä.
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USB-käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto
Viimeksi soitettu Internet-radioasema
Esiasetetun kanavan (1-3) valinta
AMP-valikko
Esiasetetun kanavalohkon valinta
Sivunhaku*1/ Kirjainmerkkien valinta*2
Kursorin ohjaus ( Automaattihaku (cue

)

Vahvistus / Tauko
(paina ja vapauta)
Pysäytys (pidä alaspainettuna)
Paluu
Tauko
Toisto / Tauko
Pysäytys
Automaattihaku
Esiasetetun kanavan valinta
Toiston kertaus
Hajatoisto
TV-virta päällä/valmiustilassa
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: Marantz)
Esiasetettujen kanavien (A1 - G8) valinta

*1

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai
raava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.

(seu-

*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

Huom!
• Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.
RADIOASEMIEN VIRITTÄMINEN

(2) Manuaaliviritys
Paina T.MODE-painiketta siten, että AUTO-ilmaisin
sammuu etupaneelista ja käytä sitten TUNING + tai
TUNING - painiketta kuunneltavaksi haluamasi aseman
valintaan.

FM/AM-lähetysten kuuntelu
1. Valitse TUNER-lähde painamalla
TUNE-painiketta kahdesti.
2. Valitse ”FM” tai ”AM” painamalla
BAND-painiketta.
F M: kuunnellaksesi FM-lähetystä.
A M: kuunnellaksesi AM-lähetystä.

Huom!
• Käytä manuaalista viritystapaa ellei kuunneltavaksi
haluamaasi asemaa voi valita automaattivirityksellä.
• Virittäessäsi asemia manuaalisesti, pidä TUNING + tai
TUNING - painiketta alaspainettuna, kunnes haluamasi
asema on virittynyt.
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus = 30 sekuntia) TUNER-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
Radioasemien esiasettaminen manuaalisesti
Voit esiasettaa suosikkiasemasi siten, että ne on helppo
valita haluttaessa. yhteensä 56 asemaa on mahdollista
esiasettaa.

3. Viritä haluamasi asema.
(1) Automaattiviritys
Paina T.MODE-painiketta siten, että AUTO-ilmaisin
syttyy etupaneeliin ja valitse sitten haluamasi asema
painamalla TUNING + tai TUNING -.
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Asemia voi esiasettaa automaattisesti ”Auto
Preset” toimintoa käyttäen
Manuaaliset esiasetukset peruuntuvat, jos automaattinen
esiasetus tehdään manuaalisen esiasettamisen jälkeen.

Esiasetettujen asemien kuuntelu
1. Paina SHIFT/TOP MENU-painiketta
ja valitse muistilohko (A - G).

1. Viritä asema, jonka haluat esiasettaa.

2. Paina PRESET + tai PRESET painiketta tai numeropainiketta
1 - 8 ja valitse esiasetettu kanava.

2. Paina MEMORYpainiketta.

Taajuuden suoravalinta
Viritä haluamasi asema suoraan valitsemalla sitä vastaava
lähetystaajuus.
1. Paina SEARCH/INFO-painiketta.

3. Paina SHIFT/TOP MENU-painiketta ja valitse lohko (A - G), johon haluat
esiasettaa aseman (enintään 8
asemaa/lohko). Paina tämän jälkeen PRESET + tai PRESET painiketta tai numeropainiketta 1 - 8 ja valitse esiasetusnumero.

2. Syötä taajuudet käyttämällä numeropainikkeita 0 - 9.
• Edellinen syöttö peruuntuu heti,
jos painiketta painetaan.

4. Taltioi asema painamalla MEMORY-painiketta uudelleen.
• Toista vaiheet 1-4 esiasettaaksesi lisää asemia.

3. Paina ENTER, kun asetus on valmis.
Esiasetettu taajuus virittyy kuunneltavaksi.

Perusasetukset
Lohko (A- G)
ja kanava (1-8)

RDS (Radiotietojärjestelmä)
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvelu,
joka lähettää ylimääräisiä tietoja yhdessä säännöllisten
radio-ohjelmasignaalien kanssa. RDS-toimii ainoastaan
yhteensopivilla RDS-asemilla.

Perusasetukset

Huom!
SEARCH/INFO-painike ei toimi alueilla,
joilla ei lähetetä RDS-lähetyksiä.
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RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FM-asemien
auttomaattiseen hakuun.

3. Paina PRESET + tai PRESET RDS-asemahaku käynnistyy automaattisesti.
• Ellei yhtään RDS-asemaa löydy, haku selaa kaikki
taajuusalueet.
• Kun jokin lähettävä löytyy, asemaa vastaava nimi
ilmestyy näyttön ja haku pysähtyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO RDS” ellei yhtään RDSasemaa löydy, kun kaikki taajuudet selattu.

1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNER-painiketta kahdesti.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse RDS.

PTY (Ohjelmatyyppi)
PTY tunnistaa RDS-ohjelmatyypin. Katso ohjelmatyypit ja niitä vastaavat näytöt alla.
Uutiset
Ajankohtaista
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Pop-musiikki
Rock-musiikki

Säätiedotukset
Pörssiohjelmat
Lastenohjelmat
Sosiaaliohjelmat
Uskonto
Puhelinohjelmat
Matkailu
Vapaa-aika
Jazzmusiikki
Country-musiikki
Kansanmusiikki
Ikivihreitä
Folk-musiikki
Dokumenttiohjelmat

Helposti kuunneltava
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki

TP (Liikenneohjelma)
TP tunnistaa liikennetiedotuksia lähettävät ohjelmat.
Voit helposti selvittää viimeisimmät liikenneolosuhteet
ennen kuin lähdet kotoasi.

PTY-haku
Käytä tätä toimintoa etsiäksesi tiettyä ohjelmatyyppiä lähettävän RDS-aseman.
1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNER-painiketta kahdesti.

TP-haku
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia lähettävien RDSasemien (TP-asemat) etsimiseksi.

2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse PTY.

1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNER-painiketta kahdesti.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse TP.

3. Tarkkaile näyttöä ja valitse haluamasi ohjelmatyyppi painamalla

.

4. Paina PRESET + tai PREESET -.
PTY-haku käynnistyy automaattisesti.
• Ellei yhtään haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa löydy, haku selaa myös muut vastaanottoalueet.
• Näyttö ilmaisee asemanimen haun päätyttyä.

3. Paina PRESET + tai PRESET -.
TP-haku käynnistyy automaattisesti.
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• Lähetysaseman tekstitiedot ilmestyvät näyttöön vastaanottaessasi RDS-lähetystä.
• Paina
tekstinäytön katkaisua varten.
• Näyttöön ilmestyy ”NO TEXT DATA ellei löydy yhtään
tekstitietoja lähettävää asemaa.

RT (Radioteksti)
RT mahdollistaa RDS-asemien lähettämien tekstiviestien
näyttämisen näytössä.
Radiotekstivastaanotolla näyttöön syttyy ”RT”.
1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNER-painiketta kahdesti.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse RT.

Virittimen (FM/AM) käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Amp-valikko
Valitsevat esiasetettuja kanavalohkoja.
Suora taajuushaku / RDS-haku
Ohjaavat kursoria
Vahvistaa valinnan
Paluu
Vaihtaa hakutoimintoa
FM-/AM-alueen vaihto
Asemien viritys (ylös/alas)
Esiasetettujen kanavien taltiointi
TV-virta päällä/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
TV-tulon vaihto (perusasetus: Marantz)
Asemaviritys (ylös/alas)

Esiasetettujen kanavien valinta / RDS-haku

VERKKORADION TOISTO
Suorita seuraavat toimenpiteet toistaaksesi Internet-radioasemia tai still-kuvatiedostoja (JPEG) tietokoneelta.

- Toiminto on tarkoitetu yksityisille käyttäjille, joten
sinun on ilmoitettava MAC- tai e-mail osoitteesi.
Exclusive URL: http://www.radiomarantz.com.
- Radioaseman tietokantapalvelu voidaan keskeyttää
ilman erllistäi ilmoitusta.
- SR6006-viritinvahvistimen radioasemalistan luodaan
käyttämällä radioasemien tietokantapalvelua (vTuner).
Tämä tietokantapalvelu tarjoaa juri tälle laitteelle luodun ja editoidun listan.

Tärkeää
Internet-radiotoiminto
• Internet-radiolla tarkoitetaan Internet-verkon kautta
lähetettäviä radio-ohjelmia. Voit vastaanottaa Internetradioasemia ympäri maailman.
• SR6006 on varustettu seuraavilla Internet-radiotoiminnoilla:
- Asemavalinta lajin tai alueen mukaan.
- Muistipaikat yhteensä 56 Internet-radioasemalle.
- Mahdollisuus kuunnella MP3- ja WMA (Windows
Media Audio) formatoituja Internet-radkoasemia.
- Voit rekisteröidä suosikkiasemasi käyttämällä tietokoneen verkkoselainta Marantz Internet radio URL valintaan.

Media player
Tämä toiminto mahdollistaa tietokoneelle taltiotujen musiikkitiedostojen ja toistolistojen (m3u, wpl) toiston verkkoyhteyttä käyttäen.
Laitteen verkko-audiotoiminnon avulla kytkentä verkkoon
on mahdollista käyttäen yhtä alla esitetyistä teknologioista.
• Windows Media Player Network Sharing Service
• Windows Media DRM10
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Album art-toiminto
Kun jokin WMA (Windows Media Audio), MP3 tai MPEG-4
AAC-tiedosto sisältää album art-tietoja, voit valita kyseiset
tiedot ruutuun toistaessasi musiikkitiedostoja.

*2 Tällä laitteella voi toistaa ainoastaan tiedostoja, jotka
eivät sisällä kopiointisuojausta.
Internet-maksusivuilta ladattu sisältö on kopiointisuojattua. CD-levylle jne. tai tetokoneelle taltiodut WMAformatoidut tiedostot voivat myös sisältää kopiointisuojauksen tietokoneen asetuksista riippuen.

Huom!
WMA-formatoidut (Windows Media Audio) album art-tiedot
toistuvat ainoastaan käyttämällä Windows Media Player ver.
11 tai uudempaa.

(Yhteensopivat formaatit)

Diakuvatoiminto
Kansioihin tai mediaserveriin taltiotuja still-kuvatiedostoja
(JPEG) voi toistaa diakuvaesityksen tapaan. Jokaisen yksittäisen kuvan kestoaika on käyttäjän asetettavissa.
Toiminto, joka toistaa samanaikaisesti musiikkia
ja kuvia verkosta
Voit toistaa samanaikaisesti musiikkia ja kuvatiedostoja.
Valitessasi musiikkitiedoston toistettuasi jonkin kuvatiedoston, paina SEARCH/INFO-painiketta kun näkyvissä on
musiikintoistoruutu. Musiikki- ja kuvatiedostot toistuvat
samanaikaisesti. Valitse tällöin valikossa ”Slide Show” asetukseksi ”ON”.

Flickr
Flickr on online valokuvien jakelupalvelu, joka on käynnistynyt 2004. SR6006 mahdollistaa Flickr-käyttäjille tarkoitettujen valokuvien katselun. Flickr-käyttö ei vaadi palvelusopimuksen solmimista. Voidaksesi katsella itse ottamiasi valokuvia tarvitset palvelusopimuksen kyseisten
kuvien lataamiseksi Flickr-serveriin. Tutustu Flickr-kotisivuun lisätietoja varten.
http://www.flickr.com/
Last.fm
Last.fm on hieno tapa löytää uutta musiikkia.
Uusi Marantz AV-viritinvahvistin on erittäin älykäs. Voit luoda vapaan Last.fm-profiilin viritinvahvistimen käyttöönoton
yhteydessä ja pitää seurannassa kaikki kuulemasi musiikkikappaleet.
Kirjoittautuessasi www.last.fm -sivulle voit tarkastella huippumusiikklistoja, lukusia arvosteluja, elämänkertoja, taidetöitä ja saada suosituksia paikallisesityksistä, joita et halua
missata.
Voit kohtuullisilla kustannuksilla nauttia mainosvapaiden
radioasemien loputtomasta valikoimasta.
Vieraile verkkosivulla www.last.fm/subscribe today lisätietoja varten.
Last.fm palvelutilaus tarjoaa myös laajan valikoiman musiikkituotteita, Marantz-viritinvahvistin mukaanluettuna.
Tämä palvelu ei ole saatavissa kaikissa aissa. Vieraile verkkosivulla www.last.fm/hardware lisätietoja varten.

Samanaikaisesti toistettavaksi sopiva verkkosisältö on
seuraava:
• Music files, Favorites, Internet Radio, Media Server,
USB, iPod Remote Mode (NET/USB)
• Image files, Media Server, USB, Flickr
(Yhteensopivat formaatit)

Tarvitset formaatille jakeluyhteensopivan serverin tai serveriohjelman voidaksesi toistaa musiikkitiedostoja verkon
kautta.

Napster
Napster-palvelun avulla käyttäjä voi ladata kuunneltavaksi
haluamansa musiikkikappaleet ja toistaa ne SR6006-viritinvahvistimen kautta.
Ennen kuin voit käyttää Napster-palveluja, käy Napsterverkkosivulla tietokonetta käyttäen luodaksesi palvelusopimuksen ja rekisteröityäksesi .
http://napster.com/choose/index default.html

*1 Media Server
- Tämä laite on MP3 ID-Tag (Ver. 2) normin mukainen
- Tämä laite pystyy ilmaisemaan MP3 ID-Tag Ver. 2.3
tai 2.4 mukaisia artwork-tietoja.
- Tämä laite on WMA META-tag-yhteensopiva.
- WAV format Quantization bit rate: 16 bittiä.
- FLAC format Quantization bit rate: 16/20/24 bittiä.
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Internet-radion kuuntelu

Viimeksi kuunnellun Internet-radioaseman
toisto
Voit vaihtaa tulolähteeksi ”Internet Radio” painamalla ja
toistaa viimeksi kuunneltua asemaa.

1 . Suorita toiston esivalmistelut.
(1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke viritinvahvistimeen virta.
(2) Suorita ”Network Connecting”, jos joudut tekemään asetuksia.

1. Paina
. Internet Radio aktivoituu
ja toisto käynnistyy viimeksi kuunnellusta asemasta.

2 . Paina NET/USB-painiketta
kaksi kertaa valitaksesi tulolähteeksi ”NET/USB”.

Huom!
• NET/USB-toiminto käynnistyy automaattisesti, kun
painiketta painetaan.

3 . Paina
ja valitse ”Internet
Radio”. Paina sitten ENTER
tai .
• Voit valita Internet Radion suoraan
valitsemalla ”
” ollessasi
”Source Select” valikossa.

Äskettäin toistetut Internet-radioasemat
Äskettäin toistetut Internet-radioasemat voidaan valita
”Recently Played” valikossa.
Recently Played-muistiin on mahdollista taltioida yhteensä
20 asemaa.

4 . Paina
ja valitse toistettava kohde. Paina tämän jälkeen ENTER tai .
5 . Toista vaihe 4, kunnes asemalista ilmestyy
näkyviin.

1. Paina
, valitse ”Recently
Played” ja paina sitten ENTER
tai .

6 . Paina
, valitse haluamasi asema ja
paina ENTER tai .
Toisto käynnistyy, kun puskurointi saavuttaa 100%.

2. Paina
, valitse toistettavaksi
haluamasi kohde ja paina
ENTER tai .

Huom!
• Internetissä on paljon Internet-radioasemia ja niden
lähetykset ja bittiarvot vaihtelevat suuresti.
Yleisohjeena on, että mitä korkeampi bittiarvo sitä parempi äänenlaatu. Musiikki- tai audiosignalien lähetys
voi kuitenkin katketa kommunikointilinjoista ja serverin
liikenteestä riippuen. Vastaavasti, alempi bittiarvo tarkoittaa hieman huonompaa äänenlaatua, mutta signaalilähetys ei yleensä katkea.
• Näyttöön ilmestyy ”Server Full” tai ”Connection Down”,
jos asema on varattu tai lähetys ei ole käynnissä.
• SR6006 ilmaisee tiedostonimet otsikkoina.
Näytettäväksi sopimattomat kirjoitusmerkit korvautuvat
” . ” (piste) merkillä.
• Voidaksesi toistaa pakattuja audiotiedostoja, jotka sisältävät voimakkaita matalia ja korkeita taajuuksia suositamme M-DAX-toiminnon käyttöä toistoa varten (sivu 76)
Perusasetus on ”OFF”.
• Voit määrittää kuvat´ruutunäytön kestoajan (perusasetus = 30 sekunta) valikossa ”NET/USB”.
Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen
ruutuun.
• Voit vaihtaa otsikko- ja radioasemanimen välillä painamalla STATUS-painiketta.

Asemien haku avainsanan mukaan
1. Paina
, valitse ”Search by Keyword” ja paina
ENTER tai .

2. Syötä haluamasi kirjaimet ja paina OK.
Internet-radioasemien esiasettaminen
Esiasetetut Internet-radioasemat voidaan valita suoraan.
1. Paina MEMORY-painiketta kuunnellessasi esiasetettavaksi haluamaasi Internet-asemaa.
2. Paina
, valitse ”Preset” ja
paina ENTER.
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3. Paina SHIFT/TOP MENU-painiketta ja sitten PRESET +
tai PRESET - tai numeropainiketta 1-8 valitaksesi haluamasi esiasetusnumeron.

Esiasetettavien Internet-asemien rekisteröinti
esiasetuskanavapainikkeille
• Yhteensä kolme Internet-radioasemaa on mahdollista
rekisteröidä P1 - P3 painikkeille.
Pidä P1 - P3 painiketta alaspainettuna
vähintään 3 sekuntia esiasetettavaksi
haluamasi Internet-radioaseman soidessa, jolloin asema taltioituu muistiin.

4. Paina MEMORY-painiketta uudelleen asettamisen
lopettamiseksi.
Kyseinen Internet-radioasema on nyt esiasetettu.

Esiasetuskanavapainikkeelle rekisteröidyn
Internet-radioaseman kuuntelu
Paina yhtä rekisteröintipainikkeista P1 - P3.

Esiasetettujen Internet-asemien kuuntelu
Paina ensin SHIFT/TOP MENU-painiketta ja sitten PRESET +, PRESET tai numeropainiketta 1-8 rekisteröidyn
esiasetusnumeron valintaa varten.
Laite kytkeytyy automaattisesti Internetverkkoon ja toisto käynnistyy.

Internet-radion käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto
Viimeksi soitettu Internet-radioasema
Esiasetuskanavan (1-3) valinta
AMP-valikko
Esiasetuskanavalohkon valinta
Sivunhaku *1/Kirjoitusmerkin haku *2
Kursorin ohjaus
Vahvistuspainike (paina ja vapauta)
Pysäytys (pidä alaspainettuna)
Paluu
Pysäytys
Esiasetuskanavan valinta
Suosikit / Esiasetusmuistin rekisteröinti
TV-virta päällä/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: Marantz)
Esiasetuskanavan (A1- G8) valinta

*1
*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai (seuraava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.
Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

Huom!
• Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.
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Tietokoneelle taltioitujen tiedostojen toisto

5 . Valitse kohde tai kansio painamalla
niketta ja paina sitten ENTER tai .

Suorita alla esitetyt toimenpiteet nusiikkitedostojen, kuvatiedostojen tai toistolistojen toistamiseksi.

pai-

6 . Toista vaihe 4, kunnes tiedosto ilmestyy
näkyviin.

1 . Suorita toiston esivalmistelut.
(1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke sitten viritinvahvistimeen virta. Katso kohta ”Kytkentä kotiverkkoon (LAN).

7 . Paina
painiketta ja valitse tiedosto.
Paina sitten ENTER tai .
Toisto käynnistyy heti, kun puskurointi saavuttaa
100% tason.

(2) Suorita ”Network Connect”, jos joudut tekemään
asetuksia.
(3) Suorita tietokoneen esivalmistelut.
2 . Paina
ja valitse ”Source
Select” valikko. Valitse sitten
”.
3 . Paina NET/USB-painiketta ja
vaihda kaukosäädin ”NET/
USB” tilaan.
4 . Käytä
painiketta palvelimen sekä toistettavan tiedoston valintaan ja paina ENTER
tai .
Mediapalvelimen käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Viimeksi soitettu Internet-radioasema
Esiasetuskanavan (1-3) valinta
AMP-valikko
Esiasetuskanavalohkon valinta
Sivunhaku*1 / Kirjoitusmerkkien valinta*2
Kursorin ohjaus / Automaattihaku (cue,

)

Vahvistus / Tauko (paina ja vapauta)
Pysäytys (pidä alaspainettuna)
Paluu
Tauko
Toisto / Tauko
Pysäytys
Automaattihaku
Esiasetettujen kanaiven valinta
Toiston kertaus
Hajatoisto
Suosikit / Esiasetusmuistin rekisteröinti
TV-virta päällä/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: Marantz)
Esiasetuskanavan (A1-G8) valinta

*1
*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai (seuraava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.
Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

Huom!
• Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.
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KUUNTELUTILAT (SURROUND)
Tämä laite pystyy toistamaan audiosignaaleja monikanavaisessa surround- tai stereotilassa.
Valitse toistettavaan sisältöön sopiva tai mieltymyksesi mukainen kuuntelutila (cinema, music, jne.).
KUUNTELUTILAN VALINTA
1. Käynnistä valitun laitteen toisto.
2. Aseta kaukosäädin AMP-tilaan
painamalla AMP-painiketta.
3. Valitse kuuntelutila painamalla
SURROUND, AUTO, STEREO tai
PURE DIRECT.

Paina SURROUND-painiketta, kunnes haluamasi
kuuntelutila aktivoituu.
Tämä toiminto tunnistaa tulosignaalin tyypin ja
valitsee toistoa varten sopivan tilan.
Vaihtaa stereokuuntelutulaan.
Valitsee DIRECT tai PURE DIRECT-tilan.
DIRECT-tilassa ääni toistuu tarkalleen äänitetyllä
tavalla.

TV-ruudun näytöt

1. Ilmaisee käytettävän dekooderin.
• DOLBY DIGITAL Plus-dekooderi on ”DOLBY D +”.
2. Ilmaisee dekooderin, joka luo lähtöäänen surroundtakakaiuttimista.
• ”+ PLIIz” tarkoittaa sivukaiuttimia ”front height”.

1. Ilmaisee käytettävän dekooderin.
2. Ilmaisee Audyssey DSX™ käsittelyn.
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KAIUTTIMIEN ASENNUS/KYTKENTÄ
Tässä osassa on erilaisia kaiuttimien asennus-/kytkentä/asetusesimerkkejä muille kuin 7.1-kanavaisille järjestelmille (joissa on surround-takakaiuttimet).
Käytä Audyssey Auto Setup-toimintoa kytkettyjen kaiuttimien määrän tunnistamiseksi ja niiden asetusten optimoimiseksi.
ASENNUS
Tämä laite on Dolby Pro Logic IIz yhteensopiva, joka tarjoaa erittäin laajan ja syvän surround-aistimuksen.
Asenna etummaiset surround-sivukaiuttimet käyttäessäsi Dolby Pro Logic IIz-tilaa.
Huom!
Asenna surround-takakaiuttimet 60-90 cm korvien tasoa korkeammalle.
Surround-sivukaiutin
• Suuntaa hieman
alaviistoon
Vähintään 1m

Surround-kaiutin

Keskikaiutin
Surround-takakaiutin
• Suuntaa hieman alaviistoon

Etukaiutin
Näkymä sivulta

*1 Suositetaan Dolby Pro Logic IIz käyttöä varten.
*2 Suositetaan Audyssey DSX™ käyttöä varten.
Huom!
Surround-takakaiuttimia ja etummaisia sivukaiuttimia ei voi käyttää samanaikaisesti.
7.1 ch (Front Height-sivukaiuttimet) on asennettu

7.1 ch (Front Wide-kaiutin) on asennettu

6.1 ch (Surround Bsck-kaiuttimet) on asennettu

5.1ch on asennettu

Listening position = kuuntelupaikka
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Etukaiuttimet A/B on asennettu
FL = etukaiutin (L)
FR = etukaiutin (R)
C = keskikaiutin
SW = subwooferi
SL = surround-kaiutin (L)
SR = surround-kaiutin (R)

7.1-kanavainen (Front Height) kytkentä
Valitse ”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”F.HEIGHT”
vaiheessa 4 ja 5 ”Set Amp Assign” asetusta varten.
Kaiutinliitännät

Kaiutinimpedanssi

7.1-kanavainen (Front Wide) kytkentä
Viereinen piirros esittää 7.1-kanavaisen kytkentäesimerkin
front wide-kaiuttimia käyttäen.
Valitse ”Amp Assign” asetukseksi ”F.Wide” vaiheessa 3 ja 4
”Set up Amp Assign” parametria varten.
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SB = surround-takakaiutin
SBL = vasen surround-etukaiutin (L)
SBR = surround-etukaiutin (R)
FHL = vasen surround-etukaiutin
FHR = oikea surround-etukaiutin
FWL = vasen surround-sivukaiutin
FWR = oikea surround-sivukaiutin

6.1-kanavainen (Surround-takakaiutin) kytkentä
Jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta (6.1-kanavaisella kytkennällä), suorita kytkentä SURR. BACK/AMP
ASSIGN” liitännän ”L” liittimeen.
Valitse 6.1-kanavaista surround-toistoa varteen ”Set up
”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”Normal”.

5.1-kanavainen kytkentä
Valitse ”Amp Assign” asetukseksi ”Normal” suorittamalla
”Set up Amp” valikossa vaiheet 3 ja 4.
Käytä myös ”Speaker Config.” asetusta ja valitse ”Surr.
Back” asetukseksi ”None”.

2.1-kanavainen kytkentä
Etukaiutinparin A/B kytkentä
Voit kytkeä myös toisen kaiutinparin ja käyttää sitä toistoa
varten. Suorita tässä tapauksessa ”Set the front speakers
to be used” asetus.

Kahden subwooferin kytkentä
SR-6006-viritinvahvistimeen voi kytkeä kaksi subwooferia. Molemmat subwoofer-liitännät syöttävät saman
signaalin.
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KAIUTTIMIEN ASETUS
Tämä osa tarjoaa asetusmenetelmät muille kuin 7.1-kanavaisille järjestelmille (joissa on surround-takakaiuttimet).
Käytä Audyssey Auto Setup-toimintoa kaiuttimien asettamiseen.

4 . Käytä
painikkeita ja
valitse kytkettyjen kaiuttimien konfigurointi.

1 . Aseta kauko-ohjain.
Valitse kauko-ohjaimen toimintatilaksi vahvistin painamalla AMP-painiketta.

2 . Kytke asetusmikrofoni

Normal

Valitse”NORMAL” asetus 7.1-kanavaista
toistoa varten käyttäessäsi surroundkaiuttimia.

ZONE2

Valitse ”ZONE2” asetus asettaaksesi
laitteeen sisäänrakennetun päätevahvistimen ZONE2 stereotoistoa varten.

ZONE3

Valitse ”ZONE3” asetus asettaaksesi
laitteeen sisäänrakennetun päätevahvistimen ZONE3 stereotoistoa varten.

SPKR-C

Valitse ”SPRK-C” asetus käyttääksesi
etummaisia sivukaiuttimia toistoa varten.

F . H e i g h t Valitse ”F.Height” asetus käyttääksesi
front height--kaiutinta toistoa varten.
F.Wide

Valitse ”F.Widet” asetus käyttääksesi
front wide--kaiutinta toistoa varten.

5 . Sulje ”Amp Assign” asetus painamalla
RETURN-painiketta.

Näkyviin ilmestyy alla oleva ruutu, kun asetusmikrofoni kytketään.

6 . Aseta ”Channel Select”
Käytä
painikkeita, valitse ”Channel Select” ja
paina ENTER.

3 . Aseta ”Amp Assign”
Käytä
painikkeita ”Amp Assign” valintaan ja paina ENTER.

7 . Käytä

painikkeita kanavan valintaan.

Subwoofer Valitse tämä ellet käytä subwooferia.
Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 8.
Surround
Back

Valitse käytettävien surround-takakaiuttimien lukumäärä. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 9.
• ”Surround Back” voidaan asettaa,
kun ”Amp Assign” asetus on
”NORMAL”.
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1 1 . Paina RETURN.

8 . Käytä
painikkeita valitaksesi haluatko
mitata subwoofer-kanavan tai et.
Measure

Valitse tämä mitataksesi subwooferin.

Skip

Valitse tämä, jos et halua mitata
subwooferia.

Huom!
Suoritettuasi Audyssey Auto Setup-asetuksen, älä muuta
kaiuttimien kytkentöjä tai subwooferin voimakkuutta.
Muussa tapauksessa joudut uusimaan Audyssey Auto
Setup-asetuksen.

9 . Käytä
painikkeita valitaksesi haluatko
mitata surround-kanavan tai et.
Measure
(2 spkrs)

Valitse tämä asetus mitataksesi
kaksi surround-takakaiutinta.

Measure
(1 spkrs)

Valitse tämä asetus mitataksesi
vain yhden subwoofer-takakaiuttimen.

Skip

Valitse tämä asetus, jos ethalua mitata
surround-takakaiutinta.

KYTKENTÄ KAUKO-OHJAUSLIITÄNTÖIHIN (REMOTE CONTROL)

1. Voit ohjata muita Marantz-tuotteitan tämän laitteen kautta suorittamalla kytkentä jokaisen laitteen REMOTE CONTROL
liitäntöihin.
• Aseta kytkettävän audiolaitteen takapaneelissa sijatseva kauko-ohjauskytkin ”EXTERNAL” tai ”EXT” asentoon
kauko-ohjaustoiminnon käyttöä varten.
2. Muista aina kytkeä kauko-ohjaustunnistin pois käytöstä tästä laitteesta, jos käytät ulkopuolista kauko-ohjaustunnistinta tai vastaavaa laitetta.
Huom!
Muista valita ”enable” asetus, jos et kytke ulkopuolista kauko-ohjaustunnistinta tai vastaavaa laitetta. Muussa tapauksessa
laite ei vastaanota kauko-ohjauskomentoja.
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HDMI-ohjaustoiminto

KAIUTINVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Kytkemällä HDMI-yhteensopiva TV-vastaanotin tai soitin
tähän laitteeseen, seuraavat toiminnot ovat mahdollisia.

Voimakkuuden säätäminen eri kaiuttimia varten
1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen
ohjausta varten painamalla AMP.

• Voit linkittää virran katkaisun tästä laitteesta TV-vastaanottimen virrankatkaisuun.
• Voit vaihtaa audiolähtölaitteita TV-vastaanottimella.
Voit kytke virran vahvistimeen valitsemalla ”Output
audio from amp” TV-vastaanottimen audiolähtöasetuksessa.
• Voit säätää tämän laitteen voimakkuutta säätämällä TVvastaanottimen voimakkuutta.
• Voit vaihtaa tulolähteitä tähän laitteeseen linkitettynä
TV-vastaanottimen tulolähteen vaihtoon.
• Käynnistäessäsi soittimen, viritinvahvistimen tulolähde
vaihtuu kyseistä soitinta varten.

2. Paina CH LVL

3. Käytä
painikkeita kaiuttimen
valintaan.
Asetettava kaiutin vaihtuu joka
painalluksella.

1 . Valitse HDMI-ohjaustoimintoa vastaava
HDMI-lähtö.
Valitse HDMI Control-asetukseksi ”ON”.

4. Käytä
painikkeita voimakkuuden säätämiseen.

2 . Kytke virta kaikkiin HDMi-kaapelilla kytkettyihin laitteisiin.
3 . Aseta HDMI-ohjaustoiminto kaikkia HDMIkaapelilla kytkettyjä laitteita varten.
• Tarkista asetukset myös kytkettyjen laitteiden
käyttöoppaista.
• Suorita vaiheet 2 ja 3, jos kytket jonkin laitteen irti.
4 . Vaihda TV-tulo HDMI-tuloon kytkettyä laitetta varten.
5 . Vaihda tämän laitteen tulo HDMI-lähdettä
varten ja tarkista, onko soittimen toistama
kuva hyvä.

Voimakkuuden säätämien kaiutinryhmästä
(Fader-toiminto)
Tämä toiminto mahdollistaa kaikkien kaiuttimien tason
samanaikaisen säätämisen.

6 . Asettaessasi TV-vastaanottimen valmiustilaan, tarkista, että myös SR6006 asettuu
valmiustilaan.

1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen
ohjausta varten painamalla AMP.
2. Paina CH LVL.

Uniajastintoiminto
Virta katkeaa ja laite asettuu automaattisesti valmiustilaan,
kun asetettu aika on kulunut. Tämä on kätevää kuunnellessasi toistoa mennessäsi nukkumaan.
1

Paina AMP-painiketta asettaaksesi kauko-ohjaimen
vahvistimen ohjaustilaan.

2

Paina SLEEP-painiketta ja
valitse asetettava aika.
SLEEP-ilmaisin syttyy näyttöön.

3. Käytä painiketta ja valitse
Fader”. Valitse tämän jälkeen
säädettävä parametri käyttämällä
painikkeita.

• Aika vaihtuu alla esitetyllä tavalla
joka kerta, kun SLEEP-painiketta
painetaan.
4. Käytä
painikkeita voimakkuuden säätämiseen.
( : etu, : taka)
Uniajastimen peruutus
Valitse ”OFF” painamalla SLEEP-painiketta.
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Mediaohjaimen käyttö musiikin ja still-kuvien toistoon
• Käytä DLNA-yhteensopivaa mediaohjainta.
• Toiminto mahdollistaa tietokoneelle (mediapalvelin) taltioidun sisällön tai verkkoon kytketyn tietokoneen käytön
samassa verkossa olevalla mediaohjaimella.
• Kytkentään on käytettävissä kaksi toimintatyyppiä.
Toisto tietokoneella (Media

server)

3. käynnistä toisto
4. Ohjaa toimintoja

1. Valitse sisältö

2. Valitse soitin

1 . Selaa mobiililiitäntään kytketyllä laitteella saman verkon media serveriä ja valitse toistettavaksi
haluamasi sisältö.
2 . Käytä mobiililiitäntään kytkettyä laitetta ja valitse SR6006 verkkossa olevien tuotteiden joukosta.
Toisto mobiililiitäntään kytketyllä laitteella

3. Käynnistä
toisto
4. Käytä laitetta

1. Valitse sisältö
2. Valitse soitin
1 . Valitse toistettava sisältö mediaohjaimelta.

• Seuraavat toimenpiteet ovat mahdollisia mobiililiitäntälaitteella.
- Tiedostotoimenpiteet (toisto, tauko, raitahaku).
- Toistotila-asetukset (kertaus/hajatoisto).
- Voimakkuuden säätö.

2 . Valitse SR6006 verkon tarjoamien tuotteiden
joukosta.
Toisto käynnistyy vaiheessa 1 valitusta sisällöstä.
• Valitessasi tämän laitteen mobiililiitäntälaitteiden joukosta, SR6006-nimen tilalle ilmestyy ”Friendly Name”.

Huom!
• Näyttöön ilmestyy
symboli mediaohjainta käytettäessä.
• Tutustu käytettävän mediaohjaimen käyttöoppaaseen
eri asetuksia ja käyttötoimenpiteitä varten.
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TOISTO ZONE2 / ZONE3-VYÖHYKKEESSÄ (erillinen huone)
• Voit ohjata tämän laitteen audiotoistoa nauttiaksesi kuuntelusta jossain toisessa huoneessa (ZONE2/ZONE3), kuin
mihin SR6006 on asennettu.
• Voit samanaikaisesti toistaa samaa lähdettä sekä päähuoneessa (MAIN ZONE, että toisessa huoneessa (ZONE2 ja
ZONE3). Voit lisäksi kuunnella eri lähteitä MAIN ZONE-, ZONE2- ja ZONE3-vyöhykkeissä.
AUDIOLÄHTÖ
Tätä varten on käytettävissä kaksi menetelmää. Valitse mieleisesi menetelmä.
(1) Zone-toisto kaiutinlähdöstä.
(2) Zone-toisto audiolähdöstä (PRE OUT).
Käytä ulkopuolista vahvistinta).
1 Zone-toisto kaiutinlähdöstä
ZONE2- ja ZONE3-audiosignaalit syöttyvät ulos tämän laitteen SURR.BACK/AMP ASSIGN-kaiutinliitännöistä vahvistimen
assignment-toimintoa käyttäen.
Kaiuttimien kytkentä

2 Zone-toisto audiolähdöistä (PRE OUT)
Audiokytkennät (ZONE2, ZONE3)
SR6006-viritinvahvistimen ZONE2- ja ZONE3-audiolähtösignaalit syöttyvät ZONE2- ja ZONE3-vahvistimiin ja toistuvat
näiden kautta.

Tämä laite
Huom!
• Kun valitset ZONE2- tai ZONE3-toistoa varten OPTICAL/COAXIAL-liitäntään kytketyn tulolähteen, toisto on mahdollista
ainoastaan, jos syötettävä signaali on PCM-formaatissa (2-kanavaa).
• ZONE2- tai ZONE3-vyöhykkeessä ei voi toistaa HDMI-liitäntöjen digitaalisia audiotulosignaaleja.
Käytä analogikytkentöjä ZONE2- tai ZONE3-toistoa varten.
VIDEOLÄHTÖ
SR6006-laitteen ZONE2-videolähtö toistuu ZONE2 TV-vastaanottimen kautta.
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TOISTO

• Tulolähde alla esitetyssä vaihtuu järjestyksessä
joka kerta, kun SOURCE tai SOURCE painiketta painetaan
• Voit vaihtaa tulolähteen myös kääntämällä INPUT
SELECTOR-valitsinta painettuasi ensin ZONE
SELECT-painiketta päälaitteesta.

1. Paina Z2 tai Z3 kaukosäätimen
ZONE2- tai ZONE3-tilaan valintaa
varten.
2. Paina ON kytkeäksesi virran päälle
ZONE2- taiZONE3 käyttöä varten.
Näyttöön syttyy ”ZONE2 ON” tai
”ZONE3 ON”.
• ZONE2- tai ZONE3-ilmaisin sammuu, kun STANDBY -painiketta
painetaan.
• Virta voidaan kytkeä/katkaista
ZONE2 tai ZONE3-vyöhykkeestä
painamalla ZONE ON/OFF- tai ZONE2 ON/OFFpainiketta päälaitteesta.

* ZONE2 tai ZONE3-tulolähde on sama kuin mitä
MAIN ZONE käyttää, kun ”Source” on valittuna.

3. Paina SOURCE tai SOURCE painiketta.
Valitun audiolähteen signaali syöttyy ZONE2-vyöhykkeeseen.

YKSILÖIDYT ASETUKSET
VALIKKOKARTTA
Kytke TV tähän laitteeseen ja valitse valikko TV-ruutuun.
Tutustu seuraaviin sivuihin valikkotoimintoja koskevia lisätietoja varten.
A s etu s k ohta

Parametri

SOURCE SELECT-valikon
parametrit vaihtelevat valitusta tulolähteestä riippuen.

Asetukset, jotka tehdään
vain kerran
Aseta nämä parametrit laitteen
oston jälkeen. Niitä ei tarvitse
asettaa enää tämän jälkeen
ellei kaiutinkokoonpanoa muuteta.
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Selitys
Vaihtaa valitun tuloliitännän
Suorittaa videoasetukset
Asettaa audiotulotilan ja koodinpurkutilan.
Vaihta valittua lähdettä koskevan nimen.
Säätää audiotulon toistotasoa.
Ilmaisee valitun tulolähteen toistoruudun.
Suorittaa still-kuva-asetukset.
Tekee iPod-, USB-muisti- tai verkkotoistoasetukset
Esiasettaa radjoasemia automaattisesti.
Valitsee ylihypättävät esiasetusmuistit.
Antaa nimen valitulle esiasetusmuistille
Säätää eri audioparametreja.
Säätää kuvan laatua.
Tekee asennuksen, kytkennät ja asetukset esivalmistellen laitteen seuraavia opastuksia varten.
Asettaa kaiuttimiern koon, etäisyyden, tason jne.
Tekee HDMI-video/audiolähtöasetukset.
Tekee audiotoistoasetukset.
Suorittaa verkkoasetukset
Tekee ZONE2 / ZONE3-toistoasetukset.
Suorittaa sekalaisia muita asetuksia..
Asettaa TV-ruudun valikkokielen.
Näyttää valittuja asetuksia koskevat tiedot.
Näyttää audiotulosignaaleja koskevat asetukset.
Näyttää HDMI-tulo-/lähtösignaali- ja monitoritiedot.
Näyttää viritintä tai esiasetettuja verkkokanavia koskevat tiedot.

VALIKKORUUTUNÄYTÖT
Esimerkki 1. Valikon valintaruutu
(päällimmäinen valikko)

Esimerkki 2. Audyssey® Auto setup-ruutu
(piirroksella)

GUI-valikon asetuskuvakkeet
Valittu asetuskuvake
Valittu asetusparametri
Asetuslista (alakategoria)
Asetusparametrin opasteksti

Valitse
painamalla
ja paina sitten
tai ENTER.

Historiakuvake
Toiminnanohjausteksti
Ohjausvaiheilmaisimet
Piirros
Painikkeiden käyttöopas
Opasteksti valitulle asetusparametrille

• Kuvake
Vaihtaa valitun kohteen.

Jatka apukategoriaan.
Paina tai ENTER vaihtoa varten.
Valittu kohde.
Paina vaihtoa varten.
• Lista
Vaihtaa valitun kohteen.
• Paina
vaihtoa varten.
Valitun asetuksen kuvake
Valitun asetusparametrin optiot

Jatkaa apukategoriaan.
Paina tai ENTER vaihtoa varten.
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VALIKON NÄYTTÖESIMERKIT
Katso alla esimerkit, joita ilmestyy TV-ruutuun.
Valikkonäyttö

Selitys
1. Valitse valikkoruutu
painamalla AMP.
2. Ilmaisee valitun rivin.
• Paina
siirtyäksesi
asetettavalle parametrille

Päällimmäinen
valikko

1. Ilmaisee valitun rivin.
• Paina
siirtyäksesi
asetettavalle parametrille.
2. Paina ENTER valitaksesi toimintatilan, jossa
asetuksen voi tehdä.

Näyttö vaihtaessasi
asetuksia

Paina ENTER
3. Muutettavaksi sopivan asetuksen sivuille ilmestyy
. Käytä
painiketta haluamasi asetuksen muuttamiseen.

1. Paina
2. Paina

Näyttö nollatessasi
asetuksia

, valitse ”Default” ja paina sitten ENTER.
, valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.

Paina ENTER

KIRJOITUSMERKKIEN SYÖTTÖ
Toiminto mahdollistaa nimien muuttamisen verkkotoimintoja varten käyttäen ”Preset Name”, ”Rename”, Napster
Account”, ”Last.fm Account”, ”Zone Rename” toimintoja ja kirjoitusmerkkien syöttöä.
Kirjoitusmerkkejä voidaan syöttää kolmella eri tavalla. Katso alla.
Kirjoitusmerkkien syöttömenetelmä
Menetelmä
Käyttäen ruutunäppäimistöä

Toimenpiteet
• Kauko-ohjaimella tai päälaitteen säätimillä.
• Valitse syötettävä merkki TV-ruudussa.

Käyttäen nuolipainikkeita
(Kursoritoimintoruutu)

• Kauko-ohjaimella
• Käytä
painikkeita ja ENTER-painiketta merkkien syöttämiseen.
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Ruutunäppäimistö

ÄÄNEN SÄÄTÖ
Surround-tilassa toistettavaa ääntä voi säätää
kuuntelijan haluamalla tavalla. Säädettävät parametrit riippuvat tulosignaalista ja valitusta surround-tilasta.

Syöttöruutu

Huom!
Joitakin asetuksia ei voi tehdä toiston ollessa pysäytetty.
Suorita nämä asetukset toiston aikana.
Valikon käyttö
1 . Paina AMP MENU-painiketta.
TV-ruutuun ilmestyy valikko.
(1) Kirjotusmerkkien syöttöosa (enintään 8 merkkiä)
(2) Kursori
(3) Näppäimistöosa
(4) Isojen ja pienien kirjaimien vaihtonäppäin
(5) Välilyöntipainike
(6) Kursoripainikkeet
(7) Lisäyspainike
(8) Pyyhintäpainike
(9) OK-painike
(10) Painikkeiden käyttöopas

2 . Valitse asetettava tai käytetävä valikko käyttämällä
painikkeita.

Kirjoitusmerkkien syöttötoimenpiteet

Suorita tulolähteen toistoon tarvittavat asetukset.
• Asetuksia ei välttämättä tarvitse muuttaa laitteen käyttöä
varten. Tee asetukset tarvittaessa.

3 . Vahvista valitsemasi asetus
painamalla ENTER.
• Paina RETURN, jos halua palata
edelliselle parametrille.

LÄHTEEN VALINTA (SOURCE
SELECT)

1. Valitse kirjoitusmerkkien syöttöruutu
(Menu map).
2. Valitse muutettavaksi haluamasi
merkki
1) Paina
ja valitse [<---]
tai [--->].
2) Siirrä kursori muutettavalle merkillepainamalla ENTER.
Joka kerta, kun ENTER-painiketta painetaan, kursori siirtyy
yhden merkin eteenpäin.

VALIKOIDEN KÄYTTÖ
Paina AMP MENU.
TV-ruutuun ilmestyy valikko.

2

Käytä
painikkeita asetettavan tai käytettävän valikon valintaan.

3

Paina ENTER tai

syöttääksesi asetuksen.

• Paina RETURN, jos haluat palata edelliselle parametrille.
• Voit sulkea ruudussa näkyvän valikon painamalla
AMP MENU-painiketta.

3. Valitse syötettävä merkki painamalla
ja paina sitten ENTER.
• Katso syötettäväksi sopivien merkkien tyypit alla.
Isot kirjaimet/Numerot/Symbolit

Pienet kirjaimet/Numerot/Symbolit

4. Toista vaiheet 2 ja 3 nimen muuttamiseksi.
5. Käytä
ENTER.

1

painikkeita, valitse OK ja paina
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INPUT ASSIGN
Input Assign-valikkoruutuesimerkkejä
Tämä ruutu ilmestyy näkyviin, kun ”InputSetup” - ”each input source” - ”Input Assign” valikko valitaan.
Käytä ”Input Assign” valikkoa kohdan (1) tulolähteisiin liitettyjen (2) HDMI-tuloliitäntöjen, (3) digitaalisten tuloliitäntöjen j
(4) komponentti tuloliitäntöjen palauttamiseksi perusasetuksille.

Toimenpiteet Input assign-valikossa
1. Käytä

painikkeita ja siirrä kursori asetettavaksi haluamallesi parametrille.

2. Paina ENTER ja käytä sitten
valintaan.

painikkeita liitettäväksi haluamasi tuloliitännän

3. Paina ENTER asetuksen rekisteröimiseksi.
Asetettava parametri

Asetustiedot

HDMI
Vaihtaa HDMI-tuloliitännät valittua
tulolähdettä varten.
•

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4/HDMI5/HDMI6/HDMI7
N o n e: ei liitä HDMI-tuloa valittuun tulolähteeseen.
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Input source = tulolähde
Default setting = perusasetus

Huom!
• Tulolähde, johon HDMI-tuloa ei voi liittää
näkyy ”- - -” merkillä ruudussa .
• Voidaksesi toistaa ”HDMI” videosignaalin joka on liitetty ”Input Assign” - ”DIGITAL” audiosignaaliin, valitse ”Input Mode”
asetukseksi ”Digital”.
• Analogi- ja digitaali-liitäntöjen audiosignaalit eivät syöty monitoriin.
• HDMI-tuloliitännän asetukseksi ei voi valita ”TV”, jos ”HDMI Control” asetukseksi on valittu ”ON”.
DIGITAL
Valitse tämä vaihtaaksesi tulolähteelle
asetetun digitaalitulon.

COAX (koaksiaali) 1, 2 / OPT (optinen) 1, 2
N o n e: ei liitä digitaalista tuloliitäntää valitulle tulolähteelle.
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Input source = tulolähde
Default setting = perusasetus
None = ei mikään
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Asetettava parametri

Asetustiedot

COMP
Valitse tämä vaihtaaksesi tulolähteelle
asetetun videotulon.

COMP (komponentti-video) 1, 2
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Huom!
Tulolähde, johon component-videotuloa ei voi liittää näkyy ruudussa
”- - -” merkillä.
Default
Palauttaa ”Input Assign” asetukset
perustilaan.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o. ei palauta perusasetuksille.
Huom!
Ruutuun ilmestyy viesti ”Default Setting?”, jos valitset ”Default” ja painat
ENTER. Valitse tällöin ”Yes” tai ”No” ja paina sitten ENTER.

VIDEO
Asettaa videolähteen.
• Suoritettuasi ”HDMI” tai ”Component” kytkennän, voit valita asetukseksi ”VCR”, ”GAME” tai ”TV”.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Video Select
Voit toistaa kuvaa toisesta tulolähteestä yhdessä audiotoiston kanssa.

S o u r c e: toistaa kuvan ja äänen valitusta tulolähteestä
BD/DVD/VCR/SAT/GAME/AUX1/AUX2/TV: valitsee katseltavan
videotulon. Asetus voidaan tehdä yksittäisiä tulolähteitä varten.
Huom!
• ”GAME”, ”AUX” ja ”TV” voidaan valita ainoastaan, kun tulolähteeksi on
asetettu component video.
• Kaukosäätimen painikkeita voi käyttää toimintojen ohjaamiseen.
(1) Aseta kaukosäädin AMP-tilaan painamalla AMP.
(2) Paina V.SEL-painiketta, kunnes ruutuun ilmestyy haluamasi kuva.
• Peruutusta varten, paina V.SEL ja valitse ”Source”.
Huom!
• HDMI-tulosignaaleja ei voi valita.
• Tulolähteitä, joita varten on ”Source Delete” asetukseksi valittu ”Delete”, ei voi valita.

Video Mode
Tekee asetukset videokäsittelyä
varten.

A u t o: käsittelee HDMI-tietoihin perustuvan kuvan automaattisesti.
Movie: käsittelee videokuvan normaalisti.
Game: käsittelee videokuvan sopivaksi pelikäyttöön.
Huom!
• Toimintatila vaihtuu tulosisällön mukaisesti, jos ”Video Mode” asetukseksi
on valittu ”Auto”.
• Jos jotain lähdetä toistetaan molemmissa vyöhykkeissä MAIN ZONE
(audio ja video) ja ZONE2 (ainoastaan audio), MAIN ZONE- ja ZONE2äänet eivät ole tahdistuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole mikään vika.
Valitse tällaisessa tapauksessa ”Game” audiotahdistuksen parantamiseksi.
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Asetettava parametri

Asetustiedot
O N: Muuntaa tulosignaalin.
O F F: Ei muunna tulosignaalia.

Tulosignaali muuntuu automaattisesti
yhdessä kytketyn TV-vastaanottimen
kanssa.
i/p Scaler

Muuntaa resoluution samaksi
jolle ”Resolution” parametri on
asetettu.

Huom!
• Videomuunto ei toimi, jos syötettävä videosignaali on standardin ulkopuolinen signaali pelikoneesta tai muusta lähteestä. Valitse tällaisessa
tapauksessa ”Video Convert” asetukseksi ”OFF”.
• Videomuunto ei toimi, kun ”Video Convert” asetukseksi on valittu ”OFF”.
Kytke tällaisessa tapauksessa SR6006 ja TV saman tyyppisellä kaapelilla.
Analog: Käytä i/p Scaler-toimintoa analogista videosignaalia varten.
Analog & HDMI: Käytä i/p Scaler-toimintoa analogista ja HDMI-videosignaalia varten.
O F F: Ei käytä i/p Scaler-toimintoa.
Huom!
• ”Analog & HDMI” ja ”HDMI” voidaan asettaa tulolähteille, jotka on kytketty
HDMI-tulosignaalia varten.
• Asetettavat kohteet riippuvat jokaista yksittäistä tuloliitäntää varten liitetystä lähteestä.
• Tämä toiminto on tehokas, kun tulosignaali on ”x.v.Color”, 3D, sYCC 601
color, Adobe RGB color, Adobe YCC 601 color tai tietokoneen resoluution mukainen.

Resolution

A u t o: Laite tunnistaa HDMI-lähtöön kytketyn TV:n pixelimäärän ja asettaa
lähtöresoluution tämän mukaisesti.
480p/576p/10801/720p/1080p/1080p:24Hz
Huom!
• Tämä asetus voidaan tehdä, kun i/p Scaler on jokin muu kuin ”OFF”.

Progressive Mode

A u t o: Tunnistaa videosignaalin automaattisesti ja asettaa sopivan tilan.
V i d e o 1: Tämä asetus on sopiva videotoistoa varten.
V i d e o 2: Tämä asetus on sopiva video- ja 30-ruutuisen filmimateriaalin
toistolle.
Huom!
• Tämä asetus voidaan tehdä, kun i/p Scaler on jokin muu kuin ”OFF”.

Aspect

Full: Syöttää 16:9 kuvasuhteen omaavan signaalin.
Normal: Syöttää 4:3 kuvasuhteen omaavan signaalin.
Huom!
• ”Aspect” voidaan asettaa, kun i/p Scaler on jokin muu kuin ”OFF”.

INPUT MODE (AUDIO)
Valittavat tulotilat vaihtelevt tulolähteestä riippuen.
Input Mode (Tulotila)
Valintaa varten käytettävissä olevat tulotilat vaihtelevat tulolähteestä riippuen.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Input Mode
Asettaa audiotulotilat eri tulolähteille.
Käytä normaalisti ”Auto” audiotulotilaa.

A u t o: tunnistaa tulosignaalin automaattisesti ja käynnistää toiston.
HDMI: toistaa ainoastaan signaalit HDMI-tuloista.
Digital: toistaa ainoastaan signaalit digitaalituloista.
Analog: toistaa ainoastaan signaalit analogituloista.
7.1 CH IN: toistaa ainoastaan signaalit 7.1 CH INPUT-liitännöistä.

Huom!
• ”HDMI” voidaan asettaa tulolähteitä varten, joihin ”HDMI” on liitetty ”Input Assign” valikossa
• ”Digital” voidaan asettaa tulolähteitä varten, joihin ”Digital” on liitetty ”Input Assign” valikossa.
• ”Analog” asetusta ei voi valita, jos tulolähteeksi on valittu ”TV” ta ”GAME”.
• Surround-tilaa ei voi asettaa, jos tulotilaksi on valittu ”7.1 CH IN”.
• Jos ”HDMI Control” asetus on ”ON” ja HDMI MONITOR-liitäntöihin kytketään ARC-yhteensopiva TV, tulotoiminnot
joiden lähde on ”TV” lukkiutuvat ARC-asetukselle.
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Decode Mode
Asettaa audiopurkutilan tulolähdettä varten.

A u t o: tunnistaa digitaalisen tulosignaalin tyypin ja käynnistää toiston
automaattisesti.
P C M: purkaa ja toistaa ainoastaan PCM- tulosignaalit.
D T S: purkaa ja toistaa ainoastaan DTS-tulosignaalit.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa tulolähteitä varten, joiden asetukseksi on
”Input Assign” valikossa valittu ”HDMI” tai ”Digital”.
• Tämä toimintatila on normaalisti ”Auto”. Aseta ”PCM” ja ”DTS” vastaavan
tulosignaalin syöttämiseksi.

Nimenvaihtotoiminto
Vaihtaa ruudun ilmaiseman valitun tulolähteen nimen.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Rename
Vaihtaa valitun tulolähteen nimen

• Enintään kahdeksan merkkiä voi syöttää.
• Tutustu kirjoitusmerkkien syöttöön sivulla 43.

Default
Tulolähteen nimi palautuu alkuperäiselle asetukselle.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o: ei palauta perusasetukselle.

Source Level (Audio)
• Toiminto korjaa valitun audiotulolähteen toistotasoa.
• Suorita tämän asetus, jos eri lähteiden tulovoimakkuuksissa on suuria eroja.
Asetustiedot
-12 dB - +12 dB (0 dB)
Huom!
Analogi- ja digitaalisignaalien tulotasoa voi säätää erikseen tulolähteitä varten, joiden asetukseksi on ”Input Assign”
valikossa valittu ”HDMI” tai ”Digital”.
Toisto
Ilmaisee jokaista lähdettä koskevan toistoruudun.

Still Picture
Tekee asetukset pysäytettyjen kuvien toistoa varten.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Slide Show
Tekee asetukset diakuvatoistoa varten.

O N: Näyttää still-kuvat diakuvaesityksen aikana.
O F F: Ilmaisee ainoastaan valitun still-kuvan.

Interval
Asettaa still-kuvien vaihtointervallin.

5 s e c - 60sec

Playback Mode
Tulolähde: NET/USB
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Repeat
Tekee asetukset toiston kertausta
varten.

All: Kertaa kaikki tiedostot.
O n e: Kertaa vain yhden tiedoston.
O F F: Kertaustoiminto on peruutettu.
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Random
Suorittaa asetukset hajatoistoa varten.

O N: Hajatoisto on aktivoitu.
O F F: Hajatoisto on peruutettu.

Auto Preset
Käytä automaattista esiasetustoimintoa radioasemien ohjelmointiin.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Start
Käynnistää automaattisen esiasetuksen.

Huom!
Jos jonkin aseman automaattinen esiasettaminen ei onnistu, viritä kyseinen
asemamanuaalisesti ja esiaseta se myös manuaalisesti.

Preset Skip (Esiasetettujen asemien ylihyppäys) Perusasetus on alleviivattu
Asettaa ylihypättäväksi haluamasi asemat.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

A-G
Asettaa kanavat,joita et halua valita
ruutuun. Voit asettaa esiasetusmuistilohkon (A - G) tai esiasetuskanavan (1 - 8).

All: Hyppää kaikkien kanavien yli valitusta muistilohkosta.
• O N: Valitsee ON-asetuksen esiasetuskanaville 1-8 valitusta muistilohkosta.
• Skip: Valitsee ylihypättäväksi (Skip) esiasetuskanavat 1-8 valitusta muistilohkosta.

Preset Name (Esiasetusmuistin nimeäminen)
Nimeää valitun esiasetusmuistin.
Asetettava parametri

Asetustiedot

A1 - G8
Vaihtaa valitun kanavan niminäytön.

• Voit syöttää enintään kahdeksan kirjoitusmerkkiä.
• Tutustu sivuun 43 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Default
Muutettu mimi palautuu perusasetukselle.

Yes: Palauttaa perusasetukselle.
No: Ei palauta perusasetukselle.

AUDIO / VIDEO ADJUST
”AUDIO/VIDEO ADJUST” mahdollistaa surround- äänen ja videokuvan laadun säätämisen.
Valikon käyttö
1 . Paina AMP MENU.
TV-ruutuun ilmestyy valikko.
2 . Valitse asetettava tai käytettävä valikko painamalla
3 . Aseta valitsemasi asetus painamalla ENTER tai

painikkeita.

.

• Paina RETURN, jos haluat palata edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla AMP MEMUpainiketta valikon näkyessä ruudussa.
AUDIO ADJUST
Surround-parametrit
Säädettävät parametrit riippuvat tulosignaalista ja valittuna olevasta surround-tilasta.
Huom!
• Joitakin parametreja ei voi asettaa toiston ollessa pysäytetty. Suorita nämä asetukset toiston aikana.
• Surround-parameterja ei voi asettaa PURE DIRECt-tilassa.
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

HT-EQ
Pehmentää elokuvaraitojen korkeita

O N: ”HT-EQ” on käytössä.
O F F: ”HT-EQ” ei ole käytössä.

DRC
Pakkaa dynamiikka-alueen (voimakkaien ja heikkojen äänten välinen ero).

A u t o: tunnistaa dynamiikka-alueen pakkausasetuksen on/off automaattisesti lähdesignaalin mukaisesti. Voidaan asettaa Dolby True HD-tilassa.
Low/Mid/High: asettavat tietojen pakkaustason.
O F F: dynamiikka-alueen pakkaus on poiskytketty.

D.Comp
Pakkaa dynamiikka-alueen (voimakkaiden ja heikkojen äänten välinen ero).

Low/Mid/High: nämä asettavat tietojen pakkaustason.
O F F: katkaisee dynamiikka-alueen pakkauksen.

LFE
Säätää matalataajuisten efektien
(LFE) tasoa.

-10 dB - 0 dB
Huom!
Käytä alla esitettyjä asetuksia eri lähteiden oikeaa toistoa varten.
• Dolby digital-lähteet: 0 dB
• DTS-filmilähteet: 0 dB
• DTS-musiikkilähteet: -10 dB

Center Image
Liittää keskikanavasignaalin etukanaviin laajentaen ääntä.

0.0 - 1.0 (0 . 3)

Panorama
Liittää L/R-etukanavasignaalit surroundkanaviin laajentaen ääntä.

O N: Aseta
O F F: Älä aseta

Dimension
Vaihtaa keskustan äänikuvan eteen tai
taakse säätäen äänen tasapainoa.

0 - 6 (3 )

Center Width
Liittää keskikanavasignaalin vasempaan
ja oikeaan etukanavaan laajentaen ääntä.

0 - 7 (3 )

Heigth Gain
Ohjaa surround-etukanavien voimakkuutta.

L o w. pienentää surround-etukaiuttimien voimakkuutta.
Mid: Surround-etukaiuttimet toistavat äänen vakiovoimakkuudella.
High: lisää surround-etukaiuttimien voimakkuutta.
Huom!
Ruutuun ilmestyy ”Height Gain” seuraavia asetuksia varten.
• Kun ”Amp Assign” asetus on ”Normal”.
• Kun ”Speaker Config.” - ”Front Heigth” asetus on jokin muu kuin ”None”.
• Kun surround-tila on ”PLIIz” tai käytetään PLIIz-dekooderia.

Default
Palauttaa Surround Parameter-asetukset perustilaan.

Y e s: palauttaa perusasetuksille.
N o: ei palauta perusasetuksille.

Tone (Äänensävy)
Säätää äänensävyä.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Tone Control
Asettaa sävynsäätötoiminnon asetukseksi ON tai OFF.

O N: mahdollistaa äänensävyn (bass, treble) säätämisen.
O F F: ääni toistuu ilman sävynsäätöä.
Huom!
”Tone Control” asetus on mahdollista, kun ”Dynamic EQ” asetukseksi on
valittu ”OFF”.
Huom!
Äänensävyä ei voi säätää direct-tilassa.
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Bass
Säätää matalia taajuuksia.
Treble
Säätää korkeita taajuuksia.

-6 dB - 06 dB (0 dB)
Huom!
”Bass” säätö on mahdollista, kun ”Tone Control” asetus on ”ON”.
-6 dB - 06 dB (0 dB)
Huom!
”Treble” säätö on mahdollista, kun ”Tone Control” asetus on ”ON”.

Audyssey Settings
Aseta MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume. Kyseiset asetukset voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun Audyssey
Auto Setup on suoritettu.
Huom!
Et voi valita Dynamic EQ/Dynamic Volumea ellet ole suorittanut Auto Setup-asetusta tai, jos olet muuttanut kaiutinasetuksia Auto Setup-asetuksen jälkeen. Suorita tässä tapauksessa Audyssey Auto Setup uudelleen tai valitse ”Restore”
palataksesi viimeksi tehtyihin Audyssey Auto Setup-asetuksiin.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

MultEQ®XT
Valitse yksi kolmesta ekvalisointitilasta. MultEQ korjaa kuuntelutilan
aika- ja taajuusvasteongelmat Audyssey
Auto Setup-kalibrointiin perustuen.

Audyssey: Optimoi taajuusvasteen kaikista kaiuttimista.
Audyssey Byp.L/R: Optimoi muiden paitsi vasemman ja oikean etukaiuttimen (L/R) taajuusvasteen.
Audyssey Flat: säätää taajuusvasteen suoraksi kaikista kaiuttimista.
Manual: säätää taajuusvasteen ”Manual EQ” asetuksen mukaisesti.
O F F: Katkaisee MultEQ-ekvalisoinnin.

Dynamic EQ
Ratkaisee äänenlaadun huononemisongelmat voimakkuuden pienetessä,
ihmisen havaintokyky ja huoneakustiikka huomioiden.

O N: Dynamic EQ on käytössä.
O F F: Dynamic EQ ei ole käytössä.

Reference Level Offset
Audyssey Dynamic EQ säätää taajuusvastetta ja surround-tilaa, kun voimakkuutta vähennetään 0 dB:stä.
Filmien referenssitasoa ei käytetä aina
musiikkia tai muuta ei-filmisisältöä varten.
Dynamic EQ tarjoaa kolme yleistasoa
(5dB, 10dB ja 15dB), jotka poikkeavat
filmiäänen vertailutasosta. Nämä voidaan
valita ellei sisällön miksaustaso asetu
normien rajoihin.

0 d B: (Film Ref): tämä on perusasetus jota tulee käyttää filmiääntä kuunneltaessa.
5 d B: valitse tämä asetus laajan dynamiikan omaavalle sisällölle, kuten klassinen musiikki.
1 0 d B: valitse tämä asetus jazzia tai muuta musiikkia varten, jolla on laaja
dynamiikka-alue. Tätä asetusta tulee käyttää myös TV-sisältöä varten, joka
yleensä miksataan 10 dB alle filmin vertailutason.
1 5 d B: Valitse tämä asetus pop/rock-musiikille tai muulle ohjelmamateriaalille, joka on miksattu erittäin korkealla kuuntelutasolla ja, jonka dynamiikkaalue on pakattu.
Huom!
Asetus on mahdollista, kun Dynamic EQ-asetus on ”ON”.

Dynamic Volume
Ratkaisee suurten voimakkuustasoerojen aiheuttamat ongelmat (TV-,
elokuvat ja muu sisältö) säätämällä
hiljaisten ja voimakkaiden äänien
välistä suhdetta automaattisesti.

Heavy: säätää tehokkaammin heikkoja ja voimakkaita ääniä.
Medium: säätää keskitasoisesti heikkoja ja voimakkaita ääniä.
Light: säätää hyvin vähän heikkoja ja voimakkaita ääniä.
O F F: Dynamic Volume ei ole käytössä.
Huom!
• Jos ”Dynamic Volume” asetukseksi valitaan ”Yes”,
Auto Setup asetukseksi vaihtuu automaattisesti
”’Evening”.
• Tämä asetus voidaan tehdä myös painamalla
DYN VOL-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
DYN VOL-painiketta painetaan.
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A-DSX Soundstage
Säätää Audyssey DSX~™ asetuksen ja ääniasetukset.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Audyssey DSX™
Lisää suround-äänen mukaansatempaavuutta isäämällä uusia kanavia.

ON-Height-: Aktivoi A-DSX-käsittelyn lisäten äänikuvan korkeutta.
ON-Wide-: Aktivoi A-DSX-käsittelyn lisäten äänikuvan leveyttä.
O F F: Ei suorita Audyssey DSX™-käsittelyä.

Stage Height
Säätää äänikuvan korkeutta front heightkaiuttimia käytettäessä.

-10 - +10 (0)

Stage Width
Säätää äänikuvan leveyttä front widekaiuttimia käytettäessä.

-10 - +10 (0)

Manual EQ
Käytä graafista ekvalisaattoria säätääksesi sävyn jokaisesta kaiuttimesta.
”Manual EQ” voidaan asettaa, kun ”MultEQ XT” asetukseksi on valittu ”Manual”.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Curve Copy
Kopioi ”Audyssey Flat” käyrän
MultEQ-asetuksesta.

Y e s: Suorittaa kopioinnin.
N o: Ei suorita kopiointia.
Huom!
”Curve Copy” ilmestyy ruutuun sen jälkeen, kun Audyssey Auto
Setup on suoritettu.

Default
Kopioi ”Audyssey Flat” käyrän.

Y e s: Palauttaa perustilaan.
N o: Ei palauta perustilaan.

Adjust Channel

1. Valitse kaiuttimen sävynsäätömenetelmä.
All: Säätää kaikkien kaiuttimien sävyn yhdessä.
L / R: Säätää vasemman ja oikeankaiuttimen yhdessä.
E a c h: Säätää sävyn jokaisesta kaiuttimesta erikseen.
2. Valitse kaiutin.
3. Valitse sädettävä taajuuskaista.
4. Säädä taso mieleiseksesi.

M-DAX-toiminto
Pakatut audioformaatit, kuten MP3, WAV, WMA (Windows Media Audio) ja MPEG-4 AAC vähentävät tietomäärää poistamalla signaalista osia, jotka ovat liian kovia ihmisen kuulolle. M-DAX-toiminto synnyttää eliminoitavat signaalit pakkaamalla,
palauttaen äänen tilaan, joka on hyvin lähellä alkuperäisääntä (ennen pakkaamista). Se korjaa myös matalien taajuuksien
voimakkuutta luodakseen täyteläisemmän äänen pakatuilla audiosignaaleilla.
Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)
O F F: M-DAX ei ole käytössä.
L o w: optimoitu toimintatila pakatuille lähteille, joiden korkeataajuudet ovat normaalit.
Mid: lisää sopivasti matalia ja korkeita taajuuksia kaikkiin pakattuihin lähteisiin.
High: optimoitu toimintatila pakatuille lähteille, joiden korkeataajuudet ovat heikot.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa analogisilla signaaleilla tai, kun signaaliksi on valittu PCM (fs=44.1/48)
• ”M-DAX” asetukset tallentuvat jokaista tulolähdettä varten.
• Tätä asetusta ei voi tehdä, jos surround-tilaksi on valittu ”DIRECT” tai ”PURE dIRECT”.
• M-DAX-ilmaisin sammuu etupaneelista, jos asetukseksi valitaan ”OFF”.
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Audio Delay
Säädä audiolähdön viivettä manuaalisesti samalla, kun katselet videokuvaa.
Asetustiedot
0ms - 200ms
Huom!
• Asetus voidaan tehdä 0 - 100 ms väliselle alueelle, kun ”Auto Lip Sync” asetukseksi on valittu
”ON” ja kytketty TV on Auto Lip Sync-yhteensopiva.
• Tallenna ”Audio Delay” asetus jokaista tulolähdettä varten.
• Voit tehdä Audio Delay-asetuksen pelitoimintoa varten, kun ”Video Mode” asetukseksi on
valittu ”Auto” tai ”Game”.
Picture Adjust
Käytetään kuvalaadun säätämiseen.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Contrast
Säätää kuvan kontrastia.

-6 - +6 ( 0 )

Brightness
Säätää kuvan kirkkautta.

0 - +12

Chroma Level
Säätää kuvan värikylläisyyttä.

-6 - +6 ( 0 )

Hue
Säätää kuvan värisävyä.

-6 - +6 ( 0 )

DNR
Vähentää kuvan kokonaiskohinaa.

O F F/Low/Middle/High

Enhancer
Korostaa kuvan ääriviivoja.

0 - +12

JÄRJESTELMÄN ASETUS (SYSTEM SETUP)
Suorita järjestelmän asetus muuttaessasi Audyssey® Auto Setup, audio-, video-, näyttö tai muita asetuksia.
• Jos kaiutinasetuksia muutetaan, kun i Audyssey® Auto Setup on tehty, AudysseyMultEQ®XT, Audyssey Dynamic
Volume®-asetuste ei voi tehdä.
• Laitetta voi käyttää asetuksia muuttamatta. Suorita asetukset tarvittaessa.
Valikon käyttö
1 . Paina AMP MENU.
TV-ruutuun ilmestyy valikko.
2 . Valitse asetettava tai käytettävä valikko painamalla
3 . Aseta valitsemasi asetus painamalla ENTER tai

painikkeita.

.

• Paina RETURN, jos haluat palata edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla AMP MEMUpainiketta valikon näkyessä ruudussa.
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Speaker Setup (Kaiuttimien asetus)
Suorita alla esitetyt toimenpiteet asettaessasi kaiuttimia manuaalisesti tai vaihtaessasi Audyssey Auto setup-asetuksia.
• MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume-asetuksen valinta ei ole mahdollista, jos muutat kaiutinasetuksia suoritettuasi
Audyssey Auto Setup-asetuksen.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Amp Assign
SURR.BACK/AMP ASSIGN-kaiutinliitännä lähtösignaali voidaan vaihtaa
kaiutinympäristön mukaisesti.

Normal: valitse tämä asetus käyttäessäsi 7.1-kanavajärjestelmää (surroundkaiuttimia varten).
Z O N E 2: valitse tämä asetus kytkeäksesi laitteen sisäänrakennettu vahvistin ZONE2-vyöhykkeeseen stereoaudiotoistoa varten.
Z O N E 3: valitse tämä asetus kytkeäksesi laitteen sisäänrakennettu vahvistin ZONE3-vyöhykkeeseen stereoaudiotoistoa varten.
S P K R - C: valitse tämä asetus kytkeäksesi etukaiuttimet bi-amp-kytkennällä.
F.Height: Valitse ”F.HEIGHT” asetus voidaksesi käyttää front heightkaiuttimia toistoa varten.
F.Wide: Valitse ”F.HEIGHT” asetus voidaksesi käyttää front wide-kaiuttimia
toistoa varten.

Speaker Config.
Valitsee kaiutinkonfiguroinnin ja niiden
koon (bassontoistokyky).

Front: Asettaa etukaiuttimen koon.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
C e n t e r: tekee läsnäolo- ja kokoasetuksen keskikaiutinta varten.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt keskikaiutinta.
Huom!
”Large” ilmaisin ei syty, jos ”Front” asetukseksi valitaan ”Small”.
Subwoofer: tekee läsnäoloasetuksen subwooferia varten.
• Y e s: valitse tämä asetus käyttäessäsi subwooferia.
• N o: valitse tämä asetus ellet käytä subwooferia.
Huom!
”Subwoofer” asetukseksi tulee automaattisesti ”Yes”, kun ”Front” asetukseksi valitaan ”Small”.
Surround: tekee surround-kaiuttimien läsnäolo- ja kokoasetuksen.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-kaiutinta.

.

Surr.Back: tekee surround-takakaiuttimien läsnäolo-, koko- ja lukumääräasetuksen
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-takakaiuttimia.
• 2spkrs: käytä kahta surround-takakaiutinta.
• 1spkrs: käytä ainoastaan yhtä surround-takakaiutinta. Kytke surroundtakakaiutin vasempaan kanavaan (L), jos valitset tämän asetuksen.
Huom!
”S.Back” asetuksen voi tehdä, jos ”Amp Assign” asetus on ”NORMAL”.
F. Height: tekee läsnäolo- ja kokoasetuksen surround-etukaiuttimille.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-etukaiuttimia.
Huom!
”F. Height” asetuksen voi tehdä, kun ”Amp Assign” asetus on ”F.Height”.
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Asetettava parametri

Asetustiedot
F. Wide: tekee läsnäolo- ja kokoasetuksen surround-etukaiuttimille.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-etukaiuttimia.
Huom!
”F. Wide” asetuksen voi tehdä, kun ”Amp Assign” asetus on ”F.Wide”.

Bass Setting
Asettaa subwooferin ja LFE-signaalialueen toistoa varten.

Subwoofer Mode: valitsee subwooferilla toistettavat matalataajuiset
signaalit.
• L F E: matalataajuusaluesignaalin asetukseksi tulee ”Small” ja kaiuttimen
koko taltioituu subwooferin LFE-signaalilähtöön.
• LFE+Main: kaikkien kanavien matalataajuiset signaalit ohjautuvat subwooferin LFE-signaalilähtöön.
Huom!
• ”Subwoofer Mode” voidaan asettaa ainoastaan, kun ”Speaker Config” ”Subwoofer” asetukseksi valitaan ”Yes”.
• Käynnistä musiikki- tai filmilähteen toisto ja valitse voimakkaimman basson
tarjoava toimintatila.
• Valitse ”LFE+Main”, jos haluat, että signaalit toistuvat aina subwooferin
kautta.
Huom!
Jos ”Speaker Config.” valikon ”Front” ja ”Center” parametrin asetukseksi
valitaan ”Large” ja ”Subwoofer Mode” asetukseksi ”LFE”, subwoofer-lähtö
ei toista mitään ääntä, valitusta tulosignaalista tai surround-tilasta riippuen.
LPF for LFE: asettaa toistoalueen LFE-signaalille.
• 80 Hz/90 Hz/100 Hz/120 Hz/150 Hz/200 Hz/250 Hz

Distance
Asettaa etäisyyden kuuntelupaikasta
kaiuttimiin. Mittaa etäisyys jokaisesta
kaiuttimesta kuuntelijaan edeltäkäsin.

Unit: asettaa etäisyysyksikön.
• Meters/ F e e t
S t e p: asettaa pienimmän säätöarvon sivusuunnassa.
• 0 . 1 m/ 0 . 0 1 m
• 1ft/0.1 ft
Front L/Front R/Center/Subwoofer/Surround L/Surround R/
S.Back L*/S.Back R*/F.Height L/F.Height R: valitsee kaiuttimen.
* TV-ruutuun ilmestyy ”S.Back”, kun ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi valitaan ”1spkr”.
• 0.00m - 18.00m/0.0ft - 60.0ft: Aseta etäisyys.

Channel Level
Asettaa voimakkuustason samaksi
jokaista kaiutinta varten.

Test Tone Start: Toistaa testiäänen.
• Fromt L/F.Height L/Center/F.Height R/Front R/F.Wide R/
Surround R/Surr.Back R*/Surr.Back L/F.Wide L/Subwoofer.
Valitse kaiutin.
• -12.0dB - +12.0dB (0 . 0 d B) : Säädä voimakkuus.
Default: ”Channel Level” palautuu perusasetuksille.
• Y e s: palauttaa perusasetuksille
• N o: ei palauta perusasetuksille.

Crossover Freq.
Asettaa korkeimman taajuuden
jokaisesta kanavasta subwooferiin
syötettävälle bassosignaalille.
Valitse jakotaajuus käytettävän kaiuttimen bassontoistokyvyn mukaan.

Crossover. asettaa jakotaajuuden.
• 40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/100 Hz/110 Hz/120 Hz/150 Hz/
200 Hz/250 Hz
Advanced: määrittää jakotaajuuden jokaiselle kaiuttimelle.
• Front/Center/Surround/ S.Back/Front Height: valitsee kaiuttimen.
• 40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/100 Hz/110 Hz/120 Hz/150 Hz/
200 Hz/250 Hz: asettaa jakotaajuuden.
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HDMI Setup (HDMI-asetus)
Suorita asetukset HDMI video-/audiolähtöjä varten.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Auto Lip Sync
Kompensoi audio- ja videolähdön
välisen aikaviiveen automaattisesti.

O N: kompensointi on käytössä.
O F F: kompensointi ei ole käytössä.

HDMI Audio Out
Valitsee HDMI-audiolähtölaitteen.

Amp: ääni toistuu viritinvahvistimeen kytketyistä kaiuttimista.
T V: ääni toistuu viritinvahvistimeen kytketyn TV-vastaanottimen kautta.

Monitor Out
Suorittaa asetukset HDMI-monitorilähtöä varten.

(Auto (Dual): Tunnistaa MONITOR 1 tai 2 -liitäntään kytketyn television
automaattisesti ja käyttää kyseistä TV-kytkentää.
Monitor 1: Käyttää aina MONITOR 1-liitäntään kytkettyä TV-vastaanotinta.
Monitor 2: Käyttää aina MONITOR 2-liitäntään kytkettyä TV-vastaanotinta.

HDMI Control
Voit linkittää HDMI-liitäntään kytketyt laitteet ja HDMI Control-yhteensopivat laitteet.

Control: Aseta HDMI-ohjaustoiminto.
ON: Käytä HDMI-toimintoa.
O F F: Älä käytä HDMI-toimintoa.
Huom!
• Valitse ”HDMI Control” asetukseksi ”OFF”, jos kytket laitteen joka ei ole
HDMI Control-yhteensopiva.
• Tutustu jokaisen kytketyn laitteen käyttöoppaaseen asetusten tarkistamiseksi.
Standby Source:Asettaa HDMI- tulolähteen valmiustilaan, kun virta on
kytketty.
Last: Tämä parametri asettaa viimeksi käytetyn tulolähteen.
HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/HDMI5/HDMI6/HDMI7: asettaa vastaavan tulolähteen valmiustilaan.
Huom!
”Standby Source” voidaan asettaa, kun HDMI Control-asetus on ”ON”.
Control Monitor: Asettaa HDMI MONITOR-iitännän syöttämään HDMIohjaussignaalin.
• Monitor 1: Signaali syöttyy MONITOR 1-liitännästä.
• Monitor 2: Signaali syöttyy MONITOR 2-liitännästä.
Power Off Control: Linkittää virran valmiustilan tästä laitteesta ulkoisiin
laitteisiin.

Audio Setup
Tekee audiotoistoasetukset.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

7.1 CH IN SW Level
Asettaa toistotason 7.1 CH INliitännän subwoofer-signaalitulolle.

• + 1 0 d B: tämä on tasosuositus
• + 1 5 d B / + 5 d B / 0 d B: vaitsee tason käytettävän soittimen mukaisesti.

EQ Customize
Estää käyttämättömän ekvalisaattorin
asetuksia ilmestymästä ruutuun, kun
rMULTEQXT-painiketta painetaan.

Manual: valitse tämä asetus, jos et käytä ”Manual” ekvalisointia.
ekvalisaattoria.
• U s e d: asetus on käytössä.
• Not Used: asetus ei ole käytössä.
Huom!
Valitse sellainen asetus, että ”Audyssey Flat” asetukset voi tehdä
Audyssey Auto Setup-toimintoa suoritettaessa.
Audyssey Flat: valitse tämä asetus, jos et käytä ”Audyssey Flat-ekvalisointia.
• U s e d: ekvalisaattori on käytössä.
• Not Used: ekvalisaattori ei ole käytössä.
Manual: Valitsetämä asetus, jos ”Manual equalizer” ei ole käytössä.
• U s e d: asetus on käytössä.
• Not Used: asetus ei ole käytössä.
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Network Setup
Asetettava parametri

Asetustiedot

Network Connecting
Suorittaa asetukset langallista
LAN-kytkentää varten.

Aseta ainoastaan ”Network Connect.”, jos teet kytkennän verkkoon ilman
DHCP-toimintoa.

(1) Siirry valikkoon, valitse ”Network Connect.” - ”Detail” ja paina ENTER.
(2) Käytä
painikkeita ja valitse ”OFF. Paina sitten ENTER.
DHCP-toiminto on peruutettu.
(3) Syötä osoite käyttämällä
painikkeita ja paina ENTER.
• IP Adress: Asettaa IP-osoitteen alla esitettyjen rajojen mukaan.
Network Audio-toimintoa ei voi käyttää, jos muita IP-asetuksia on
tehty.
CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
• Subnet Mask: kytkiessäsi xDSL-modeemin tai liitäntäadapterin
suoraan tähän laitteeseen, syötä palvelutarjoajan toimittamassa
dokumentissa mainittu subnet mask.
Normaalitapauksessa, syötä 255.255.255.0
• Default Gatewy: Jos kytket laitteeseen reitittimen, syötä reitittimen IP-osoite.
• Primary DNS, Secondary DNS: Jos mukana oleva dokumentaatio mainitsee vain yhden DNS-osoitteen, syötä ”Primary DNS”.
Jos DNS-osoitteita on kaksi tai enemmän, syötä ensimmäiseksi
osoitteeksi ”Secondary DNS”.
(4) Käytä painiketta ja valitse ”Exit”. Paina sitten ENTER.
• Kytkeytyessäsi verkkoon Proxy-palvelinta käyttäen, valitse ”Proxy”
ja paina ENTER. Asetus on nyt valmis.
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Network Connecting (jatkuu)

Proxy settings: Suorita tämä asetus kytkeytyessäsi Internetiin proxyserverin kautta.

(1) Siirry valikkoon, valitse ”Network Connecting” - ”Detail” ja paina ENTER.
(2) Aseta ”Proxy” käyttämällä
painikkeita ja paina ENTER.

(3) Käytä
painiketta ja valitse Proxy-asetukseksi ”ON”.
Paina sitten . Proxy-serveri on valittu.
(4) Käytä
painiketta ja valitse Proxy-serverin syöttömenetelmä.
Paina sitten painiketta.
Address: Valitse tämä te4hdessäsi syötön osoitteen mukaan.
Name: Valitse tämä tehdessäsi syötön verkkotunnuksen mukaan.
(5) Käytä
painiketta syöttääksesi proxy-serverin osoitteen ja
verkkotunnuksen. Paina sitten ENTER.
Kun ”Address” on valittu vaiheessa 4: syötä osoite.
Kun ”Name” on valittu vaiheessa 4: syötä verkkotunnus
(6) Käytä
painiketta syöttääksesi proxy-serverin porttinumeron ja
paina sitten ENTER.
(7) Käytä painiketta, valitse ”Exit” ja paina ENTER. Asetus on valmis.
Other
Verkon päällä/pois-asetus valmiustilassa ja PC-kielen asetus.

Network standby: Asettaa network-toiminnon päällä/pois-asetuksen
valmiustilassa.
• O N: Verkko on päällä valmiustilan aikana. Päälaitetta voi ohjata verkkoyhteensopivalla ohjaimella.
• O F F: Keskeyttää verkon toiminnan valmiustilassa.
Huom!
Valitse ON-asetus käyttäessäsi web-ohjaustoimintoa.
Character: Aseta USB-muistin toistama MP3/ID3-merkkikoodi ellei kirjoitusmerki näy oikealla tavalla.
• A u t o: Valitsee merkkokoodin automaattisesti.
• Latin: Valitsee ISO 8859-1 Latin-1 koodin.
• Japanese: Valitsee Shift-JIS-koodin.
Huom!
Jos ”Auto” asetus ilmaisee kirjoitusmerkit väärin, valitse ”Latin” tai
”Japanese”.
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Asetettava parametri

Asetustiedot

Other (jatkuu)

PC Language: Valitse tietokonekieli.
• Arabic/Chinese (smpl)/Chinese(trad)/Czech/Danish/Dutch/
English/Finnish/French/German/Greek/Hebrew/Hungarian/
Italian/Japanese/Korean/Norwegianor/Polish/Portuguese/
Portuguese(Brasil)/Russian/Spanish/Swedish/Turkish
Friendly Name Edit: Friendly Name on verkon ilmaiseman laitteen nmi.
Nimeä varten on mahdollista syöttää yhteensä 63 kirjoitusmerkkiä.
Friendly Name on ”marantz SR6006”, kun laitetta käytetään ensimmäistä
kertaa.
Default: Palauttaa vaihtamasi ni men alkuperäiselle Friendly Name-aetukselle.
• Y e s: Palauttaa perusasetukselle.
• N o: Ei palauta perusasetukselle.
Party Mode Function: Asettaa Party Mode-toiminnon.
• ON: Aktivoi party mode-toiminnon.
• O F F: Peruuttaa party mode-toiminnon.
Party Start Level: Suorita asetukset voimakkuustasoa varten, kun party
mode käynnistyy.
• Last: voimakkuus asettuu ennen party mode-toiminnon käynnistämistä
vallinneelle tasolle.
• - - - (0): Käytä aina ”mykistys päällä” tilaa, kun party mode käynnistyy.
• -80dB - 18dB (1-99): käynnistä party mode haluamallasi voimakkuudella.
U p d a t e Notification: Näyttää ilmoitusviestin, kun ”Firmware Update”
julkaisee uuden ohjelman. Viesti säilyy näytössä n. 20 sekuntia virran ollessa
kytketty. Kytkeydy laajakaistaiseen Internet-verkkoon, kun käytät tätä toimintoa.
• O N: Näyttää päivitysviestin.
• O F F:Ei näytä päivitysviestiä.
Upgrade Notification: Näyttää ilmoitusviestin laitteen valikossa, kun
”Add New Feature” julkaisee uuden ladattavan ohjelman.
Viesti säilyy näytössä n. 20 sekuntia virran ollessa kytketty. Kytkeydy laajakaistaiseen Internet-verkkoon, kun käytät tätä toimintoa.

Napster Account
Asettaa tai vaihtaa käyttäjänimen ja
salasanan

Username/Password/Clear
• Katso sivu 43 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Last.fm Account
Asettaa tai vaihtaa käyttäjänimen ja
salasanan.

Username/Password/Clear
• Katso sivu 43 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Last.fm Display
Aktivoi tai poistaa Last.fm-kohteen
valikossa.

Display: Ilmaisee Last.fm-kohteen valikossa.
H i d d e n: Ei näytä Last.fm-kohdetta valikossa.

Network Info.
Näyttää verkkotiedot.

Frendly Name/DHCP=ON/OFF/IP Address/MAC Address

Zone Setup
Asettaa audiotoiston monivyöhykettä (ZONE2, ZONE3) varten.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Bass
Säätää matalia taajuuksia.

-10dB - +10dB (0dB)

Treble
Säätää korkeita taajuuksia.

-10dB - +10dB (0dB)

HPF
Tekee leikkausasetukset vähentääkseen säröä bassoalueella.

O N: Vaimentaa matalaa taajuusaluetta.
O F F: Ei vaimenna matalaa taajuusaluetta.
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Lch Level
Säätää vasemman kanavan lähtötasoa.

-12dB - +12dB

Rch Level
Säätää oikean kanavan lähtötasoa.

-12dB - +12dB

Channel

S t e r e o:Valitsee stereolähdön
M o n o: Valitsee monofonisen lähdön.

Volume Level

Variable: Voimakkuuden säätö on mahdollista laitteen etupaneelin ja
kaukosäätimen säätimillä.
-40dB (41): Lukittu -40 dB voimakkuustaso. Valitse tämä säätäessäsi voimakkuutta ulkoisella vahvistimella.
0dB (81): Lukittu 0 dB voimakkuustaso. Valitse tämä säätäessäsi voimakkuutta ulkoisella vahvistimella.

Volume Limit
Asettaa maksimivoimakkuuden.

O F F: ei aseta maksimivoimakkuutta.
-20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)
Huom!
• Asetus on mahdollista, kun monivyöhykkeen ”Volume Level” asetus on
”Variable”.
• Näyttöalue on 0-99, kun ”Volume Display” asetus on ”Absolute”.

Power On Level
Määrittää voimakkuustason, joka aktivoituu, kun virta kytketään päälle.

Last: käyttää taltioitua asetusta viimeiseksi käytetystä jaksosta.
- - - (0): mykistys on aina aktivoitu, kun virta kytketään päälle.
-90dB - 18dB (1-99): säätää voimakkuuden asetetulle tasolle.
Huom!
• Tämä asetus voidaan tehdä, kun ZONE2 ”Volume Level” asetus on
”Variable”.
• Näyttöalue on 0-99, kun ”Volume Display” asetus on ”Absolute”.

Mute Level
Asettaa vaimennuksen määrän, kun
mykistys aktivoidaan.

Full: ääni on kokonaan mykistetty.
- 4 0 d B: ääni vaimenee 40 dB.
- 2 0 d B: ääni vaimenee 20 dB.

Option Setup
Suorittaa erilaisia muita asetuksia.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Volume Control
Asettaa MAIN ZONE-voimakkuuden
(huoneesta, jossa laite sijaitsee).

Volume Display: asettaa voimakkuusnäytön.
• Relative: näyttö - - -dB (minimi) alueella -80.5 dB - 18 dB.
• Absolute: näyttöalue 0 (minimi) -99.
Huom!
• ”Volume Display” asetus koskee myös ”Volume Limit” ja ”Power On
Level” näyttömenetelmää.
• Volume Display-asetus koskee kaikkia kuunteluvyöhykkeitä.
Volume Limit: tekee asetuksen maksimivoimakkuutta varten.
• O F F: ei aseta maksimivoimakkuutta.
• -20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)
Power On Level: määrittää voimakkuusasetuksen joka aktivoituu, kun
virta kytketään päälle.
• Last: käyttää taltioituja asetuksia viimeksi käytetystä jaksosta.
• - - - (0): mykistys on aina aktivoitu, kun virta kytketään päälle.
• -80dB - +18dB (1-99). voimakkuus säätyy asetetulle tasolle.
Mute Level: asettaa vaimennustason, kun mykistys on aktivoitu.
• Full: ääni on kokonaan mykistetty.
• - 4 0 d B: ääni vaimenee 40 dB.
• - 2 0 d B: ääni vaimenee 20 dB.
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Asetettava parametri

Asetustiedot

Source Delete
Poistaa näytöstä tulolähteet, joita ei
käytetä.

BD/DVD/VCR/SAT/GAME/AUX/NET/USB/TV/CD/TUNER/MXPort: valitsee tulolähteen, jota ei käytetä.
• O N: lähde on käytössä.
• D e l e t e: lähde on poistettu.
Huom!
• Eri vyöhykkeissä käytössä olevia tulolähteitä ei voi
valita.
• Tulolähteitä, joiden asetuksena on ”Delete” ei voi
valita SOURCE
painikkeilla.

GUI
Tekee asetukset TV-ruutunäyttöjä
varten.

Screensaver: suorittaa ruudunsäästäjäasetukset.
• O N: ruudunsäästäjä aktivoituu valikkonäyttö-, NET/USB-iPod-, iPod- tai
TUNER-ruutunäyttöä käytettäessä ellei laiteella suoriteta mitään toimenpidettä 5 minuutin jakson aikana. Ruudunsäästäjä peruuntuu painamalla
painiketta. Näyttö palautuu tilaan, joka oli ruudussa ennen ruudunsästäjän aktivoitumista.
• O F F: ruudunsäästäjä ei ole aktivoitu.
• Format: asettaa videosignaaliformaatin käyttämääsi TV-vastaanotinta
varten.
• N T S C: valitsee NTSC-lähdön.
• P A L: valitsee PAL-lähdön.
Huom!
Voit valita ”Format” myös suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
Valikkoruutu ei ilmesty näkyviin tällaisessa tapauksessa.
1. Pidä päälaitteen ZONE SELECT- ja STATUS-painikkeita alaspainettuina
vähintään 3 sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ”Video Format”.
2. Aseta videosignaaliformaatti painamalla INTERNET RADIO- tai ONE
TOUCH PLAY-painiketta SR6006 etupaneelista.
3. Paina PURE DIRECT-painiketta SR6006 etupaneelista asetuksen loppuun saattamiseksi.
Huom!
Kuvaruutu ei ilmaise videokuvaa oikein, jos valitaan formaatti, joka poikkeaa
kytketystä TV-vastaanottimen formaatista.
T e x t: Ilmaisee toimenpiteet yksityiskohtaisesti vaihtaessasi surround-tilan,
tulotilan, jne.
• O N: aktivoi näytön.
• O F F: katkaisee näytön.
Master Volume: Ilmaisee kokonaisvoimakkuuden säätöä suoritettaessa.
• Bottom: alimmainen näyttö.
• T o p: päällimmäinen näyttö.
• O F F: näyttö on katkaistu.
Huom!
Valitse ”Top”, jos voimakkuusnäyttöä on vaikea havaita, kun taustana on
filmiotsikoita.
N E T / U S B: asettaa NET/USB-ruudun näyttöajan, kun tulolähde on ”NET/
USB”.
• Always: näyttö on jatkuva.
• 3 0 s e c: näyttö säilyy 30 sek. toimenpiteen jälkeen.
• 1 0 s e c: näyttö säilyy 10 sek. toimenpiteen jälkeen.
• O F F: näyttö on katkaistu.
T U N E R: asettaa viritinruudun näyttöajan, kun tulolähde on ”TUNER”.
• Always: jatkuva näyttö.
• 3 0 s e c: näyttö jatkuu 30 sekuntia toimenpteen jälkeen.
• 1 0 s e c. näyttö jatkuu 10 sekuntia toimenpteen jälkeen.
• O F F: näyttö on katkaistu.
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Asetettava parametri

Asetustiedot

Zone Rename
Vaihtaa näyttöotsikon mieleiseksesi
jokaisesta vyöhykkeestä.

• Yhteensä 10 kirjoitusmerkkiä on mahdollista syöttää.
• Katso sivu 43 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Trigger Out 1/
Trigger Out 2
Valtsee tilan Trigger Out 1/2-asetuksen
aktivoimiseksi tulolähdettä, surroundtilaa jne. varten.

• Tehdessäsi MAIN ZONE/ZONE2/ZONE3-vyöhykeasetuksen
Trigger out aktivoituu vyöhykettä varten asetetun linkityksen kautta.
• Tehdessäsi tulolähdeasetuksen
Trigger Out aktivoituu, kun ”ON” asetukselle asetettu tulolähde valitaan.
• Tehdessäsi surround-tila-asetuksen
Trigger Out aktivoituu, kun ”ON” asetukselle asetettu surround-tila
valitaan.
Tehdessäsi HDMI-monitor-asetuksen
Trigger Out aktivoituu, kun ”ON” asetukselle asetettu HDMI monitor
valitaan.

Display
Asettaa näytön päällä/pois-asetuksen.

O N: näyttö on aina aktivoitu.
Auto OFF: näyttö on katkaistu paitsi toimintatilaa näytettäessä.
O F F: näyttö on aina katkaistu.
Huom!
Asetuksen voi tehdä myös painamalla DISP. painiketta. Asetus vaihtuu alla
esitetyllä tavalla joka kerta, kun DISP. painiketta painetaan.

Setup Lock
Estää asetusten vahingossa tapahtuvat muutokset.

O N: aktivoi suojatoiminnon.
O F F: peruuttaa suojatoiminnon.
Huom!
Peruuttaessasi asetuksen, valitse ”Setup Lock” asetukseksi ”OFF”.
Huom!
Alla listattuja asetuksia ei voi muuttaa, kun ”Setup Lock” asetus on ”OFF”.
Näyttöön ilmestyy lisäksi viesti ”SETUP LOCKED”, jos yrität käyttää lukittuja
asetuksia.
• Valikkotoimenpiteet
• Kanavataso (Channel Level)
• M-DAX
• Dynamic EQ
• HT-EQ
• Asetusten näyttö

Firmware Update
Päivittää viritinvahvistimen ohjelmat.

Check for Update: tarkistaa ohjelmapäivitykset. Voit tarkistaa myös,
kuinka kauan päivitys kestää.
Start: käynnistää ohjelmapäivityksen.
Päivityksen käynnistyessä ilmaisimen valo vaihtuu punaiseksi ja valikkoruutu
sulkeutuu. Näyttö ilmaisee kuluneen päivitysajan.
Kun päivitys on valmis, ilmaisimen valo vaihtuu vihreäksi ja laite palaa normaaliin toimintatilaan.
• Mikäli päivitys epäonnistuu, laite yrittää päivitystä uudelleen. Ellei päivitys
innostu vieläkään, näyttöön ilmestyy jokin alla esitetyistä viesteistä.
Tarkista asetukset jsekä verkkoympäristö ja yritä päivittämistä uudelleen.
Näyttö

Add New Feature
Näyttää uudet ominaisuudet, jotka
voi ladata tähän laitteeseen ja käynnistää päivityksen.

Selitys
Päivitys on epäonnistunut.
Kirjautuminen palvelimelle on epäonnistunut.
Palvelin on varattu. Odota ja yritä sitten uudelleen.
Kytkentä palvelimelle on epäonnistunut.
Ohjelmiston lataaminen on epäonnistunut.

Upgrade: Käynnistää päivityksen.
Päivityksen käynnistyessä ilmaisimen valo vaihtuu punaiseksi ja valikkoruutu
sulkeutuu. Näyttö ilmaisee kuluneen päivitysajan.
Kun päivitys on valmis, ilmaisimen valo vaihtuu vihreäksi ja laite palaa normaaliin toimintatilaan.
• Mikäli päivitys epäonnistuu näyttöön ilmestyy jokin kohdassa ”Firmware
Update” ilmaistuista virheviesteistä. Tarkista asetukset sekä verkkoympäristö ja yritä päivittämistä uudelleen.
Upgrade Status. Näyttää listan pävityksen tarjoamista lisätoiminnoista.
62

Asetettava parametri

Asetustiedot

Maintenance Mode
Käytä tätä vastaanottaessasi huoltoohjeita marantz-huoltohenkilöltä.

Huom!
Käytä tätä toimintoa ainoastaan, jos marantz-huoltohenkilö antaa ohjeita
tätä varten.

Language (Kieli)
Asettaa näyttökielen valikkoruutua varten.
English/Deutsch/Francais
”Language” asetuksen voi tehdä myös seuraavasti. Valikkoruutu ei kuitenkaan ilmesty näkyviin tällaisessa tapauksessa.
1.
2.
3.
4.

Pidä ZONE SELECT- ja STATUS-painikkeita alaspainettuina vähintään 3 sekuntia.
Paina STATUS-painiketta SR6006 etupaneelista ja valitse ”GUI Language”.
Paina INTERNET RADIO tai ONE TOUCH PLAY-painiketta SR6006 etupaneelista ja aseta haluamasi kieli.
Saata asetus loppuun painamalla PURE DIRECT-painiketta SR6006 etupaneelista.

INFORMATION
Näyttää tiedot koskien viritinvahvistimen asetuksia, tulosignaaleja jne.
Status

• MAIN ZONE
Näyttää MAIN ZONE-vyöhykettä koskevat asetustiedot. Tiedot vaihtelevat
tulolähteestä riippuen.
Select Source/Name/Surround Mode/Input Mode/ Decode
Mode/Assign/Video Select/Video Mode/Content type jne.
• ZONE2/3
Ilmaisee ZONE2 tai ZONE3-vyöhykettä koskevat tiedot.
Power/Select Source/Volume Level

Audio Input Signal

Surround Mode: Nykyinen surround-tila
Signal: Tulosignaalin yyppi
f s: Tulosignaalin näytteytystaajuus.
Format: Tulosignalin sisältämien kanavien lukumäärä (front, surround,
LFE).
O f f s e t: Dialogin normalisoinnin korjausarvo.
Flag: Tämä ilmaisin syttyy syöttäessäsi surround-takakanavan sisältävän
signaalin. ”MATRIX” ilmaisin syttyy syöttäessäsi Dolby Digital EX ja DTS-ES
Matrix-signaaleja. ”DISCRETE” ilmaisin syttyy syöttäessäsi DTS-ES Discretesignaaleja.

HDMI Information
Näyttää HDMI-tulo/lähtösignaaleja ja
monitoria koskevat tiedot.

Signal Information
• Resolution/Color Space/Pixel Depth
Monitor 1/Monitor 2
• Interface/Supported Resolution

Preset Channel
Näyttää esiasetetut kanavatiedot.

Preset 1 - 3
A1 - G8
Huom!
Ruutuun ilmestyy ”Preset 1 - 3”, kun tulolähde on ”NET/USB”.

63

KYTKETTYJEN LAITTEIDEN OHJAUS KAUKOSÄÄTIMELLÄ
Mukana toimitettujen esiasetuskoodien rekisteröinti kaukosäätimen muistiin mahdollistaa myös muiden valmistajien
laitteiden ohjaamisen.

ESIASETUSKOODIEN REKISTERÖINTI
Rekisteröimällä esiasetuskoodeja kauko-ohjaimen muistiin voit käyttää sitä muiden valmistajien laitteiden, kuten
DVD-soittimet tai TV-vastaanottimet ohjaamiseen.

AV-LAITTEEN KÄYTTÖ

Huom!
• Muita esiasetuskoodeja kuin BD, DVD, SAT ja TV
ei voi rekisteröidä.
• Tehtaan asetukset sisältävät kaikkien Marantz-tuotteiden rekisteröinnit.

1 . Paina tulolähdevalitsinta.
Kauko-ohjaimen toimintatila vaihtuu alla olevan taulukon mukaisesti.
Huom!
Kauko-ohjaimen toimintatila vaihtuu
yhdellä painalluksella (laitteen mukana
oleva kauko-ohjain).
Paina painiketta kaksi kertaa peräkkäin
vaihtaaksesi kaukosäätimen toimintatilaa ja tulolähdettä SR006-viritinvahvistimesta.

Laitteiden ohjaamiseen käytettävät painikkeet
1. SOURCE
Kytkee/katkaise virran jokaisesta laitteesta.
2.

, ENTER
Ohjaavat jokaisen laitteen valikkotoimintoja.

3. MENU, SHIFT/TOP MENU
Käytetään valikoiden valintaan.

Tulolähdevalit- Tulolähde Kauko-ohjaimella ohjattavat laitteet
simet
(tämä laite) (toimintatila)

4.
5. Numeropainikkeet (0-9, +10)

B D-painikkeelle rekisteröity laite.

6. PRESET+,
D V D-painikkeelle rekisteröity laite.

PRESET-

7. TV
, TV INPUT
Käytetään TV-vastaanottimen ohjaamiseen.
Painike toimii kaikissa toimintatiloissa.

S A T-painikkeelle rekisteröity laite.
T V-painikkeelle rekisteröity laite.
• Verkkotoiminto
• USB-porttiin kytketty iPod tai USB-tikku

ESIASETUSKOODIEN REKISTERÖINTI
Esiasetuskoodien rekisteröintiin on käytettävissä kaksi
menetelmää.

Marantz CD-soitin
Tämän laitteen radio.

(1) 4-numeroisen koodin syöttö
(2) Kooditaulukon selailu

M - X P-painikkeelle rekisteröity laite.

* SR6006-viritinvahvistimen kauko-ohjaimella voi ohjata
myös muita laitteita, jos tälle painikkeelle rekisteröidään
jokin esiasetuskoodi.

1 ) 4-numeroisen koodin syöttö
Tutustu koodilistaan lisätietoja varten.
1 Pidä ohjattavaa laitetta vastaava tulo-lähdevalitsin alaspainettuna ja paina SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin alkaa vilkkua.

Huom!
Jos kauko-ohjaimen toimintatila on jokin muu kuin vahvistin, paina AMP-painiketta vaihtaaksesi vahvistimen
toimintatilan sopivaksi alla lueteltuja toimintoja varten.
• Kanavatason asettamiseksi painamalla CH LVL.
• Toiston suorakäynnistystä varten.
• Dynamic Volume-asetusten vaihtamiseksi.
• Video Select-toiminnon käyttöä varten.
• Uniajstimen käyttöä varten.
• M-DAX-toiminnon vaihtoa varten.
• ”AUTO” ja ”STEREO” kuuntelutilojen suoravalintaa
varten.
• Testiäänen käyttöä varten.
• HT-EQ-toiminnon käyttöä varten.

2

Syötä haluamaasi laitetta vastaava 4-numeroinen koodi
(käyttöoppaan lopussa) käyttäen numeropainikkeita 0-9.
LEARN-ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa, kun opetus on onnistunut.

Huom!
Ellei LEARN-ilmaisin vilkahda kahdesti, toista vaiheet 1 ja 2
ja syötä sama koodi uudelleen.

2 . Ohjaa SR6006-viritinvahvistinta tai laitetta,
joka on valittu tulolähteeksi.
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2 ) Kooditaulukon selailu
1

Kytke virta rekisteröitävään
laitteeseen.

2

Pidä ohjattavan laitteen
tulolähdevalitsin alaspainettuna ja paina SET-painiketta,
kunnes SEND-ilmaisin alkaa
vilkkua.

3

Suuntaa kauko-ohjain kohti
ohjattavaa laitetta ja paina
S O U R C E ja SOURCE
painikkeita hitaassa tahdissa
kyseistä laitetta varten.

4

Vapauta painike, kun rekisteröitävästä laitteesta katkeaa
virta.

5

Esiasetuskoodien perusasetukset
Alla esitetyt laitteet on rekisteröity perusasetuksella jokaiselle tulolähdevalitsimelle. Asetukset on mahdollista vaihtaa käytettävän laitteen mukaisesti.
1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaava
tulo-lähdevalitsin alaspainettuna
ja paina SET-painiketta, kunnes
SEND- ilmaisin alkaa vilkkua.
2. Syötä sopiva esiasetuskoodi (4numeroinen) viereisestä taulukosta.
LEARN- Ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.

Tulolähteen
valintapainikkeet

Laiteryhmä

Esiasetuskoodi

Paina ENTER.
LEARN-ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa, kun opetus on onnistunut.

Rekisteröidyn esiasetuskoodin tarkistaminen
1

Pidä ohjattavaa laitetta vastaava tulolähdevalitsin alaspainettuna ja paina SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin alkaa vilkkua.

2

Paina SEARCH/INFO-painiketta. LEARN-ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.

3

Tarkista koodin ensimmäinen
numero painamalla 1.
Laske kuinka monta kertaa LEARNilmaisin vilkkuu ja merkitse luku
muistiin.
• LEARN-ilmaisin ei vilku, jos koodinumero on ”0”.

4

Huom!
Valittu lähde palautuu peruskoodille toimenpiteen jälkeen.
KYTKETTYJEN LAITTEIDEN OHJAUS
Mukana olevalla kauko-ohjaimella voi ohjata viritinvahvisvistimen lisäksi myös muita laitteita.
1. Paina tulolähteen valintapainiketta
jolle ohjattavaksi haluamasi laitteen
esiasetuskoodi on rekisteröity.
2. Käytä valittua laitetta.
• Tutustu kytkettyjen laitteiden
käyttöoppaisiin lisätietoja varten.

Tarkista toinen koodinumero
painamalla 2. Tarkista sitten
koodin kolmas ja neljäs numero
painamalla 3 ja 4.
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Blu-ray-soittimen/HD-DVD-soittimen/DVD-soittimen/DVD-nauhurin

käyttö

O hjauspainikkeet Toiminto

Virta päällä/valmiustila
Päällimmäinen valikko
Ohjaavat kursoria
Hyväksyy valinnan
Ponnahdusvalikko
Tauko
Toisto
Pysäytys
Automaattihaku
Manuaalihaku (pikakelaus taakse-/eteenpäin)
Otsikon, kappaleen tai kanavan valinta
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: marantz)

CD-soittimen käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Virta päällä/valmiustila
Tauko
Toisto
Pysäytys
Automaattihaku
Manuaalihaku (pikakelaus taakse-/eteenpäin)
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: marantz)
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TV-vastaanottimen käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: marantz)
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: Marantz)
Vaihtaa kanavia (ylös/alas)

Digiboksi satelliittivastaanottoa (SAT) varten
O hjauspainikkeet Toiminto

TV-virta päällä/valmiustila
Vaihtaa kanavia (ylös/alas)
Ohjaavat kursoria
Kanavien valinta
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: marantz)
Valitsee TV-tulon (perusasetus: marantz)
Vaihtaa kanavia (ylös/alas)
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OPETUSTOIMINNON KÄYTTÖ (LEARN MODE)
• Kauko-ohjain pystyy oppimaan ja taltioimaan myös muiden valmistajien laitteita koskevat kauko-ohjauskoodit.
• Jos laite ei ole marantz-laite tai se ei toimi, vaikka esiasetuskoodi rekisteröidään, käytä opetustoimintoa.
Voit taltioida kaukosäätimen muistiin ohjauskoodeja
eri laitteita varten.
• Tämä kauko-ohjain pystyy oppimaan n. 60 koodia.

Huom!
Valittua painiketta ei voi opettaa, jos LEARN-ilmaisin vilkkuu, kun SEND-ilmaisimessa on kiinteä valo.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi muut painikkeet
samaa tulolähdettä varten.
7. Toista vaiheet 3-6 opettaaksesi muita tulolähteitä.
8. Paina SET-painiketta, kun kauko-ohjaimen ohjelmointi
on valmis.
LEARN-ilmaisin sammuu ja kauko-ohjain poistuu opetustilasta.

Kauko-ohjauskoodien taltiointi muista laitteista
1. Aseta Marantz-kauko-ohjain siten, että sen infrapunasignaalien lähetysikkuna osoittaa kohti toisen laitteen
kauko-ohjainta n. 5 cm etäisyydeltä.

Huom!
• Opetustoimintoa ei voi käyttää kaikkia painikkeita varten
TUNER-, AMP-, NET/USB- ja M-XP- toimintatilassa.
• Opetustoiminto ei toimi oikein, jos paristot ovat kuluneet.
• Ellei yhtään painiketta paineta n. minuuttiin kaukosäätimen ollessa LEARN-tilassa, opetustoiminto sulkeutuu automaattisesti.
OHJELMOITUJEN KOODIEN PYYHINTÄ
Koodeja voidaan pyyhkiä kolmella eri tavalla: painikekohtaisesti, lähteittäin tai koko muisti.

2. Pidä SET- ja SURROUND-painik-keita alaspainettuina,
kunnes LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

Ohjauskoodien pyyhintä painikekohtaisesti
1. Pidä SET- ja SURROUND-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

3. Valitse haluamasi lähde painamalla tulolähteen valintapainiketta (BD, DVD, SAT, TV tai CD).
4. Valitse opetettava painike. LEARN-ilmaisin syttyy.

2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi
tulolähde (BD, DVD, SAT, TV tai
CD) painamalla tulolähteen valintapainiketta.
SEND-ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.

Huom!
• Opetustoiminto ei ole käytettävissä kaikkia
SOURCE
ja DISP-ähteitä varten.
• Opetus ei toimi kaikilla painikkeilla TUNER-, NET/
USB- ja AMP-tilassa.

3. Pidä DISP-painiketta alaspainettuna ja paina pyyhittäväksi haluttua opetettua painiketta kaksi
kertaa.
SEND-ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa
ja kaukosäädin palaa LEARN-tilaan.

5. Pidä opittavaa painiketta alaspainettuna alkuperäisestä kaukosäätimestä, kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu
kaksi kertaa.
Huom!
• Jos SEND-ilmaisin vilkkuu kerran uudelleen, kaukosäädin ei pysty oppimaan oikeaa koodia tai häiriöt ovat
keskeyttäneet signalilähetyksen.
• Toista tämä vaihe, jos SEND-ilmaisin vilkahtaa kerran.
• LEARN- ja SEND-ilmaisimet vilkahtavat kerran, kun
kaukosäätimen muisti täyttyy. Jos haluat opettaa uuden
koodin sinun on ensin pyyhittävä jokin aikaisemmin
ohjelmoiduista painikkeista.

4. Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.

Huom!
Valittua painiketta ei voi opettaa, jos LEARN-ilmaisin vilkkuu, kun SEND-ilmaisimessa on kiinteä valo.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi muut painikkeet
samaa tulolähdettä varten.
7. Toista vaiheet 3-6 opettaaksesi muita tulolähteitä.
8. Paina SET-painiketta, kun kauko-ohjaimen ohjelmointi
on valmis.
LEARN-ilmaisin sammuu ja kauko-ohjain poistuu opetustilasta.
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Kauko-ohjauskoodien pyyhintä kaikilta tulolähteiltä

Kauko-ohjauskoodien pyyhintä tulolähteittäin
1. Pidä SET- ja SURROUND-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

1. Pidä SET- ja SURROUND-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

2. Pidä DISP-painiketta alaspainettuna ja paina pyyhittäväksi haluttua opetettua painiketta ( BD, DVD,
SAT, TV tai CD) kaksi kertaa.
LEARN-ilmaisin syttyy.

2. Pidä DISP-painiketta alaspainettuna ja paina ON- ja STANDBY
painiketta.
LEARN-ilmaisin syttyy.
3. Paina ENTER-painiketta.
SEND-Ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa
ja kaukosäädin palaa LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhintätoimenpiteen, paina mitä tahansa painiketta paitsi ENTER.

3. Paina ENTER-painiketta.
SEND-Ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa
ja kaukosäädin palaa LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhintätoimenpiteen, paina mitä tahansa painiketta paitsi ENTER.

4. Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.

• Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.
4. Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.

Huom!
Koodien pyyhintä palauttaa kauko-ohjaimen tehtaan tekemille asetuksille tai jättää painikken tyhjäksi ellei se sisällä
mitään tehtaan esiasettamaa koodia.

OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
ETUPANEELI

1 Virtailmaisin (STANDBY)
(Virtailmaisimen tila valmiustilassa)
• Normaali valmiustila: punainen
• Kun ”HDMI-Contro”l asetus on ”ON”: oranssi
• Kun ”Network Standby” asetus on ”ON”: oranssi

4 PURE DIRECT-painike

2 Virtapainike (ON/STANDBY)

8 Kuunteluvyöhykevalitsin (ZONE SELECT)

3 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Ääni katkeaa kaiuttimista, kun kuulokkeet kytketään
kuulokeliitäntään.
Huom!
Älä käytä suuria voimakkuuksia kuunnellessasi kuulokkeilla estääksesi mahdolliset kuulovauriot.

9 Toisen kuunteluvyöhykkeen aktivointi/katkaisupainike (ZONE2 ON/OFF)

5 M-DAX-painike
6 Näyttöpainike (DISPLAY)
7 Toimintatilapainike (STATUS)

1 0 HDMI-liitäntä
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1 1 Toisen kuunteluvyöhykkeen aktivointi/katkaisupainike (ZONE3 ON/OFF)

1 5 Asetusmikrofoni (SETUP MIC)

1 2 INTERNET RADIO-painike ( )

1 7 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin

1 3 iPod/USB-portti

1 8 ONE TOUCH PLAY-painike

1 4 AUX INPUT-liitännät
Poista liitäntöjen suojatulppa ennen käyttöä.

1 9 Näyttö

1 6 Voimakkuussäädin (VOLUME)

2 0 M-DAX-ilmaisin
2 1 PURE DIRECT-ilmaisin
2 2 Tulolähdevalitsin (INPUT SELECTOR)

NÄYTTÖPANEELI
Näyttö ilmaisee tulolähteen nimen, surround-tilan, asetuksiin liittyvät arvot ja muita tietoja.
• Normaali näyttö

• Uniajastimen näyttö

1. Kokonaisvoimakkuusilmaisin

5. Syttyy, kun uniajastintoiminto valitaan.

2. Tulolähdeilmaisin
Ilmaisee valitun tulolähteen nimen.
Jos tulolähteen nimi on muutettu ”Input Setup” ”Rename” valikkoa käyttäen, näyttö ilmaisee kyseisen
tulolähteen uuden nimen.

• ZONE2/ZONE3 virta päällä-näyttö

• Virittimen näyttö
Ilmaisimet syttyvät vastaanotto-olosuhteiden mukaisesti,
kun tulolähteeksi on valittu ”TUNER”.

6. Syttyy, kun ZONE2 (erillinen huone) aktivoidaan.
7. Syttyy, kun ZONE3 (erillinen huone) aktivoidaan.

3. Syttyy, kun lähetys viritetään oikein.
4. Syttyy FM-toiminnolla stereolähetystä vastaanotettaessa.
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TAKAPANEELI

1 RS-232C-liitäntä

1 4 FLASHER IN-liitäntä
Käytetään, kun tätä laitetta ohjataan jollakin ulkosella
ohjauslaitteella.

2 FM/AM-antenniliitäntä
3 Analogiaudioliitännät
4 SIGNAL GND-liitäntä

1 5 Kauko-ohjausliitännät (REMOTE
CONTROL)

5 PRE OUT-liitännät

1 6 M-XPort-liitäntä

5 VIDEO-liitännät

1 7 Tasajännitelähtö (DV OUT)

6 7.1CH--liitännät

Huom!
Älä koske takapaneelissa olevien liittimien sisänastoja.
Sähköstaattinen purkaus voi vahingoittaa laitetta.

7 Kaiutinliitännät
8 Virtaliitäntä (AC IN)
9 COMPONENT VIDEO-liitännät
1 0 HDMI-liitännät
1 1 Digitaaliaudioliitännät
1 2 VIDEO-liitännät
1 3 NETWORK-liitäntä
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KAUKOSÄÄDIN

1 7 Numeropainikkeet
1 8 STEREO-painike
1 9 AUTO-painikkeet
2 0 Audyssey Dynamic Volume-painike
(DYN VOL)
2 1 Testisignaalipainike (T.TONE)
2 2 Kanavatasopainike (CH LVL)
2 3 M-DAX-painike
2 4 Videovalintapainike (V.SEL)
2 5 HT-EQ-painike
2 6 Uniajastinpainike (SLEEP)
2 7 Pyyhintä-/muistipainike (CLR/MEMORY)
2 8 Virityspainikkeet (TUNING +/-)
2 9 Kauko-ohjaussignaalien lähetysikkuna
3 0 Lähetysilmaisin (SEND)
3 1 Virtapainikkeet (ON, STANDBY)
3 2 PARTY-painike
3 3 Kaiutinvalintapainike (SPEAKER A/B)
3 4 Esiasetuskanavapainikkeet (P1 - P3)
3 5 AMP-painike
3 6 Äänenmykistyspainike (MUTE)
3 7 Voimakkuuspainikkeet (VOLUME +/-)
3 8 STATUS OSD-painike
3 9 Haku-/Informaatiopainike SEARCH/INFO)
4 0 Valinta/vahvistuspainike (ENTER)
4 1 Paluupainike (RETURN)

1

LEARN-ilmaisin

2

Asetuspainike (SET)

3

SOURCE-virtapainike (

4

Näyttöpainike (DISP)

5

PURE DIRECT-painike

4 2 Toimintopainikkeet
• Taukopainike ( )
• Toistopainike ( )
• Pysäytyspainike ( )
• Hyppäyspainikkeet (
)
• Pikahakupainikkeet (
)
Virittimen toimintopainikkeet
• FM/AM-vastaanottoaluevalitsin (BAND)
• Viritystoimintopainike (T.MODE)

6

Internet-radiopainike ( )

4 3 Kertauspainike (REPEAT

7

Tulolähteen valintapainikkeet

4 4 Hajatoistopainike (RANDOM

)

8

Zone-toiminnon (toinen huone) valintapainikkeet (Z2, Z3)

4 5 TV-toimintopainikkeet (TV

INPUT)

9

)

4 6 Kanava-/Esiasetuspainikkeet
(CHANNEL/PRESET)

Lähdevalikon valintapainike ( )

1 0 SURROUND-painike
1 1 Lähdevalintapainikkeet (SOURCE

)

1 2 AMP MENU-painike
1 3 SHIFT/TOP MENU-painike
1 4 Nuolipainikkeet (

)

1 5 Valikkopainike (MENU)
1 6 iPod-toistopainike (

)

)
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Paristojen asennus
1. Poista paristotilan
kansi.

Huom!
• Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi vuotanut neste pois
paristotilasta ja asenna uudet paristot.
Poista paristo kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä pitkään
aikaan.
• Hävitä loppuunkuluneet paristot ympäristömääräysten
edellyttämällä tavalla.

2. Asenna paristotilaan kaksi
R03/AAA-paristoa napaisuusmerkintöjen mukaan.

Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnistinta lähettäessäsi jonkin toimintakomennon.

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Käytä kauko-ohjaimessa vain yllä mainittuja paristoja.
• Vaihda paristot uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka
se viedään aivan laitteen eteen. (Mukana olevat paristot
ovat vain toimintojen tarkistamista varten ja niiden käyttöikä on normaalia lyhyempi.)
• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asentaessasi paristoja.
• Estä paristonesteen vuodot toimimalla seuraavasti:
- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja, pura, kuumenna tai
heitä paristoja tuleen.
- Älä säilytä paristoja paikassa, joka on alttiina suoralle
auringonvalolle tai on erittäin kuuma.

Huom!
Kauko-ohjain ei toimi oikein, jos se on alttiina suoralle
auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle, kuten loistevalo tai infrapunavalo.

VIANETSINTÄ
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon ellei ongelma ole ratkaistavissa alla esitetyn vianetsintälistan ohjeilla.
1 . Onko kytkennät tehty oikein?
2 . Käytetäänkö laitetta käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti?
3 . Toimivatko järjestelmän muut laitteet oikein?
YLEISTÄ
Oire
Virta ei kytkeydy.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista, onko verkkojohto kytketty pistorasiaan.
• Suojapiiri on aktivoitunut. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, odota
5-10 sekuntia ja kytke sitten verkkojohto uudelleen.

Näyttö on katkaistu.

• Valitse valikossa ”Display” parametrin asetukseksi jokin muu kuin ”OFF”.

Virtailmaisin vilkkuu punaista n. 2 sek.
välein.

• Laitteen sisälämpötila on noussut. Katkaise virta ja odota, että lämpötila
laskee normaaliksi. Kytke sitten virta päälle uudelleen.
• Asenna laite johonkin toiseen paikkaan, jonka tuuletus on hyvä.

Virtailmaisin vilkkuu punaista n. 0.5 sek.
välein.

• Käytä oikean impedanssin mukaisia kaiuttimia.
• Kaiutinkaapelit ovat oikosulussa (löysiä säikeitä). Kierrä säikeet yhteen ja
kytke kaiutinkaapelit uudelleen.

Virtailmaisin vilkkuu punaista 0.5 sek.
välein. heti, kun virta kytketään päälle.

• Laitteen vahvistinpiiri on vioittunut. Katkaise laitteesta virta ja ota yhteys
Marantz-huoltoon.

Laite ei toimi normaalisti.

• Palauta mikroprosessori perustilaan.
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HDMI
Oire
Mitään ääntä ei kuulu, kun HDMIkytkentä on valittu.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista HDMI-kytkennät.
• Valitse valikossa ”HDMI Audio Out” asetukseksi ”AMP” syöttäessäsi
HDMI-äänen kaiuttimien kautta.
• Valitse valikossa ”HDMI Audio Out” asetukseksi ”TV” syöttäessäsi
HDMI-äänen television kautta.

HDMI-kytkentä ei toista videokuvaa.

• Tarkista HDMI-kytkennät.
• Aseta tulolähde vastaamaan kytkettyä HDMI-liitäntää.
• Tarkista, onko TV-vastanotin HDCP-yhteensopiva. Kuva ei toistu ellei
kytketty laite ole HDCP-yhteensopiva.

Kun alla esitetyt toimenpiteet tehdään
• Valitse valikossa ”HDMI Control” asetukseksi ”OFF”. Ohjataksesi jokaisen
HDMI-ohjausyhteensopivalla laitteella
laitteen virtakytkentää, valitse ”Power Off Control” asetukseksi ”OFF”.
laitteella, samat toiminnot käynnistyvät
tällä laitteella.
• Virta päälle/pois
• Audiolähtölaitteen vaihto
• Voimakkuuden säätö
• Tulolähteen vaihto
VIDEO
Oire
Ruutuun ei ilmesty kuvaa.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista TV-kytkentä.
• Aseta TV-vastaanottimen tulo oikein.

Kuvaruutunäyttö ei toimi tai siinä näkyy

• Aseta kuvaruutunäytön tila TV-vastaanotinta ja kytkentämenetelmää
vastaavaksi.

AUDIO
Oire
Ääntä ei kuulu.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista kaikki laitekytkennät.
• Tarkista kaiutinkytkennät.
• Tarkista, onko audiolaitteeseen kytketty virta.
• Säädä kokonaisvoimakkuus.
• Peruuta äänen mykistystila.
• Valitse oikea tulolähde.
• Valitse oikea tulotila.
• Kytke kuulokkeet irti. Kaiuttimista tai PRE OUT-liitännöistä ei kuulu mitään
ääntä, kun kuulokkeet ovat kytkettynä.

Surround-kaiuttimista ei kuuluääntä.

• Tarkista, onko surround-kaiuttimet kytketty SURROUND-litäntöihin.

Surround-takakaiuttimista ei kuulu ääntä.

• Avaa valikko ja valitse ”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”Normal”.
• Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi jokin
muu kuin ”None”.

Surround-etukaiuttimista ei kuulu ääntä.

• Avaa valikko ja valitse ”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”Normal”.
• Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”Surround” asetukseksi jokin
muu kuin ”None”.

Subwooferista ei kuulu mitään ääntä.

•
•
•
•

DTS-ääni ei toistu.

• Aseta valikossa ”Decode Mode” parametrin asetukseksi ”Auto” tai ”DTS”.

Dolby, TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital
Plus audio ei toistu.

• Suorita HDMI-kytkennät.

Dolby PLII- tai DTS NEO:6-tilaa ei voi
valita.

• Tarkista, että ”Speaker Config.” - ”Center” tai ”Surround” asetus on jokin
muu kuin ”None”. Tätä surround-tiaa ei voi vaita, jos kaiutinjärjestelmä on
2.0/2.1ch.
• Dolby PLII- tai DTS NEO:6 asetusta ei voi valita kuulokkeita käytettäessä.

Tarkista subwoofer-kytkennät.
Kytke virta subwooferiin.
Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”Subwoofer” asetukseksi ”Yes”.
Jos ”Speaker Config.” valikossa on ”Front” ja ”Center” asetukseksi
valittu ”Large” ja Subwoofer Mode-asetukseksi ”LFE”, valitusta tulosignaalista tai surround-tilasta riippuen subwooferista ei kuulu mitään ääntä.

74

Audyssey MultEQ®XT, Audyssey
Dynamic EQ® ja Audyssey Dynamic
Volume® asetusta ei voi valita.

• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin ”DIRECT” tai ”PURE DIRECT” .
• MultEQ® XT, Dynamic EQ® ja Dynamic Volume® asetusta ei voi valita
kuulokkeita käytettäessä.

Dynamic EQ® ja Dynamic Volume®
asetusta ei voi valita.

• Suorita Audyssey® Auto Setup.

M-DAX-asetusta ei voi valita.

• Tarkista, että tulosignaali on analogi- tai PCM-signaali (fs=44.1/48 kHz).
M-DAX ei toimi toistaessasi monikanavasignaaleja, kuten Dolby Digitsl tai
DTS surround.
• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin ”DIRECT” tai ”PURE DIRECT”.

RADIO
Oire
Vastaanotto ei onnistu tai lähetys
kohisee ja ääni säröytyy.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä AM-silmukka-antenni kauemmaksi laitteesta.
• Käytä tehokasta FM-ulkoantennia.
• Siirrä antenni kauemmaksi muista kytkentäkaapeleista.

INTERNET-RADIO/MEDIAPALVELIN/IPOD/USB-MUSTILAITE/FLICKR/NAPSTER/LAST.FM
Oire
”USB” ei ilmesty valikkoon, kun USBmuistilaite kytketään.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Laite ei tunnista USB-muistilaitetta. Tarkista kytkentä.
• Kytketty USB-muistilaite ei vastaa massatallennusluokkaa tai MTP-standardia. Kytke massatallennusluokkaa tai MTP-standardia vastaava USBlaite.
• Laite ei pysty tunnistamaan kytkettyä USB-muistilaitetta. Tämä ei ole
mikään vika. Marantz ei takaa, että kaikki USB-muistit toimivat tai vastaan
ottavat virtaa.
• USB-muisti on kytketty USB-keskittimeen. Kytke USB-muisti suoraan
USB-porttiin.

USB-muistilaitteen tiedostoja ei voi

• USM-muisti on jotain muuta formaattia kuin FAT16 tai FAT32.
Aseta formaatiksi FAT16 tai FAT32. Tutustu USB-muistin ohjeisiin lisätietoja varten.
• USB-muistilaitetta on jaettu useampiin osioihin. Kun USB-muisti jaetaan
useampiin osioihin, ainoastaan päälimmäisen osion tiedostoja voi toistaa.
• Tiedostot on taltioitu yhteensopimattomaan formaattiin. Tallenna tiedostot
yhteensopivan formaattiin.
• Yrität toistaa kopiointisuojattua tiedostoa. Tällä laitteella e voi toistaa kopiointisuojattuja tiedostoja.

Ruutu ilmaisee tiedostonimet väärin.

• Käytettyjä krjainmerkkejä ei voi ilmaista ruudussa. Tämä ei ole mikään vika.
Tämä laite ilmaisee sopimattomat kirjoitusmerkit pisteellä ” . ”.

Internet-radio ei toistu.

• Ethernet-kaapeli on kytketty väärin tai kaapeli on irrotettu verkosta.
Tarkista kytkentä.
• Ohjelmalähetys on yhteensopimatonta formaattia. Tällä laitteella voi toistaa
ainoastaan MP3 ja WMA-formatoituja radio-ohjelmia.
• Tietokoneen tai reitittimen palomuri on aktivoitunut. Tarkista tietokoneen
tai reitittimen palomuuriasetukset.
• Radioasema ei lähetä juuri nyt. Valitse radioasema joka lähettää juuri nyt.
• IP-osoite on väärä. Tarkista IP-osoite.

Tietokoneeseen taltioituja tiedostoja ei
voi toistaa.

• Taltioidut tiedostot eivät ole yhteensopivaa formaattia. Taltioi tiedostot
yhteensopivaan formaattiin.
• Yrität toistaa kopiointisuojattua tiedostoa. Tällä laitteella ei voi toistaa kopiointisuojattuja tiedostoja.
• Tämä laite ja tietokone on kytketty yhteen USB-kaapelilla. SR6006-viritinvahvistimen USB-porttia ei voi käyttää tietokoneen kytkentään.
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Palvelin ei löydy tai palvelimelle ei voi
kytkeytyä.

• Tietokoneen tai reitittimen palomuri on aktivoitunut. Tarkista tietokoneen
tai reitittimen palomuuriasetukset.
• Virta on katkaistu tietokoneesta. Kytke virta tietokoneeseen.
• Palvelin ei ole käynnissä. Käynnistä palvelin.
• SR6006-viritinvahvistimen IP-osoite on väärä. Tarkista laitteen IP-osoite.
• Ensimmäinen kytkeytyminen palvelimeen kestää jonkin aikaa.

iPod-toisto ei onnistu.

• Kaikkia iPod-laitteita ei voi kytkeä suoraan USB-porttiin.

Ruutuun ilmestyy ”No Connection”, kun

• Ruutuun voi ilmaantua ”No Connection”, jos kytket tähän laitteeseen
iPodin, jonka paristossa on vain vähän virtaa jäljellä.
Lataa iPod tällaisessa tapauksessa ennen kuin kytket sen tähän laitteeseen.

Kytkentä esiasetettuihin tai suosikkiasemiin ei onnistu.

• Radioaseman ohjemalähetys ei ole käynnissä. Odota lähetyksen alkamista ja yritä sitten uudelleen.
• Radioasema ei ole toiminnassa. Tällaisella radioasemallle ei voi kytkeytyä.

Joidenkin radioasemien kohdalla ruutuun
ilmestyy ”Server Full” tai ”Connection
Down” eikä kytkentä onnistu.

• Asema on ruuhkainen tai ei lähetä juuri nyt. Odota hetki ja yritä stten uudelleen.

Toistoääni on särkynyt.

• Verkkosignaalin siirtonopeus on hidas tai radioaseman kommunikointilinjat ovat ruuhkaisia. Tämä ei ole mikään vika. Ääni saattaa kommunikointiolosuhteista riippuen särkyä toistaessasi korkean bittiarvon omaavia lähetystietoja.

Äänenlaatu on huono tai toistoääni on
häiriöinen.

• Toistettavan tiedoston bittiarvo on matalaTämä ei ole vika.

Toistolistan kokoaminen eionnistu.

• Laite ei vastaa toistolistan kokoamistoimenpiteisiin. Toistolistan toisto
onnistuu, kun PC Applicationilla koottu toistolista rekisteröidään nimellä
”My Library”.

”My Library” rekisteröityjä raitoja, toistolistoja tai kanavia ei voi poistaa.

• Poistoa ei voi tehdä tällä laitteella. Käytä PC Application-toimintoa poistoa
varten.

Kirjautuminen Napsteriin ei onnistu.
(Ruutuun ilmestyy ”Incorrect Username”
tai ”Password is displayed”.)

• Loktiedot ovat väärin. Tarkista, että Napsteria varten rekisteröity käyttäjänimi on syötetty oikein. Syötä salasana uudelleen. (Ruutu ei ilmaise salasanaa.
http://www-napster.com/choose/index default.html

AIRPLAY
Oire
AirPlay-kuvake ( ) ei syty Phone/
iPod touch/iPad-laitteen näyttöön tai
iTunes-tilassa.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tätä laitetta ja tietokonetta tai iPhone/iPod touch/iPad-laitetta ei ole
kytketty samaan verkkoon (LAN). Kytke tietokone tai iPhone/iPod touch
iPad samaan verkkoon kuin tämä laite.
• iTunes tai iPhone/iPod touch/iPad ei ole laiteohjelmistoa, joka tukee
AirPlay-asennusta. Suorita päivitys uusimpaan laiteohjelmistoon.

Ei ääntä.

• iTunes tai iPhone/iPod touch/iPad-voimakkuus on säädetty minimiin.
Säädä voimakkuus optimi tasolle.
• Tätä laiteta eri ole valittu ruudussa joka on ollut ilmaistuna, kun iTunes tai
iPhone/iPod touch/iPad käynnistyy. Käynnistä iTunes tai aktivoi
iPhone/iPod touch/iPad, klikkaa AirPlay-kuvaketta ( ) näkyvissä olevassa ruudussa ja valitse tämä laite.

M-Xport
Oire
Ääni ei kuulu, kun langaton vastaanotin (RX101) kytketään.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista, että Bluetooth-laitteen ja langattoman vastaanottimen (RX-101)
”pairing” on tehty oikein.
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KAUKOSÄÄDIN
Oire
Laitetta ei vo ohjata kauko-ohjaimella.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Paristot ovat lopussa. Vaihda tilalle uudet paristot.
• Käytä kaukosäädintä enintään 7 m etäisyydeltä ja alle 30° kulmasta.
• Poista esteet kaukosäätimen ja kauko-ohjaussignaalitunnistimen väliltä.
• Paristo on ladattu väärällä napaisuudella. Tarkista paristojen + ja - merkinnät.
• Kauko-ohjaussignaalien tunnistimeen kohdistuu voimakas valo (suora
auringonvalo, loistevalaisin, tmv.). Siirrä laite paikkaan, jossa kauko-ohjaustunnistin on suojassa kirkkaalta valolta.
• Kaukosäätimen toimintatila ei vastaa ohjattavaksi tarkoitetun laitteen
asetuksia. Tarkista toimintatila.

MIKROPROSESSORIN PALAUTUS PERUSTILAAN
Palauta mikroprosessori perustilaan ellei laite toimi oikealla tavalla tai toimenpiteitä ei voi suorittaa.
Kaikki esiasetetut arvot palautuvat tehtaan tekemille asetuksille, kun mikroprosessori palautetaan perustilaan.
Esiaseta kyseiset arvot uudelleen.

1 Katkaise virta painamalla ON/STANDBY.
3 Paina ON/STANDBY-painiketta pitäen samalla DISPLAY- ja ZONE SELECT-painikkeita alaspainettuina.
3 Vapauta molemmat painikkeet näytön alkaessa vilkkua n. sekunnin välein.
Huom!
• Aloita uudelleen vaiheesta 1 ellei näyttö vilku 1 sekunnin välein vaiheessa 3.
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ESIASETUSKOODILISTA
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