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11. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää  
tai laitteen kanssa myytävää vaunua, teli-
nettä, kolmijalkaa, kiinnitysrautaa tai pöy-
tää. 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 huol-
toon, jos verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pu-
donnut 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 auringon-
paiste, tuli tmv.

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

Asennusta koskevia varoituksia

Seinä

Varmista riittävä lämmön poisjohtokyky. 
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.

TURVAOHJEET

VAROITUS:
Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi,
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman
tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisäl-
tämästä ”vaarallisesta jännitteestä”.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huuto-
merkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää
käyttö- ja huolto-ohjeiden tärkeydestä laitet-
ta käytettäessä.

Luokan 1 lasertuote

Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän näkymättö-
mälle lasersäteilylle.

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 läh-

teitä, 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.
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LAITTEEN OMINAISUUDET
Korkealaatuinen, huipputehoinen digitaalivah-
vistin, Bi-amp-toiminto
Audioverkko yhteensopiva DLNA ver. 1.5
Virittimen kautta toimiva Internet-radio
USB-tulo ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone”
M-XPort-tulo langatonta Bluetooth-kytkentää
varten (lisävarusteena saatavalla RX-101-yksi-
köllä)
3-rivinen OELD-näyttö (Organic Electrolumi-
nescence Display)
Tyylikäs alumiinikotelo

ASDENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA
Ennen virran kytkentää
• Tarkista, että  kaikki kytkennät ovat oikein.
• Joissakin virtapiireissä on jännite, vaikka laite asetetaan

valmiustilaan. Irrota tästä syystä verkkojohto  pistorasi-
asta lähtiessäsi lomalle tai poistuessasi kodistasi pitkäksi 
aikaa.

Riittävä tuuletus
• Optisen linssin pinta saattaa likaantua, jos laite jätetään

tupakansavuiseen tmv. vastaavaan huoneeseen pit-
käsi aikaa. Lukupää ei pysty tällöin lukemaan levyn sig-
naaleja oikein.

Kondensaatio
• Laitteen sisälle muodostuu kosteutta, joka vaikuttaa sen

toimintoihin, mikäli laitteen ja ympäristön välinen lämpö-
tilaero on suuri. Anna laitteen olla virta-päällä tilassa n.
tunti tai kaksi ja odota lämpötilaeron tasaantumista.

Kännyköiden käyttöä koskevia varoituksia
• Kännykän käyttö laitteen läheisyydessä aiheuttaa kohi-

naa. Siirrä kännykkä etäämmälle käytössä olevasta lait-
teesta.

Laitteen siirtäminen
• Katkaise laitteesta virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta.

Irrota sitten muihin laitteisiin yhdistetyt kytkentäkaapelit
ennen siirtämistä.

LEVYT
Toistokelpoiset levyt
CD-musiikkilevyt
Tällä laitteella on mahdollista toistaa alla olevalla logolla
merkittyjä levyjä.

CD-R/CD-RW-levyt
Huom!
• Tällä laitteella ei voi toistaa erikoismuotoisia levyjä, kuten

sydän, kahdeksankulmio jne. sillä ne voivat vahingoittaa
laitetta.

Muut asetukset 3 2
Automaattinen valmiustila 32
Ruudunsäästäjä 33
Ohjelmapäivitys 33
Kaiutinlähdön asetus 33
AMP-ominaisuuksien asetus 35

Muut toiminnot 3 5
Kirjainmerkkien syöttö 35
Automaattinen virrankytkentä 36
Viimeisen toiminnon muisti 36
Mikroprosessorin palautus perustilaan 36

TIETOJA 3 6
Osien nimet ja toiminnot 3 6

Etupaneeli 36
Takapaneeli 37
Kauko-ohjain 38

MP3 ja WMA 4 0
MP3- tai WMA-tiedostojen toistojärjestys 40
MP3- ja WMA-formaatit 40

iPod 4 1
USB-muisti 4 1

Tärkeitä tietoja 41
Internet-audio 4 1

Tärkeitä tietoja 41
VIANETSINTÄ 4 3
TEKNISET TIEDOT 4 6

ALOITUS
Onnittelemme sinua tämän Marantz-tuotteen hankkimi-
sesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä oikean ja
turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa
tarvetta varten.

VARUSTEET
Tarkista, että alla luetellut varusteet ovat mukana pakkauk-
sessa.
1. Kauko-ohjain (1 kpl)
2. R03/AAA-paristot (2 kpl)
3. Verkkojohto (pituus n. 2 m) (1 kpl)
4. AM-silmukka-antenni (1kpl)
5. FM-sisäantenni (1 kpl)
6. iPod-jalusta (1 kpl)
7. Käyttöopas (1 kpl)
8. DAB-antenni (1 kpl) (ei käytössä Suomessa)
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• Levyn pinnalle voi muodostua vesipisaroita, jos levy
tuodaan äkillisesti kylmästä paikasta lämpimään huonee-
seen. Älä yritä kuivata levyä hiustenkuivattajalla tmv.

LEVYJEN SÄILYTYSTÄ KOSKEVIA VAROITUK-
SIA
• Poista levy soittimesta aina käytön jälkeen.
• Säilytä levyjä omissa koteloissaan suojataksesi niitä

pölyltä, naarmuilta vääntymiseltä jne.
• Älä säilytä levyjä alla luetelluissa paikoissa.

1. Pitkiä aikoja paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle
auringonpaisteelle.

2. Pölyisissä tai kosteissa paikoissa.
3. Paikoissa, jotka ovat alttiina lämmittimien kuumalle

ilmalle.

LEVYJEN PUHDISTUS
• Jos levyn pinnalla on sormenjälkiä tai likaa, pyyhi levyn

pinta puhtaaksi ennen käyttöä. Sormenjäljet ja lika huo-
nontavat äänenlaatua ja aiheuttavat katkoja toistossa.

• Käytä levyjen puhdistamiseen alan liikkeissä myytävää 
puhdistussettiä.

Pyyhi levyä varovasti Älä pyyhi levyä pyörivin
keskeltä suoraan liikkein.

kohti sen reunoja.
Huom!
Älä käytä äänilevysumutteita, antistaattisia aineita, bensii-
niä, tinneriä tai muita liuottimia.

KAUKO-OHJAIN
Paristojen asennus
1. Poista paristotilan 2. Asenna paristotilaan kaksi

kansi. R03/AAA-paristoa napai-
suusmerkintöjen mukaan.

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Käytä kauko-ohjaimessa vain yllä mainittuja paristoja.
• Vaihda paristo uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka

se viedään aivan laitteen eteen. (Mukana olevat paristot
ovat vain toimintojen tarkistamista varten ja niiden käyt-
töikä on normaalia lyhyempi.)

• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asenta-
essasi paristoja.

• Kaikkia levyjä ja kaikkia äänitysformaatteja ei voi toistaa.
• Mitä tarkoittaa finalisointi?

Finalisointi on prosessi, joka tekee äänitetyistä CD-R/
CD-RW-levyistä toistokelpoiset yhteensopivilla soitti-
milla.

LEVYJEN KÄSITTELY

Älä koske levyn äänitettyyn
pintaan.

LEVYN LATAAMINEN
• Aseta levy levylautaselle etiketti ylöspäin.
• Varmista, että levykelkka on täysin auki ladatessasi levyn.
• Aseta 12 cm levy ulompaan levypesään (kuva 1) ja 8 cm

levy sisempään levypesään (kuva 2).

• Aseta 8 cm levyt sisempään levypesään käyttämättä
levyadapteria.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”Unsupported Disc”  ellei ladattu
levy ole toistokelpoinen.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”NO DISC”, jos levy on ladattu
ylösalaisin tai levyä ei ole ladattu lainkaan.

Huom!
Älä työnnä levykelkkaa käsin, kun virta on katkaistu. Tämä
voi vahingoittaa laitetta.

LEVYJEN LATAAMISTA KOSKEVIA VAROITUK-
SIA
• Lataa vain yksi levy kerrallaan. Kahden tai useamman

levyn lataaminen voi vahingoittaa laitetta tai naarmuttaa
levyjä.

• Älä käytä vääntyneitä tai murtuneita levyjä tai levyjä, joita
on paikattu teipillä tmv.

• Älä käytä levyjä, joiden etiketti on irtoamassa tai poistettu
kokonaan. Tällaiset levyt voivat jumittua soittimen sisälle
ja vahingoittaa sitä.

LEVYJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVIA VAROITUK-
SIA
• Suojele levyjen pintaa sormenjäljiltä, öljyltä ja lialta.
• Varo naarmuttamasta levyä poistaessasi niitä omista

koteloistaan.
• Älä taivuta tai kuumenna levyä.
• Älä suurenna levyn keskiöreikää.
• Älä kirjoita mitään levyn etikettiin tai liimaa tarroja sen pin-

taan.

Kuva 1 Kuva 2

’Sisempi levypesä ’Ulompi levypesä
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Huom!
Aseta laitteen kaiutinlähtö A- ja B-liitäntöihin kytkettyjen
kaiuttimien mukaisesti. Perusasetus on SPEAKER A.
Huom!
Muista pienentää audiovoimakkuutta ennen kaiutinase-
tuksia.

KAIUTINKAAPELEIDEN KYTKENTÄ
Tarkista vasemman (L)/oikean (R) kanavan + (punainen) ja
- (musta) napaisuudet huolella oikean napaisuuden var-
mistamiseksi.
1 Kuori eriste n. 10 mm matkalta 

kaiutinkaapelin päästä. 
Kierrä tai juota säikeet yhteen.

2 Avaa kaiutinliitäntä kiertämällä
nuppia vastapäivään.

3 Työnnä kaiutinkaapelin pää
liitännässä olevaan reikään.

4 Kiristä kaiutinliitäntä kiertä-
mällä nuppia myötäpäivään.

Huom!
• Käytä 6-8 ohmin impedanssin omaavia kaiuttimia.

Suojapiiri aktivoituu ja virta katkeaa, jos käytät muun
impedanssin mukaisia kaiuttimia.

• Kytke kaiutinkaapelit siten, että ne eivät työnny ulos
liitännöistä. Suojapiiri aktivoituu, jos kaiutinjohdot kos-
kettavat takapaneeliin tai + ja - johdot joutuvat oikosul-
kuun.

• Älä koskaan koske kaiutinliitäntöihin, kun virta on kyt-
kettynä. Seurauksena voi olla sähköisku.

• 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.
• 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.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnis-
tinta lähettäessäsi jonkin toimintakomennon.

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

KYTKENNÄT
Langattoman vastaanottimen kytkentä
Huom!
• Älä kytke verkkojohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki

muut kytkennät on tehty.
• Tutustu myös muiden laitteiden käyttöoppaisiin tehdes-

säsi kytkentöjä.
• Kytke vasen kanava (musta) ja oikea kanava (punainen) 

väriä vastaavaan liitäntään.
• Älä niputa verkkojohtoja yhteen kytkentäkaapeleiden

kanssa.

KAIUTTIMIEN KYTKENNÄT
Audiokaapeli (myydään erikseen)

n. 7 m

RCA-kaapeli

Kaiutinkaapeli

Aktiivi-
subwoofer
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TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
• Valitse käytettävä liitäntä ja suorita kytkentä.
• Käytä optista digitaalikytkentää kuunnellaksesi TV-ääntä

tämän laitteen kautta.
Kytkentään käytettävät kaapelit.

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Huom!
Ainoastaan 2-kanavaisia lineaarisia PCM-digitaalisignaaleja 
voi syöttää tämän laitteen AUX4 IN (OPTICAL) -liitännän
kautta. Jos haluat syöttää muita kuin 2-kanavaisia lineaarisia
PCM-digitaalisignaaleja tähän laitteeseen, valitse TV-vas-
taanottimen digitaaliaudioasetukseksi 2-kanavainen PCM.
Tutustu lisäohjeita varten TV-vastaanottimen käyttöoppaa-
seen.

Suojapiiri
Suojapiiri aktivoituu seuraavissa tapauksissa.
• Jos kaiutinkaapelit koskettavat takapaneeliin tai + ja - 

johdot joutuvat oikosulkuun.
• Kun ympäristön lämpötila on hyvin korkea.
• Jos vahvistimen sisälämpötila nousee korkeaksi pitkään

jatkuneen huipputehon käytön seurauksena.
Irrota tällaisessa tapauksessa verkkojohto, tarkista sitten
kaiutinkaapelien ja tulokaapelien kytkennät. Jos laite kuu-
menee jatkuvasti liikaa, yritä parantaa tuuletusta sen ympä-
rillä. Kytke tämän jälkeen verkkojohto takaisin pistorasiaan.
Laite voi olla vahingoittunut, jos se kuumenee, vaikka sen
tuuletus ja kytkennät ovat kunnossa. Katkaise tällöin virta 
ja ota yhteys Marantz-huoltoon.

ÄÄNITYSLAITTEIDEN KYTKENTÄ
CD-nauhurin/MD-nauhuri
Kytkentään käytettävät kaapelit.

Audiokaapeli (myydään erikseen)

CD-nauhuri/MD-nauhuri/kasettidekki

Optinen kaapeli

Stereokaa- (valk.)
peli (pun.)

Stereokaa- (valk.)
peli (pun.)
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AM-SILMUKKA-ANTENNIN KÄYTTÖ
Ripustaminen seinälle
Ripusta antenni suoraan seinälle ilman kokoamista.

Naula, ruuvi tmv.
Vapaasti seisova
Kokoa antenni aikaisemmin esitetyllä tavalla.

KYTKENTÄ KOTIVERKKOON (LAN)
• Laite mahdollistaa tietokoneelle taltioitujen tiedostojen

ja Internet-radio-ohjelmien toiston kotiverkon (LAN)
kautta.

• Voit ohjata tätä laitetta myös tietokoneesta käsin käyt-
täen Web-ohjaustoimintoa.

• Uusimmat päivittää käyttämäsi ohjelmat kätevästi 
Marantz-verkkosivuilla.

• Tutustu kohtaan ”Verkon asettaminen” verkkoasetuk-
sia koskevia lisätietoja varten.

Kytkentäkaapelit
Kaapeli (myydään erikseen)

Computer = tietokone, Internet = Internet-verkko, 
Modem = modeemi, Router = reititin, To WAN side = kyt-
ketään WAN-liitäntään, To LAN port = kytketään LAN-port-
tiin, LAN port/Ethernet connector = LAN-portti/Ethernet-
liitäntä

ANTENNIKYTKENNÄT
FM/AM
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM- antenni tai AM-

silmukka-antenni voidaksesi kuunnella radiolähetyksiä.
• Kytkettyäsi antennin, säädä sen asentoa siten, että

kohinataso on mahdollisimman vähäinen.

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 maadoitus-

liitäntä (GND) häiriöiden vähentämiseksi.
• Suositamme ulkoantennin käyttöä, jos hyvää vastaanot-

toa ei voi saavuttaa sisäantennilla. Ota yhteys myyjäliik-
keeseen tarkempia tietoja varten.

AM-SILMUKKA-ANTENNIN KOKOAMINEN
1 Työnnä jalustaosa takaapäin silmukka-anten-

nin pohjaosaan ja taivuta sitä eteenpäin.
Jalusta
Neliömäinen reikä

Silmukka-antenni Ulostyöntyvä osa

2 Työnnä ulostyöntyvä osa  
jalustan neliömäiseen 

reikään.

AM-silmukka-
antenni
(mukana)

FM-sisäantenni (mukana)

Musta Valkoinen

Ethernet-kaapeli
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Huom!
• Tarvitset ISP-sopimuksen Internet-kytkentää varten.

Et tarvitse lisäsopimuksia, jos sinulla on jo Internet-
laajakaistayhteys.

• Käytettävät reititinmallit riippuvat ISP-sopimuksesta.
Ota yhteys ISP-palvelimeen tai tietokonemyymälään
tarkempia tietoja varten.

• Marantz ei vastaa kommunikointivirheistä tai ongelmista,
jotka ovat syntyneet asiakkaan verkkoympäristöstä tai
kytketyistä laitteista.

• Tämä laite ei ole PPPoE-yhteensopiva. Tarvitset PPPoE
yhteensopivan reitittimen, jos sinulla on sopimus 
PPPoE-tyyppistä linjaa varten.

• Älä kytke NETWORK-liitintä suoraan tietokoneesi LAN-
porttiin/Ethernet-liitäntään.

iPodin KYTKENTÄ
Kytkentöihin käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Huom!
Käytä iPod-laitteen  mukana olevaa iPod-kaapelia kyt-
keäksesi sen tähän CD-viritinvahvistimeen.

Ota yhteys ISP-palveluun tai tietokonemyymä-
lään Internet-kytkentöjä koskevia lisätietoja var-
t e n .

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
• Laajakaista-Internetkytkentä
• Modeemi

Modeemi mahdollistaa Internet laajakaistakäytön.
Saatavissa on myös sisäänrakennetulla reitittimellä varus-
tettu modeemi.

• Reititin
Suositamme reititintä alla esitetyillä toiminnoilla.

• Sisäänrakennettu DHCP-palvelin
Automaattinen IP aktivointi LAN-käytössä.

• Sisäänrakennettu 100BASE-TX-kytkin
Suositamme 100 Mbps tai suuremmalla nopeudella toi-
mivaa  kytkentäyksikköä, jos kytket useampia laitteita.

Ethernet-kaapeli (CAT-5 tai suurempi)
• Käytä ainoastaan suojattua STP- tai ScTP LAN-kaapelia

(myydään alan liikkeissä).
• Jotkut litteämalliset Ethernet-kaapelit ovat herkkiä häiri-

öille. Suositamme normaalimallisen kaapelin käyttöä.
Huom!
• Jos käytät Internet-tilaajasopimusta linjalle, jossa verkko-

asetukset tehdään manuaalisesti, valitse ”Network
connecting (DHCP = Off)”.

• Tällä laitteella voit tehdä verkkoasetukset automaattisesti
käyttämällä DHCP- ja Auto IP-toimintoja.

• Laite tekee IP- ja muut asetukset automaattisesti käyttä-
essäsi sitä DHCP-toiminnon mahdollistavalla laajakaista-
reitittimellä.
Kytkiessäsi laitteen verkkoon, jossa DHCP-toiminto ei
ole käytettävissä, valitse IP-asetukset jne. valikkokoh-
dassa ”Network connecting (DHCP = Off).

• Tehdessäsi asetuksen manuaalisesti, tarkista sen sisältö
verkon ylläpitäjällä.

iPod-kaapeli
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Huom!
• Muista kytkeä iPhonen värinätoiminto pois käytöstä

ennen laitteen asettamista iPod-jalustaan. 
Muussa tapauksessa se saattaa pudota ja vahingoittua 
värinähälytyksen käynnistyessä.

• Älä käytä iPod-jalustaa muihin tarkoituksiin kuin mihin se
on tarkoitettu.

• Marantz ei vastaa vahingoista, jota ovat syntyneet jalus-
taa käytettäessä.

iPod-jalustan kokoaminen/purkaminen
Kokoa tai pura iPod-jalusta alla olevalla tavalla.

iPod-JALUSTA
Voit asettaa iPodin tai iPhonen mukana olevalle jalus-
talle.

iPod-jalustan kokoaminen
Kokoa iPod-jalusta alla esitetyllä tavalla.

iPodin asettaminen jalustalle
1 Pujota iPod-kaapeli

jalustassa olevan
aukon läpi.

2 Kytke iPod-laite iPod-kaapeliin
3 Aseta iPod jalustalle.

Huom!
• Varmista, että iPod-jalustan alusta on tasainen.
• Älä käytä iPodia tai iPhonea sen ollessa asetettuna

jalustaan. iPod tai iPhone saattaa pudota jalustalta.
• Kaikkia iPod-malleja ei voi asettaa jalustalle, koska iPodia

ei voi käyttää, sillä kaapeli kytketään joidenkin mallien
alaosaan.
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USB-
muistitikku

VERKKOJOHDON KYTKENTÄ

Huom!
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkko-

johtoa.
• Muista irrottaa verkkojohto pistorasiasta ennen sen

kytkemistä AC IN-liitäntään laitteen takapaneelissa.

PERUSTOIMINNOT

USB-MUISTIN KYTKENTÄ

Huom!
• Tietokonetta ei voi käyttää CD-viritinvahvistimen ohjaami-

seen USB-portin kautta.
• Älä käytä jatkojohtoa, kun kytket USB-muistin.
• Katso USB-muistia koskevia lisätietoja sivulla 41.

KANNETTAVAN SOITTIMEN KYTKENTÄ
Kytkentään käytettävä kaapeli

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Kytke kannettava audiolaite CD-viritinvahvistimeen erik-
seen myytävällä mini-stereo-audiokaapelilla.

23
jä

Stereo-minipistoke

Kannettava
audio
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ESIVALMISTELUT
Virran kytkentä
Paina ON/STANDBY.
Huom!
• Joissakin virtapiireissä on jännite, vaikka laite on valmius-

tilassa. Poistuessasi kodistasi pitkäksi aikaa, katkaise
virta joko painamalla ON/STANDBY-painiketta tai irrota 
verkkojohto pistorasiasta.

• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.

Virran katkaiseminen kokonaan
Irrota verkkojohto pistorasiasta.
• Huomioi, että aika-asetukset pyyhkiytyvät, kun verkko-

johto irrotetaan pistorasiasta.
• Eri toimintoja varten tehdyt asetukset pyyhkiytyvät, jos

verkkojohto on irrotettuna pitkän ajan.

Virran katkaisu
Paina ON/STANDBY.
Huom!
• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.

Kellonajan asetus (24-tunnin näyttö)
• Kello säätyy automaattisesti oikeaan aikaan, kun laite

on yhteydessä Internetiin.
• Laitteen perus-aikavyöhykeasetus on Central European

Time zone. Tutustu kohtaan ”Kellon automaattinen sää-
täminen”, jos haluat vaihtaa aikavyöhyke- ja kesäaika-
asetuksen.

• Säädä kellonaika manuaalisesti ellei laite ole yhdistettynä
Internetiin. Tutustu kohtaan ”Kellonajan manuaalinen
säätäminen (24-tunnin näyttö)” kellonajan asettamista
koskevia lisätietoja varten.

Tulolähteen valinta
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Säätää korkeita taajuuksia.
(Säätöalue) -10dB - +10dB

Säätää kanavien tasapainoa
(Säätöalue) L6 - CENTER - R6

Ei säädä äänensävyä.
tämän voi tehdä myös käyttämällä
SOURCE DIRECT-asetusta.

Ostohetken asetukset:
• DBB OFF
• BASS 0 dB
• TREBLE 0 dB
• BALANCE CENTER
Huom!
DBB, BASS ja TREBLE voidaan asettaa samanaikaisesti. 

Uniajastimen asetus
Käytä tätä toimintoa katkaistaksesi virran (laite asettuu val-
miustilaan) automaattisesti tietyn aikajakson jälkeen.
Uniajastimen voi asettaa 90 minuuttiin asti 10 minuutin
tarkkuudella.
Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta ja valitse aika-
asetus.
• Paina painiketta aika-asetuksen valintaa varten.
• Asetus aktivoituu n. 5 sekunnissa, jonka jälkeen näyttö

palaa aikaisempaan toimintatilaan.

Uniajastimen peruutus
Paina ON/STANDBY-painiketta tai paina SLEEP-painiketta
kauko-ohjaimesta ja valitse ”SLEEP OFF”.

Uniajastimen aktivoitumiseen asti jäljellä olevan
ajan tarkistaminen
Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näytön kirkkauden säätö
Paina DIMMER-painiketta kauko-ohjaimesta.

• Näytön kirkkaus muuttuu joka kerta, kun painiketta pai-
netaan.

Huom!
Jos käytät toimintopainikkeita, kun  näytön kirkkausasetuk-
seksi on valittu ”Off”,  näyttö syttyy hetkellisesti 25% kirk-
kaustason mukaisesti.

Kuuntelu kuulokkeilla
Kytke kuulokkeet (myydään erikseen) laitteen etupanee-
lissa sijaitsevaan PHONES-liitäntään.
• Ääni katkeaa kaiuttimista automaattisesti.
Huom!
Älä nosta voimakkuustasoa hyvin korkeaksi estääksesi 
kuulovaurioiden syntymisen kuunnellessasi kuulokkeilla.

TOISTON AIKANA MAHDOLLISET TOIMINNOT
Tulolähteen vaihto
Paina INPUT-painiketta laitteen etupaneelista ja valitse
haluamasi tulolähde.

*1 M-Port näkyy ainoastaan, kun langaton RX101-vas-
taanotin kytketään M-XPort-liitäntään.

Paina haluamaasi tulolähdettä (FAVORITE),
(INTERNET  RADIO), (MUSIC SERVER), 
(ONLINE MUSIC), (iPOD/USB), (M-XPort), 
TUNER, (DISC) tai (AUX).

Kokonaisvoimakkuuden säätö
Paina VOLUME -painiketta kauko-ohjaimesta tai laitteen
etupaneelista. Näyttö ilmaisee voimakkuustason.
Säätöalue
VOLUME 0 - 60. Perusasetus on ”0”.

Äänen mykistys
Paina MUTE-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Peruuta mykistys painamalla MUTE uudelleen.
(Mykistys peruntuu myös, kun VOLUME painiketta
painetaan.)

Äänensävyn säätö
1. Paina DBB/TONE-painiketta kauko-ohjaimesta ja

valitse sävynsäätöparametri.

2. Säädä voimakkuus painamalla .
• Paina DBB/TONE-painiketta kauko-ohjaimesta muita

sävysäätöjä varten.
• Säätöasetus peruuntuu ja näyttö palautuu normaa-

liin tilaan ellei 5 sek. sisällä  suoriteta mitään toimen-
pidettä.

Voimistaa matalia ääniä. (Dynamic Bass Boost)
(Toimintatilat) ON - OFF

Säätää matalia taajuuksia.
(Säätöalue) -120 dB - +10 dB
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Toiston kertaus
Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta.
• Toisto käynnistyy valitun kertaustoiminnon mukaisesti.

Single-track repeat = yhden raidan kertaus
All-track repeat = kaikkien raitojen kertaus
Repeat off = kertaustoiminto on peruutettu
(indicator turns off) = ilmaisin sammuu

Valintavaihtoehdot
Vain yhden raidan toisto kertautuu
Kaikkien raitojen toisto kertautuu

Kertaus peruutettu: Toisto palaa normaaliksi.

Raitojen toisto satunnaisessa järjestyksessä
(hajatoisto)
1. Paina RANDOM-painiketta pysäytystilassa.

Näyttöön syttyy ” ”.
2. Paina painiketta.

Raidat toistuvat nyt satunnaisessa järjestyksessä.
Huom!
Jos REPEAT-painiketta painetaan hajatoiston aikana niin
nykyisen session päättyessä, toisto käynnistyy uudelleen 
satunnaisessa järjestyksessä (järjestys poikkeaa kuitenkin
edellisestä).
Huom!
Hajatoistoa ei voi aktivoida tai peruuttaa toiston ollessa
käynnissä.

Hajatoiston peruuttaminen
Paina RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
ollessa pysäytetty.
”      ” ilmaisin sammuu.

CD-TOISTO
Ennen levyn toistoa
1. Paina ON/STANDBY-painiketta.
2. Paina INPUT-painiketta laitteen etupaneelista ja valitse

tai paina DISC-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttöön ilmestyy viesti ”NO DISC” ellei mitään levyä
ole ladattu.

3. Lataa levy.
• Paina painiketta laitteen etupaneelista levykelkan

avaamiseksi/sulkemiseksi.
• Levykelkka sulkeutuu myös painiketta paina-

malla.
Huom!
• Älä aseta m itään vieraita esineitä levykelkkaan. Tämä voi

vahingoittaa laitetta.
• Älä sulje levykelkkaa työntämällä sitä käsin virran ollessa

katkaistu. Tämä vahingoittaa laitetta.

CD-levyjen toisto
Paina painiketta.
” ” ilmaisin syttyy ja toisto käynnistyy.
Huom!
• Jos tulolähde on jokin muu kuin , valitse tulolähteeksi

painamalla DISC-painiketta kauko-ohjaimesta.

Toiston lopettaminen
Paina painiketta.

Toiston hetkellinen pysäyttäminen
Paina painiketta.
• Paina painiketta uudelleen jatkaaksesi toistoa.

Pikahaku eteen- ja taaksepäin
Pidä painiketta alaspainettuna kauko-ohjaimesta
toiston aikana.

Raitojen ylihyppäys
Paina painikkeita toiston aikana.
• Lukupää hyppää painikkeen painamiskertoja vastaavan

määrän raitoja eteen- tai taaksepäin.
• Painaessasi hyppäyspainiketta taaksepäin, toisto palaa

takaisin toistuvan raidan alkuun.

Soittoraidan suoravalinta (vain kauko-ohjaimella)
Valitse haluamasi raita painamalla numeropainiketta 0-9, 
+10.
Esimerkkejä
Raita 4: Paina 4
Raita 12: Paina +10, 2
Raita 20: Paina +10, +10, 0
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Viimeiseksi ohjelmoidun raidan pyyhintä
Paina CLEAR-painiketta kauko-ohjaimesta pysäytystilassa.

Ohjelmoinnin pyyhintä yksi raita kerrallaan
Valitse pyyhittäväksi haluamasi raita painamalla paini-
ketta ja paina sitten CLEAR-painiketta kauko-ohjaimesta.

Kaikkien ohjelmoitujen raitojen pyyhintä
Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta pysäytys-
tilassa.
Huom!
• Koko ohjelmointi kertautuu, jos REPEAT-painiketta 

painetaan ohjelmoidun toiston aikana.
• Ohjelmoidut raidat toistuvat satunnaisessa järjestyk-

sessä, jos RANDOM-painiketta painetaan ohjelmoidun
toiston aikana.

• Ohjelmointi pyyhkiytyy muistista, ku levykelkka avataan
tai laitteesta katkaistaan virta.

Näytön kirkkauden säätö
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta.

Elapsed time of current track = toistuvan raidan kulunut 
aika
Remaining time of current track = toistuvan raidan jäljellä 
oleva aika
Remaining time for all remaining tracks = jäljellä olevien rai-
tojen jäljellä oleva aika
• Näyttö vaihtuu joka painalluksella.

MP3- JA WMA-TIEDOSTOT
Tässä osassa selitetään millä tavalla CD-R tai CD-RW-
levyille äänitettyjä MP3- ja WMA-tiedostoja toistetaan.
Katso seuraavassa lisätietoja millä tavalla muille medioille
kuin CD-R tai CD-RW-levyille äänitettyjä tiedostoja toiste-
taan.
Toisto kannettavalla audiosoittimella (sivu 24).
USB-muistin toisto (sivu 19).
iPod-toisto (sivu 19).
Mp3- tai WMA-tiedostojen toistojärjestys (sivu 15)
MP3- ja WMA-formaatit (sivu 40).
”Windows Media” ja ”Windows” ovat Microsoft Corporation
rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

Raitojen toisto halutussa järjestyksessä
(Ohjelmoitu toisto)
Yhteensä 25 raitaa on mahdollista ohjelmoida.
1. Paina PROGRAM-paniketta kauko-ohjaimesta pysäy-

tystilassa.
Näyttöön ilmestyy ”Program”.

2. Valitse haluamasi raidat käyttämällä numeropainikkeita
(0-9, +10).
Esimerkki:  ohjelmoi raidat 3, 12 ja 7 toistettavaksi maini-
tussa järjestyksessä.
Paina ensin PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta ja
sitten numeropainikkeita 3, +10, 2, 7.

3. Paina painiketta.
Toisto käynnistyy ohjelmoidussa järjestyksessä.

Ohjelmoidun raitajärjestyksen tarkistaminen
Paina painiketta pysäytystilassa.
Raidat ilmestyvät näyttöön ohjelmoidussa järjestyksessä
joka kerta, kun painiketta painetaan.
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Kun valitset ”Folder”

Single track repeat = yhden raidan kertaus
Repeat of all the tracks in the folder = kansion kaikkien
raitojen kertaus
Repeat off: kertaus peruutettu
Kun valitset ”Disc”

Single track repeat = yhden raidan kertaus
All-track repeat = kaikkien raitojen kertaus
Repeat off = kertaus peruutettu
(turns off) = sammuu

Vaihtoehdot, kun ”Folder on valittu:
Ainoastaan valittu raita kertautuu

Valitun kansion kaikki raidat kertautuvat

Kansion toisto jatkuu

Kun valitset ”Disc”
Katso toiston kertaus sivulla 14.
Huom!
Ohjelmoitu toisto ei ole mahdollista MP3/WMA-levyjä
käytettäessä.

MP3- ja WMA-tiedostojen toisto
1. Aseta levykelkkaan M3- tai WMA-musiikkitiedostoja

sisältävä CD-R tai CD-RW-levy.
2. Paina MODE-painiketta kauko-ohjaimesta ja valitse

”Folder” tai ”Disc”.
Näyttö
Kun valitset ”Folder”: kuvake syttyy
Kun valitset ”Disc”: kuvake sammuu
Folder: valitun kansion kaikki tiedostot toistuvat
Disc: Kun valittu kansio ja sen tiedostot ovat toistu-

neet toistuvat kaikki tiedostot kaikista kansioista.
3. Käytä painikkeita toistettavan kansion valintaan.
4. Käytä tai painikkeita toistettavan tiedoston

valintaan.
5. Paina , ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER

(laitteen etupaneeli).

Kansion tai tiedoston vaihtaminen toiston 
aikana
Folder (kansio)
Valitse kansio käyttämällä painikkeita ja paina sitten
ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen etupa-
neeli).
File (tiedosto)
Käytä tiedoston valintaan ja paina sitten ENTER/MEMO
(kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen etupaneeli). Voit käyt-
tää myös numeropainikkeita (0-9, +10).
• Kansio- ja tiedostonumerot asettuvat automaattisesti,

kun levy ladataan.
Huom!
• Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• Tietojen oikea kirjoitus ei välttämättä onnistu kirjoitta-

miseen käytetystä ohjelmasovellutuksesta riippuen.
• Kaikkien levyjen toisto ei ole mahdollista levyn äänitys-

olosuhteista riippuen.

Näytön vaihto
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta toiston 
aikana.

Toiston kertaaminen
Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta.
Toisto käynnistyy valitun kertaustoiminnon mukaisesti.
• Valittavissa olevat kertaustoiminnot ovat erilaiset

”Folder” ja ”Disc” -tilassa.

Artistin nimi

Albumin nimi
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Huom!
• Jos toimintatilaksi on valittu jokin muu kuin TUNER,

valitse toimintatilaksi viritin painamalla TUNER-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.

• Käytä manuaalista viritystapaa ellei haluamaasi asemaa
voi virittää automaattisesti.

• Virittäessäsi asemia manuaalisesti, pidä TU-, TU+ pai-
niketta alaspainettuna viritystaajuuden jatkuvaa muutta-
mista varten.

• Laitteesta kuuluu hurisevaa ääntä, jos sillä kuunnellaan
AM-lähetystä, kun läheisyydessä käytetään TV-vastaan-
otinta. Siirrä järjestelmä tällaisessa tapauksessa mahdol-
lisimman etäälle TV-vastaanottimesta.

Automaattivirityksen pysäyttäminen
Paina TU-, TU+ painiketta kauko-ohjaimesta.

FM-asemien automaattinen esiasettaminen
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 99
FM- ja AM-asemaa.
Huom!
AM-asemien automaattinen esiasetus ei ole mahdollista.

Automaattinen esiasetus kauko-ohjaimella
Suorita alla esitetyt toimenpiteet FM-aseman esiasettami-
seksi.
1. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”Search menu”.
2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Auto Preset” -

”Start”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain),
ENTER (laitteen etupaneeli) tai painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”viesti ”Complete”, kun ”Searching”
(haku) päättyy.

Automaattisen esiasetuksen peruuttaminen
Paina TUNER tai painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Heikon lähetyssignaalin omaavia asemia ei voi esiasettaa
automaattisesti. Viritä tällainen asema manuaalisesti, jos
haluat esiasettaa sen.
Huom!
Käynnistäessäsi FM-asemien automaattisen esiasetuksen,
esiasetuspainikkeille mahdollisesti taltioidut nykyiset ase-
mat pyyhkiytyvät ja esiasetettava uusi FM-asema rekiste-
röityy samalle numerolle kuin pyyhitty kanava.

VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Lähetysasemien viritys
Muista kytkeä antenni ennalta.
1. Valitse vastaanottoalue painamalla TUNER-painiketta

kauko-ohjaimesta.

2. Viritä haluamallesi asemalle (ainoastaan FM/AM).
symboli syttyy aseman virittyessä.

1 ) Automaattiviritys
Paina MODE-painiketta kauko-ohjaimesta siten, 
että AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön. Käytä sitten
TU-, TU+ painiketta kauko-ohjaimesta kuunnel-
tavaksi haluamasi aseman valintaa varten.

2 ) Manuaaliviritys
Paina MODE-painiketta kauko-ohjaimesta siten, 
että AUTO-ilmaisin sammuu näytöstä. Käytä sitten
TU-, TU+ painiketta kauko-ohjaimesta kuunnel-
tavaksi haluamasi aseman valintaa varten.
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Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien pyy-
hintä
1. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy ”Preset Menu”.

2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Delete/Preset” ja 
paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy esiasetuslista.

3. Käytä  painikkeita valitaksesi  Preset List ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli), kun näyttöön ilmestyy ”Delete?”.
• Paina , jos haluat peruuttaa pyyhinnän.

iPod-TOISTO
Tällä laitteella voit kuunnella musiikkia iPodin kautta, Voit
myös ohjata iPodia CD-viritinvahvistimen tai kauko-ohjai-
men avulla. Katso lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista
sivulla 9.

Ennen USB- tai iPod-toistoa
1. Paina ON/STANDBY.
2. Kytke USB-muisti tai iPod-kytkentäkaapeli.

Kun tämän laitteen USB-porttiin kytketään USB-tikku
tai iPod-kytkentäkaapeli, tulolähteeksi vaihtuu auto-
maattisesti iPod/USB ja tiedoston toisto käynnistyy.

Huom!
Toiminto aktivoituu n. 2 minuutin kuluttua virran päällekyt-
kemisestä.

iPod-toiston käynnistys
1. Valitse näyttötoiminto painamalla MODE-painiketta

kauko-ohjaimesta.
• iPodille äänitettyjen tietojen näyttämiseksi on käy-

tettävissä kaksi näyttötoimintoa.
Remote mode Ilmaisee iPod-tiedot tämän laitteen

näytössä.
Direct mode Ilmaisee iPod-tiedot iPod-näytössä.
• Tämän laitteen näyttöön ilmestyy ”Direct iPod”.

Huom!
Näyttötoiminnon perusasetus on ”Direct mode”.
2. Käytä painikkeita asetuksen valintaan ja valitse

sitten toistettava musiikkitiedosto painamalla ENTER/
MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen etupaneeli). 

3. Paina painiketta.
Toisto käynnistyy.

Esiasetettujen kanavien nimeäminen
Enintään 8 merkin pituiset asemanimet ovat mahdol-
lisia.
1. Viritä nimettäväksi haluamallesi esiasetuskanavalle.
2. Pidä ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen

etupaneeli) -painiketta alaspainettuna.
Näyttö vaihtuu asemanimen syöttötilaan.

3. Syötä haluamasi asemanimi.
Katso kohta ”Kirjoitusmerkkien syöttö” sivulla 35.

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Syöttämäsi aakkosmerkit taltiotuvat.
• Toista vaiheet 1-4 nimetäksesi lisää asemia.

FM/AM-asemien manuaalinen esiasettaminen
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 99
DAB (ei käytössä Suomessa), FM ja AM-asemaa.
1. Viritä esiasetettavalle asemalle.
2. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy esiasetusvalikko.

3. Käytä painikkeita valitaksesi ”Add to Preset” ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

4. Käytä  painikkeita esiasetettavan numeron valin-
taan ja paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER
(laitteen etupaneeli).
Vastaanottotaajuus ja vastaanottotila taltioituvat esiase-
tusmuistiin ja näyttö vaihtuu asemaniminäyttöön.

5. Syötä haluamasi asemanimi.
• Ellet halua syöttää mitään asemanimeä, paina 

ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen 
etupaneeli) syöttämättä mitään muuta.

• Jos teet jonkin syöttövirheen, aloista alusta uudel-
leen. Aikaisempi kirjoitus pyyhkiytyy tällöin.

6. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Syöttämäsi merkit taltioituvat muistiin.
• Kertaa vaiheet 1-5 nimetäksesi lisää asemia.

Esiasetettujen asemien kuuntelu
Käytä numeropainikkeita (0-9, +10) tai CH painiketta
esiasetusnumeron valintaan.

Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien valinta
1. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy esiasetusvalikko.

2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Call Preset” ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy esiasetuslista.

3. Käytä painikkeita valitaksesi ”Preset List” ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Valittu toiminto aktivoituu ja toisto käynnistyy.

Valittava toiminto
Näytön sijainti Päälaite iPod
Toistettava Audiotiedosto
tiedosto Videotiedosto

Kauko-ohjain
Aktiivit ja päälaite
painikkeet



Kauko-ohjain iPod CD-viritinvahvistimen toiminnot
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Huom!
• iPod nano 1G ja iPod video-laitteilla ei ole Direct mode-

tukea.
• Marantz ei vastaa mahdollisista iPod-tietojen häviämi-

sistä.
• Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä iPodin tyypistä ja

ohjelmaversiosta riippuen.

Kauko-ohjaimen ja iPod-painikkeiden väliset
suhteet

Käynnistää toiston/asettaa toiston taukotilaan.

Käynnistää toiston raidan alusta uudelleen/Toistaa seuraavan raidan.

Käynnistää pikahaun taaksepäin/Käynnistää pikahaun eteenpäin.

Valitsee asetusparametrin.

Hyväksyy valinnan tai toistaa raidan.

Valitsee Direct mode tai Remote mode-toimintatilan.

Aktivoi toiston kertaustoiminnon.
Aktivoi hajatoistotoiminnon.

Avaa valikon tai palauttaa edellisen valikon näyttöön.

Pysäyttää toiston.
Palauttaa kursorin päällimmäiseen valikkoon.

Pidä painettunaPidä painettuna

Paina pyörästä

Valitsetai

Näytön vaihtaminen
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta toiston 
aikana. Näyttö vaihtuu joka painalluksella.

iPodin irtikytkeminen
1. Aseta valmiustila painamalla ON/STANDBY.
2. Irrota iPod-kaapeli USB-portista.

USB-MUISTIN TOISTO
Voit toistaa USB-tikulle äänitettyjä tiedostoja.

USB-muistiin taltioitujen tiedostojen toisto
1. Suorita toiston esivalmistelut. Katso lisätietoja koh-

dasta ”Ennen USB tai iPod-toistoa” sivulla 18.
2. Paina painikkeita ja valitse hakukohde tai kansio.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .

3. Paina painikkeita ja valitse tiedosto. Paina sitten 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli), tai .

Huom!
• Ainoastaan ylin osio on mahdollista toistaa, jos USB-

muisti on jaettu useampaan osaan.
• Tällä laiteella voi toistaa ”MPEG-1 Audio Layer-3” 

yhteensopivia MP3-tiedostoja.
Huom!
• Marantz ei vastaa mahdollisista USB-tietojen häviämi-

sistä, kun  tätä laitetta käytetään yhdessä USB-muisti-
laitteen kanssa.

• USB-muisti ei toimi USB-keskittimen kautta.
• Marantz ei takaa kaikkien USB-muistien toimintaa tai

virransyöttöä. Suositamme verkkoadapteria käyttäes-
säsi kannettavaa USB-kovalevyasemaa.

• Tietokoneen kytkentä ja käyttö ei ole mahdollista tämän
laitteen USB-portin kautta USB-kaapelia käyttäen.

Artistin nimi

Albumin nimi



USB-käyttö
Komentopainikkeet CD-viritinvahvistimen toiminnot

* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja sitten valitaksesi ensimmäiseksi etsittävän kirjoitusmerkin.
Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.

Näytön vaihtaminen
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta toiston aikana.

Artistin nimi

Albumin nimi

Tiedoston tyyppi/bittiarvo 

INTERNET AUDIOTOISTO
Toimi seuraavasti toistaaksesi Internet-radioasemia tai
tietokoneelle taltioituja musiikkitiedostoja.
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Käynnistää toiston/asettaa toiston taukotilaan.

Käynnistää toiston raidan alusta uudelleen/Toistaa seuraavan raidan.
Valitsee asetusparametrin.

Hyväksyy valinnan tai toistaa raidan.

Aktivoi toiston kertaustoiminnon.
Avaa valikon tai palauttaa edellisen valikon näyttöön.
Pysäyttää toiston.
Etsi kirjainmerkkejä*

Palauttaa kursorin päällimmäiseen valikkoon.

tai

• Internet-radiotoiminto (sivu 41).
• Musiikkipalvelin (sivu 21).
• Napster (sivu 42).
• Last.fm (sivu 42).
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Radioasemien haku kirjoitusmerkin mukaan
1. Valitse ”Search Keyword” painamalla painikkeita.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai . 

2. Syötä haluamasi kirjoitusmerkit ja paina ENTER/MEMO
(kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

Internet-radioasemien rekisteröinti suosikkiase-
miksi
Voit rekisteröidä suosikkiasemasi suosikkilistaan (Favorite
List) sivulla 25.

Internet-radion käyttö
Komentopainike Toiminto

* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja 
sitten painikkeita valitaksesi ensimmäiseksi haetta-
van kirjoitusmerkin.

Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole
aakkosjärjestyksessä.

Musiikkipalvelimelle taltioitujen tiedostojen
toisto
Toimi alla esitetyllä tavalla voidaksesi toistaa musiikkitie-
dostoja tai toistolistan sisältöä.
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke sitten virta lait-
teeseen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

3) Suorita tietokoneen esivalmistelut. Katso kohta
”Musiikkipalvelin” sivulla 41.

2. Paina MUSIC SERVER-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse toistettavan tiedoston sisältävä serveri ja paina

sitten  ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen
etupaneeli) tai . 

4. Valitse haluamasi parametri tai kansio ja paina ENTER/
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai . 

5. Toista vaihe 4, kunnes tiedosto ilmestyy näyttöön.
6. Valitse tiedosto painamalla  painikkeita ja paina 

sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai . 
Toisto käynnistyy, kun puskurimuisti saavuttaa 100%.

Huom!
• Vaaditut järjestelmäkytkennät ja tietyt asetukset on teh-

tävä voidaksesi toistaa musiikkitiedostoja.

Internet-radion kuuntelu
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke sitten virta laittee-
seen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

2. Paina INTER NET RADIO-painiketta kauko-ohjaimesta.
• Valitse ollessasi ”Source Select” valikossa.

Voit nyt valita Internet Radio-asetuksen suoraan.
3. Valitse toistettava parametri painamalla painikkeita .

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai . 

4. Toista vaihe 3, kunnes asemalista ilmestyy näyttöön.
5. Valitse asema painamalla  painikkeita . Paina sitten

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 
Toisto käynnistyy puskurimuistin saavuttaessa 100%.

Huom!
• Internet tarjoaa monta radioasemaa, joiden lähetyslaatu

sekä raitojen bittiarvo vaihtelee huomattavasti.
Yleisesti katsoen, mitä suurempi bittiarvo sitä korkeampi
äänenlaatu. Musiikki-  tai audiosignaalivirrassa saattaa 
kuitenkin esiintyä katkoja kommunikointilinjoista ja palv-
elimen liikenteestä riippuen. Matalampi bittiarvo tarkoit-
taa vastaavasti heikompaa äänenlaatua, mutta vähem-
män äänikatkoja.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”Server Full” tai ”Connection 
Down”, jos asema on varattu tai mitään lähetystä ei ole 
käynnissä.

• Tässä laitteessa kansio- ja tiedostonimet voidaan näyttää
otsikkoina. Näyttöön ilmestyy ” . ” sellaisten kirjoitus-
merkkien tilalle, joita ei voi näyttää.

• Näyttö vaihtuu järjestyksessä tiedoston tyyppi/bittiarvo
ja radioasema joka kerta, kun DISPLAY-painiketta paine-
taan kauko-ohjaimesta.

Näytön vaihtaminen
1. Paina  DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta Internet-

radiovastaanoton aikana.
2. Lähetysaseman tiedot ja signaaliformaatin bittiarvo

ilmestyvät näyttöön.

Äskettäin toistetut Internet-radioasemat
Äskettäin toistetut radioasemat voidaan valita ”Recently
Played” muistista.
”Recently Played” muistiin on mahdollista taltioida 
yhteensä 20 asemaa.
1. Valitse ”Recently Played” painamalla painikkeita ja

paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai . 

2. Valitse toistettavaksi haluamasi asema painamalla 
painikkeita. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai . 

Valikko
Kursorin ohjaus
Hyväksyntä/Taltiointi
Kirjoitusmerkin haku*
Palauttaa ylimmälle sivulle
Pysäytys
Rekisteröi suosikkiasemasi suo-
sikkilistaan/pyyhkii aseman listalta
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Viimeiseksi kuunnellun FM-aseman valinta
Viimeiseksi kuunnellun FM-aseman (Last.fm) valinta ei
ole käytettävissä kaikissa maissa. Tutustu verkkosivuun
www.last.fm/hardware lisätietoja varten.
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Varmista, että laite on kytketty Internetiin ja kytke
sitten virta päälle.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

2. Paina ONLINE MUSICpainiketta kauko-ohjaimesta ja
valitse ”Last.fm”.
• Paina ja valitse ”I am new to Last.fm” ellei sinulla 

ole Last.fm-tilaajasopimusta. Paina sitten ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli)
tai .  Luo itsellesi näyttöön ilmestyviä ohjeita seura-
ten.

3. Jos sinulla on jo Last.fm-sopimus, paina ja valitse
”I have a Last.fm account”. Paina tämän jälkeen 
ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 

4. Käytä painikkeita käyttäjänimesi ja salasanasi
syöttämiseksi.

5. Syötettyäsi käyttäjänimen ja salasanan, valitse ”login”
ja paina ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Päällimmäinen valikko Last.fm-toimintoa varten ilmes-
tyy näyttöön, jos käyttäjänimi ja salasana sopivat yh-
teen.

• Katso syöttökelpoiset kirjoitusmerkit alla.

6. Käytä painikkeita valikon valintaan ja paina sitten
ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 

Popular stations Soittaa suosittuja artisteja ja tageja 
alueellasi.

Your Recent Soittaa nykyisiä asemiasi.
Stations
Your stations Voit toistaa raitoja seuraavien ase-

mien ohjelmista ”Your Recommen-
ded Radio”, Your Recommended
Library”, Your Neighborhood”, 
Your Friends Radio”, Your Top Tags”
”Your Top Artists”.

Search Stations Voit käyttää Artist- tai Tag-hakua
asemien etsimiseen.

Huom!
• Käynnistä tietokoneen serveriohjelma ennen aloitusta

ja aseta tiedostot serverin sisällöksi. tutustu serverin
ohjelmamateriaaliin lisätietoja varten.

• Raitojen/tiedostojen näyttöjärjestys riippuu serverin
asetuksista. Ensimmäisen kirjoitusmerkin mukaan tapah-
tuva haku ei toimi ellei näytön ilmaisemat raidat/tiedostot
ole aakkosjärjestyksessä serverin asetuksista johtuen.

• WMA Loseless-tiedostoja voidaan toistaa käyttämällä
transcoding-tekniikkaa tukevaa serveriä, kuten Windows
Media Player Ver. 11.

• Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta artistini-
men, tiedostotyypin/bittiarvon tai albuminimen väliseen
vaihtoon.

Suosikeiksi rekisteröityjen tiedostojen toisto
Tiedostoja voi esiasettaa, rekisteröidä suosikeiksi ja toistaa
samalla tavalla kuin Internet-radioasemia (sivu 25).
Huom!
• Kun suoritat alla esitetyt toimenpiteet, musiikkiserverin

datapohja päivittyy eikä sitä voi enää käyttää suosikki-
musiikkitiedostojen esiasettamiseen tai toistamiseen.

• Katkaisemalla musiikkiserverin ja käynnistämällä sen 
sitten uudelleen.

• Pyyhkiessäsi tai lisätessäsi musiikkitiedostoja musiikki-
serveriin.

• Käyttäessäsi ESCIENT-serveriä, aseta ”ESCIENT” ser-
verinimen eteen.

• Esiasetettu rekisteröinti ei ole mahdollista.

Musiikkipalvelimen toiminta
Komentopainike Toiminto

* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja 
sitten valitaksesi ensimmäiseksi etsittävän kirjoitus-
merkin.

Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole
aakkosjärjestyksessä.

Käyttäjänimi:
(Isot kirjaimet)

(Pienet kirjaimet)
(Symbolit)
(Numerot) 0123456789
Salasana
(Isot kirjaimet)

(Pienet kirjaimet)

Valikko
Kursorin käyttö/automaattihaku
( )
Hyväksyntä, taltiointi
Kirjoitusmerkin haku*
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto/tauko
Automaattihaku
Pysäytys
Rekisteröi tai valitsee suosikkitie-
dostosi suosikkilistasta ja pyyhkii
tiedoston listasta.

(Symbolit)

(Numerot)
(välilyönti)
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Huom!
• Salasanassa saa olla enintään 99 kirjoitusmerkkiä.
• Paina HOME-painiketta kauko-ohjaimesta syötön

peruuttamiseksi.
Huom!
• Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta vaihtaak-

sesi artistinimen, tiedostotyypin/bittiarvon tai albumini-
men.

Last-fm kuuntelu
Komentopainike Toiminto

Napster-lähetyksen kuuntelu 
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke virta tähän laittee-
seen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

2. Paina ONLINE MUSIC-painiketta kauko-ohjaimesta ja
valitse ”Napster”.

3. Syötä ”Username” (käyttäjänimi) ja ”Password” (sala-
sana) käyttämällä painikkeita.
• Katso kirjainmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja

sivulta 35.
4. Valitse ”login”, kun olet syöttänyt ”Username” ja 

”Password” asetukset. Paina tämän jälkeen ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli).
Napster-valikon ensimmäinen sivu ilmestyy näkyviin,
jos käyttäjänimi ja salasana on oikea.

Huom!
• Salasanassa saa olla enintään 99 kirjoitusmerkkiä.
• Paina HOME-painiketta kauko-ohjaimesta syötön

peruuttamiseksi.

Haku Napster-valikossa
1. Valitse asetus tai kansio käyttämällä painikkeita

ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .

2. Toista vaihe 1, kunnes raita ilmestyy näyttöön.
3. Valitse haluamasi raita ja paina ENTER/MEMO (kauko-

ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

7. Käytä painikkeita aseman valintaan ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli), tai käynnistääksesi toiston.
Toisto käynnistyy ja näkyviin ilmestyy seuraava ruutu.

8. Alla oleva valikko ilmestyy näyttöön painaessasi pai-
niketta toiston aikana.
Love this track Love tracks parantaa Last.fm suosi-

tuksia ja voit jakaa nämä suositussa
sosiaaliverkossa

Ban this track Jos kiellät jonkin raidan, emme soita
sitä uudelleen. Voit perua tämän
Last.fm -verkkosivulla.

Scrobbling Lähettää toistamasi raidat Last.fm-
tilillesi. Näet kuuntelemasi musiikkia
koskevan listan ja saat suosituksia
uutta musiikkia ja muita tapahtumia
varten sekä jakaa kuuntelumielty-
myksesi ystäviesi kanssa.

Valikko

Kursorin käyttö/automaattihaku
Hyväksyntä/taltiointi
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto
Automaattihaku
Pysäytys
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Huom!
Säädä kannettavan soittimen voimakkuus sopivalle tasolle,
jos käytät kannettavan soittimen kuulokeliitäntää.

AUX-LIITÄNTÄÄN KYTKETYN LÄHTEEN KUUN-
TELU
1. Suorita toiston esivalmistelut.

Tarkista kytkennät ja kytke virta tähän laitteeseen.
2. Paina AUX-painiketta kauko-ohjaimesta ja valitse

”AUX2”, ”AUX3” tai ”AUX4”.

3. Käynnistä toisto CD viritinvahvistimeen kytketystä
laitteesta.

Kirjoitusmerkin asettaminen raitahaun käynnis-
tämiseksi
1. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.

• Haku on mahdollista käynnistää artistinimeä, albumi-
nimeä tai valikon raitanimeä käyttäen.

• Hakua ei voi suorittaa toistoruudussa.
2. Valitse hakukohde käyttämällä painikkeita ja paina

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupa-
neeli).
Hakunäyttö aktivoituu.

3. Syötä haluamasi kirjoitusmerkit ja paina ENTER/MEMO 
(kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli).

Raitojen rekisteröinti omaan Napster-kirjastoon
1. Paina painiketta rekisteröitäväksi haluamasi raidan

toistuessa.
Näyttöön ilmestyy ”Add to my library?”.

2. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Raita taltioituu kirjastoon.
Voit peruuttaa rekisteröinnin painamalla painiketta.
Näyttö palaa edelliselle sivulle.

Napster-kirjastoon rekisteröityjen raitojen kuun-
telu
1. Valitse ”My Napster Library” käyttämällä painikkeita

ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

Huom!
Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta, kun haluat
vaihtaa näytön ilmaiseman artistinimen, tiedostotyypin/
bittiarvon tai albuminimen.

Napsterin käyttö
Komentopainike Toiminto

KANNETTAVA AUDIOSOITIN
Kannettavan audiosoittimen voi kytkeä tämän laitteen
AUX1-liitäntään.

Toisto kannettavalla audiosoittimella
1. Valitse AUX1 painamalla AUX-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Käynnistä toisto kannettavasta audiosoittimesta.

• Tutustu myös kannettavan audiosoittimen ohjeisiin.
Huom!
AUX1-lähteen voi valita myös INPUT-painiketta käyttäen.

Valikko

Kursorin käyttö/automaattihaku
Hyväksyntä/taltiointi
Haku valikossa
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto
Automaattihaku
Pysäytys
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MUITA TOIMINTOJA
VIRITTIMEN KUUNTELU
RDS (Radio Data System)
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvelu, 
joka lähettää ylimääräisiä tietoja yhdessä säännöllisten
radio-ohjelmasignaalien kanssa.
Tällä CD viritinvahvistimella on mahdollista vastaanottaa
seuraavia RDS-palveluja.

RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FM-asemien
automaattiviritystä varten.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”RDS SEARCH” käyttämällä painikkeita ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen
etupaneeli) tai .
Automaattinen RDS-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” ellei yhtään RDS-

asemaa löydy.

Tietojen tarkistaminen vastaanoton aikana
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta vastaanotta-
essasi RDS-tietoja.

*1 Taajuus
*2 Ohjelmapalvelunimi

• Jos jokin asemanimi on syötetty, kyseinen nimi
ilmestyy näyttöön.

SUOSIKKITOIMINTO
• Suosikkitoiminto mahdollistaa suosikki radioasemien ja

tiedostojen rekisteröimisen suosikkilistaan (Favorite List)
josta voit valita ja kuunnella haluamaasi radioasemaa tai
tiedostoa milloin tahansa.

• Sisältö, jonka voit rekisteröidä ja valita on Internet-radio-
asema, musiikkipalvelin ja viritin.

• Voit rekisteröidä yhteensä 50 kohdetta suosikkilistaan.
• Jos yrität rekisteröidä kohteen numero 51 suosikkilis-

taan, viimeiseksi vastaanottamasi asema pyyhkiytyy
automaattisesti.

• Listan ensimmäinen sivu ilmestyy näyttöön, kun valitset
jonkin aseman suosikkilistalta.

Internet-radioasemien, musiikkipalvelimien ja
virittimien rekisteröinti suosikkilistaan
1. Paina FAVORITE-painiketta kauko-ohjaimesta rekiste-

röitäväksi haluamasi Internet-radioaseman, virittimen tai
tiedoston toiston ollessa käynnissä.
Näyttöön ilmestyy ”Favorit Menu”.

2. Valitse ”Add to Favorite” käyttämällä painikkeita ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Suosikkilista ilmestyy näyttöön.

3. Valitse suosikkilista käyttämällä painikkeita ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Vastaava toiminto aktivoituu ja toisto käynnistyy.

Suosikkilistaan rekisteröityjen Internet-radio-
asemien, tiedostojen tai virittimien pyyhintä
1. Paina FAVORITE-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”Favorite Menu”.
2. Valitse ”Delete Favorite” käyttämällä painikkeita ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Suosikkilista ilmestyy näyttöön.

3. Valitse Favorite List käyttämällä painikkeita ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli), kun näyttöön ilmestyy kysymys 
”Delete?”
• Paina painiketta, jos haluat peruutta pyyhinnän.



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

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

PTY-haku
Käytä tätä toimintoa  etsiäksesi tiettyä ohjelmatyyppiä lähet-
tävän RDS-aseman.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”PTY SEARCH” käyttämällä  painikkeita ja 

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

4. Valitse haluamasi ohjelmatyyppi käyttämällä  painik-
keita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Automaattinen PTY-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” ellei löydy yhtään 

haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa.

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

TP-haku
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia lähettävien RDS-
asemien (TP-asemat) etsimiseksi.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”TP SEARCH” käyttämällä  painikkeita ja 

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Automaattinen TP-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” ellei löydy yhtään 

liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.

RT (Radioteksti)
RT mahdollistaa tekstiviestejä lähettävien RDS-asemien
ilmaisemisen näytössä.
Huom!
• Näyttöön ilmestyy viesti ”NO TEXT”, jos virität kuunnel-

tavaksi  jonkin RDS-aseman (kun RT-toiminto on akti-
voitu), joka ei tarjoa RT-palveluja.

• RT-toimintoa ei voi käyttää AM-alueella tai FM-asemia
varten, jotka eivät tarjoa RDS-lähetyksiä.

Huom!
Kohdassa ”RDS-haku” selitetyt toimenpiteet eivät toimi
alueilla, joilla ei lähetetä RDS-lähetyksiä.



VALIKKOKARTTA
Asetuskohde Yksilöity kohde Selitys
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Asettaa ajan yhtä ajastuskertaa varten.

Asettaa toistolähteen kerta-ajastusta varten.

Asettaa toistovoimakkuuden kerta-ajastusta varten.

Asettaa ajan päivittäisajastinta varten.

Asettaa toistolähteen päivittäisajastusta varten.

Asettaa toistovoimakkuuden kerta-ajastusta varten.

Säätää kellon aika-asetuksen Internet-tietojen mukaisesti.
Asettaa paikallisen aikavyöhykkeen (Auto Adjust)
Asettaa kesäaikatiedot (Auto Adjust)
Säätää kellon oikeaan aikaan
Säätää kellonajan manuaalisesti
Suorittaa kaapeloidut kytkentäasetukset.
Suorittaa DHCP-asetuksen.
Suorittaa IP-asetuksen.
Suorittaa apuverkon maskausasetuksen
Suorittaa yhdyskäytäväasetuksen.
Suorittaa ensisijaisen DNS-asetuksen.
Suorittaa toissijaisen DNS-asetuksen.
Suorittaa proxy-asetuksen.
Käynnistää kytkentätestin.
Suorittaa Last.fm-liitäntäasetuksen uudelleen.
Suorittaa Napster-liitäntäasetuksen uudelleen.
Poistaa Last.fm näytön valikosta.
Suorittaa muut verkkoasetukset.
Aktivoi verkkotoiminnon valmiustilan aikana.
Valitsee kielen Internet-osoitteita varten.
Editoi Internetin ilmaiseman nimen.
Näyttää erilaisia verkkoasetuksia.
Ilmaisee vastaanottoherkkyyden DAB-antenniasennusta
varten (ei käytössä Suomessa).
Asettaa lähetysasemien näyttöjärjestyksen.
Asettaa dynamiikka-alueen ohjauksen.
Palauttaa DAB-moduulit perustilaan (ei käytössä Suomessa)
Ilmaisee DAB-moduuliversion (ei käytössä Suomessa).
Asettaa laitteen automaattisesti valmiustilaan ellei mitään
toimenpidettä suoriteta.
Aktivoi ruudunsäästäjän.
Suorittaa kaiuttimien asetuksen.
Valitsee käytettävät kaiuttimet.
Asettaa kaiuttimien taajuusominaisuudet.
Säätää audiotason kaiutinparista B kaiutinparista A saatujen
tietojen pohjalta.
Kytkee kauko-ohjaimen vastaanoton pois käytöstä.
Käynnistää ohjelmapäivityksen.
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AJASTIMEN ASETUS (TIMER)
Tämän laitteen toistoon on mahdollista käyttää ajastinta
(päivittäisajastin ja kerta-ajastin).
• Laitteen ajastin ei tue ajastimella ohjatun toiston lope-

tusaikoja.

Ajastimen toiminta ajastimen aika-asetusten
ollessa päällekkäin
Jos asetat molemmat ajastimet (kerta- ja päivit-
täisajastin), uniajastinta ei voi asettaa
• Toisto käynnistyy automaattisesti aikaisemmaksi asete-

tetun ajan mukaisesti jommasta kummasta ajastimesta.
Huom!
Ellei kelloa ole vielä asetettu aikaan, ajastimen asetustoi-
minto aika-asetusta varten. 

LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
Kytkemällä langattoman RX101-vastaanottimen (myydään
erikseen) CD viritinvahvistimeen voit vastaanottaa audio-
signaaleja muista laitteista Bluetooth-toimintoa käyttäen.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Voit myös käyttää RX101-vastaanotinta ulkoisena IR-

vastaanottimena.
• Tutustu lisätietoja varten RX101-vastaanottimen käyttö-

ohjeisiin.

Kauko-ohjain
Huom!
Toiminta vaihtuu M-XPort-liitäntään kytkiessäsi RX101-
vastaanottimen CD viritinvahvistimen M-XPort-liitäntään.

KAUKO-OHJAIMEN KYTKENTÄ
CD viritinvahvistinta voidaan ohjata käyttäen siihen kytke-
tyn RX101-vastaanottimen kauko-ohjaustunnistinta.
Muista valita IR=DISABLE käyttäessäsi tällaista kytkentää.
Huom!
Tehdessäsi tämän kauko-ohjauskytkennän, muista asettaa
kytketyn RX101-vastaanottimen IR-kytkin ON-asentoon.

Kauko-ohjaimen asettaminen
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Aktivoi valikkoasetukset ja valikko ilmestyy näyttöön.
Katso edellisellä sivulla oleva  valikkokartta lisätietoja
varten.

2. Valitse ”Other” - ”IR Setting” - ”Disable käyttämällä 
painikkeita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

Huom!
Voit palauttaa alkuperäiset asetukset toistamalla vaiheet
1 ja 2, valitsemalla ”ENABLE” ja painamalla ENTER-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Laitteen ohjaus ei ole mahdollista kauko-ohjaimella, jos
asetuksena on ”DISABLE”.

A2DP-yhteensopiva
Bluetooth-laite
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• Ajastimen aktivointi tai katkaisu
Suorita toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen asetus”.
• OFF-asetuksella ajastimen toiminta on katkaistu, 

ajastimen asetukset säilyvät kuitenkin muistissa.
• Ajastimen asetusten tarkistaminen

Suorita toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen asetus”.
• Ajastimen asetusten muuttaminen

Suorita toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen asetus”.
• Asetuksen muuttaminen ajastinta asettaessa

Paina painiketta. Asetus palaa edelliseen vaiheeseen.
Valitse haluamasi asetus ja aseta se.

KELLON AUTOMAATTISÄÄTÖ (24-TUNNIN
NÄYTTÖ)
Voit säätää kellon automaattisesti käyttämällä Internetiä.
Huom!
Laite on kytkettävä Internetiin kellon automaattisäätöä var-
ten.

Aikavyöhykkeen asetus
Toimi alla esitetyllä tavalla paikallisajan (aikavyöhyke) valit-
semiseksi.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
27.

2. Käytä painikkeita ja valitse ”Clock” - ”Auto Adjust” -
”Time Zone”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Time Zone Menu”.

3. Valitse aikavyöhyke käyttämällä painikkeita ja 
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Asetus on nyt taltioitu.

Kesäajan asetus
Toimi alla esitetyllä tavalla siirtääksesi kellon kesäaikaan.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
27.

2. Käytä painikkeita ja valitse ”Clock” - ”Auto Adjust” -
”Summer Time”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Summer Time Menu”.

3. Valitse ”Off (0H” tai ”On (+1H)” käyttämällä painik-
keita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Asetus on nyt taltioitu.

Ajastimen asetustoimenpiteet
• Pävittäisajastin (Everyday)

Toisto käynnistyy esiasetettuun aikaan päivittäin.
• Kerta-ajastin (Once)

Toisto käynnistyy esiasetetun ajan mukaisesti vain
kerran.

1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.
Toimenpide aktivoi valikon asetustoiminnon ja valikko
avautuu näyttöön. Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Valitse ”Timer” käyttämällä käyttämällä painikkeita
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .

3. Valitse ”On” tai ”Off” käyttämällä painikkeita ja 
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

4. Valitse ”Set Time” käyttämällä painikkeita ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

5. Valitse ”hours” - ”minutes” ajastimen käynnistysaikaa
varten käyttämällä  painikkeita ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai .

6. Valitse ”Source” käyttämällä painikkeita ja paina 
sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

7. Valitse tulolähde käyttämällä painikkeita ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

8. Valitse ”Volume” käyttämällä painikkeita ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

9. Valitse voimakkuudeksi ”0 - 60” käyttämällä pai-
nikkeita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER
(laitteen etupaneeli) tai .

10. Paina ON/STANDBY-painiketta asettaaksesi laitteen
valmiustilaan.
Ajastin on valmiustilassa ja ajastimen ilmaisimessa
palaa oranssi valo.

Huom!
• Laite asettuu valmiustilaan ellei kauko-ohjainta käytetä

90 minuuttiin, kun ajastin on aktivoitu.
• Käyttäessäsi ajastinohjattua toistoa iPod touch- tai 

iPhone-laitetta varten, aseta iPod touch- tai iPhone
”Sleep” tilaan. Ajastinta ei voi käyttää, jos virrankatkaisu-
toimin katkaisee virran.
Tutustu kyseisen laitteen käyttöohjeisiin tai niitä koske-
viin verkkosivuihin.
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VERKKOASETUKSET
Laite suorittaa IP- ja muut asetukset automaattisesti käyt-
täessäsi laajakaistaisen reitittimen DHCP-toimintoa.
Jos kytket laitteen verkkoon ilman DHCP-toimintoa, suori-
ta IP address-  ja muut asetukset alla olevassa kohdassa 
”Verkon kytkentä” (DHCP = Off).

Verkon kytkentä
1. Kytke LAN-kaapeli

Katso kohta ”Kytkentä kotiverkkoon (LAN) sivulla 8.
2. Kytke virta CD viritinvahvistimeen.
3. Paina  MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Menu-asetukset aktivoituvat ja valikko avautuu näyt-
töön. Katso ”Valikkokartta” sivulla 27.

4. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Connec-
ting” - ”DHCP (Off)” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”DHCP Menu”.

• Siirry vaiheeseen 6, jos verkon kytkentäasetus on
DHCP (On).

Automaattisäätö
Toimi seuraavasti kelon automaattisäätöä varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
27.

2. Käytä painikkeita ja valitse ”Clock” - ”Auto Adjust” -
”Adjust Now. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Kellonajan vastaanotto käynnistyy.

• Vastaanoton onnistuessa kellonaika ilmestyy näyttöön
useaksi sekunniksi.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”Connection Failed”, jos kellon-
ajan vastaanotto ei onnistu.

Kellon manuaalinen säätämien (24-tuntinen
näyttö)
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
27.

2. Käytä painikkeita ja valitse ”Clock” - ”Manual 
Adjust”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

3. Käytä painikkeita ja aseta ”hours”.
4. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen

etupaneeli) tai .
5. Käytä painikkeita ja aseta ”minutes”.
6. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen

etupaneeli) tai .
Kellonaika on nyt asetettu ja näyttö palaa normaaliksi.

Kellonajan tarkistaminen virran ollessa päälle-
kytketty
Paina CLOCK-painiketta kauko-ohjaimesta.
Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi näytön normaa-
liin tilaan.

Kellonajan tarkistaminen laitteen ollessa val-
miustilassa
Paina CLOCK-painiketta kauko-ohjaimesta.
Kellonaika ilmestyy näyttöön n. 30 sekunniksi.
Huom!
Aikaa ei voi asettaa laitteen ollessa valmiustilassa. Kytke
virta päälle kellonajan asettamiseksi.
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5. Käytä painikkeita, valitse ”Proxy (Address)” tai
”Proxy (Name)”  ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy (Address/Name) Setting 
Menu”.

• Valitse, onko Proxy palvelimen osoite tai toimialueen
nimi.

6. Käytä painikkeita, valitse ”Address” tai ”Name)”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy Setting Menu”.

7. Käytä painikkeita, valitse ”Address” tai ”Name)”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy (Address/Name) Setting 
Menu”.

• Syötä palvelimen osoite tai toimialueen nimi.
8. Käytä numeropainikkeita (0-9) ja syötä osoite tai nimi.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy Setting Menu”.

9. Käytä painikkeita, valitse ”Port”  ja paina ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy Port Input Menu”.

10. Käytä numeropainikkeita (0-9) ja syötä portti. Paina 
sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Proxy-asetukset on nyt tehty.

Last fm-näyttö
Valitse, haluatko Last.fm-näytön näkyvän valikossa tai ei.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Last.fm
Display”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Last.fm Display”.

3. Käytä painikkeita, valitse ”Display” tai ”Hidden” ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Display Last.fm ilmestyy näyttöön
Hidden Last.fm ei ilmesty näyttöön

Verkon valmiustila
Valitse network-toiminnon On/Off-asetus valmiustilassa.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”Network Standby” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Network Standby Menu”.

5. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai

.
Näyttöön ilmestyy ”Connecting”.

6. Käytä painikkeita, valitse”Connecting” ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Kytkentä käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”Connecting Succeded”, kun

kytkentä on onnistunut. Näyttöön ilmestyy ”Failed”,
jos kytkentä epäonnistuu.

Huom!
Käyttämästäsi palvelutarjoajasta riippuen saatat joutua teke-
mään verkkokytkennän manuaalisesti. Suorita tällöin toi-
menpiteet kohdasta ”Verkon kytkentä (DHCP = Off)”.

Verkon kytkentä (DHCP = Off)
1. Suorita vaiheet 1-4 kohdasta ”Network connecting ja

valitse ”Off” vaiheessa 5.
Näyttöön ilmestyy ”Manual Setting Menu”.

2. Käytä painikkeita, valitse ”IP Address” ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”IP Address Input Menu”.

3. Käytä painikkeita tai numeropainikkeita (0-9) syöt-
tääksesi osoitteen ja paina ENTER/MEMO (kauko-oh-
jain) tai ENTER (laitteen etupaneeli).

4. Käytä painikkeita tai numeropainikkeita (0-9) syöt-
tääksesi osoitteet kohteille Subnet Mask, Gateway,
Primary DNS ja Secondary DNS.

5. Syötettyäsi kaikki vaaditut osoitteet, suorita vaihe 6
kohdasta ”Netwok connecting” kytkeytyäksesi Internet-
verkkoon.

Proxy-asetus
Suorita tämä asetus kytkeytyessäsi Internet-verkkoon
proxy-serverin kautta.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Connecting” 
- ”Proxy” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy Setting Menu”.

3. Siirry vaiheeseen 5, jos näyttöön ilmestyy ”Proxy (On)”.
Jos näyttöön ilmestyy ”Proxy (Off), paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai 

.
4. Käytä painikkeita ja valitse ”On”. Paina sitten

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy Setting Menu”.
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MUUT ASETUKSET
Automaattinen valmiustila
Kun Auto Standby-asetukseksi valitaan ON, laite asettuu
automaattisesti valmiustilaan n. 30 minuutin kuluttua ellei
sillä suoriteta mitään toimenpidettä.
• Perusasetus on OFF.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Auto Standby”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Asetus on nyt syötetty.

Huom!
Automaattinen valmiustoiminto ei toimi seuraavissa tilan-
teissa.
• CD-toistolla tai taukotilan aikana.
• Kun laitteen USB-porttiin kytketään iPod tai USB-tikku.
• Kun tulolähde on ”TUNER”, ”AUX2” tai ”AUX3”.
• Kun tulolähde on ”AUX1” ja AUX1-litäntään kytketään

jokin laite.
• Kun tulolähde on ”M-XPort” ja M-XPorttiin kytketään

RX101-vastaanotin.
• Kun laitteeseen syötetään signaali ja tulolähde on

”AUX4”.
• Kun NETWORK-liitäntään kytketään Ethernet-kaapeli

tulolähteen ollessa ”INTERNET RADIO”, ”MUSIC 
SERVER” tai ” ONLINE MUSIC”.

3. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai .
O n : Lyhentää verkon kytkeytymisaikaa.

• Tehonkulutus on suurempi valmiustilassa.
Off: Tehonkulutus on minimissä valmiustilassa.

• Verkkokytkentä vaatii hieman pitemmän ajan.
• Tämä on perusasetus.

Huom!
Valitse ”On” verkon ohjaustoimintoasetukseksi.

PC-kieli
Valitsee kielen tietokoneympäristöä varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”PC” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”PC Language Setting Menu”.

3. Käytä painikkeita, valitse tietokonekieli  ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

Kutsumanimen muokkaus
Kutsumanimi on nimi, jota laite käyttää verkkoyhteyksiä
varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”Friendly Name Edit” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Friendly Name Edit Menu”.

3. Suorita kutsumanimen muokkaus.
Katso sivu 35 kirjainmerkkien syöttöä koskevia lisä-
tietoja varten.
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Kaiutinlähtöjen asetus
Tämän laitteen kaiutinlähdöt ovat Speaker A, Speaker B
ja Bi-Amp. Käytä SPEAKER SETUP-valikkoa kaiutinläh-
töjen vaihtamiseksi.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Speaker 
Setup” - ”Speaker Select” ja paina ENTER/MEMO 
(kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

3. Käytä painikkeita kaiutinlähtöjen valintaan ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Speaker A Audio toistuu Speaker A-liitännöistä.

(perusasetus).
Speaker B Audio toistuu Speaker A-liitännöistä.
Bi-Amp Syöttää samat äänet kuin Speaker A ja

Speaker B-liitännät. Käytettävissä ovat
seuraavat kaksi kytkentätapaa:
• BI-AMP-lähtö

Audio toistuu yhden kaiutinparin
kautta. Katso kohta ”Musiikin 
kuuntelu BI-AMP-kytkentää käyt-
täen”.

• Speakers A ja B-lähdöt
Audio toistuu kahden kaiutinparin
kautta.

Huom!
• Vahvistimen maksimi lähtöteho vaihtuu 50W kanava-

tehosta 25W/kanava, kun valitset Bi-Amp-toiminnon.
Huom!
• Säädä voimakkuus sopivaksi ennen kaiutinasetuksia.

Musiikin kuuntelu BI-AMP-kytkentää käyttäen
Bi-amp-kytkentää voidaan käyttää kahden kaiutinparin
kytkemiseksi CD viritinvahvistimeen. Tarkista ennen kyt-
kentää, että kaiutinjärjestelmä on Bi-amp-yhteensopiva 

Mitä tarkoittaa Bi-Amp?
Bi-Amp on tekniikka jota käytetään äänenlaadun paranta-
miseen järjestelmissä, joissa käytetään erillisiä kaiutinkaa-
peleita matalien taajuuksien ja korkeiden taajuuksien kyt-
kentään.
Tämä kytkentämenetelmä vähentää takaisinkierrosta syn-
tyviä häiriöitä matalataajuusalueella.
Huom!
Käytä samaa suodatinta Speaker A ja Speaker B-kaiutti-
mia varten kuunnellessasi musiikkia bi-amp-kytkentää
käytävistä kaiuttimista.

Ruudunsäästäjä
Aseta ruudunsäästäjä suorittamalla alla esitetyt toimenpi-
teet.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Screen Saver”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Screen Saver Menu”.

3. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai .

Järjestelmän päivitys
• Voidaksesi käyttää näitä toimintoja järjestelmäsi on täy-

tettävä tietyt vaatimukset ja asetukset Internet-laajakais-
takäyttöä varten.

• Suorita järjestelmäpäivitys, kun vähintään 2 minuuttia on
kulunut virran päällekytkemisestä.

1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Firmware 
Update” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
(Valintavaihtoehdot)
Check for Update: Tarkista järjestelmän päivitys.

Voit myös tarkistaa, kuinka 
kauan päivitys vie aikaa.

Start: Käynnistää päivityksen.
• Jos päivittäminen epäonnistuu näyttöön ilmestyy jokin

alla esitetyistä viesteistä. Tarkista tällöin asetukset ja
verkkoympäristö. Käynnistä sitten päivitys uudelleen.
Näyttö Selitys
Updating fail Päivitys on epäonnistunut.
Login failed Yhdistyminen palvelimeen on

epäonnistunut.
Server is busy Palvelin on ruuhkautunut.

Odota hetki ja yritä uudelleen.
Connection fail Kytkeytyminen palvelimeen on

epäonnistunut.
Download fail Järjestelmäpäivityksen lataami-

nen on epäonnistunut.
(Huomautuksia koskien järjestelmäpäivitystä)
• Älä katkaise virtaa ennen kuin päivitys on valmis.
• Päivittäminen vaatii n. 20 minuuttia, vaikka käytössä olisi

Internet-laajayhteys.
• Kun päivitys käynnistyy, laitteen normaaleja toimintoja ei 

voi käyttää ennen kuin päivitys on valmis.
• Järjestelmän päivittäminen nollaa myös laitetta varten

asetetut varmennustiedot, parametrit jne.
• Jos päivitys epäonnistuu, irrota verkkojohto pistorasiasta

ja kytke se sitten uudelleen. Näyttöön ilmestyy ”Update
retry” ja päivitys käynnistyy uudelleen pisteestä, jossa 
se on katkennut. Tarkista verkkokytkennät ellei ongelma
vieläkään korjaudu.
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Kaiutinkaapeleiden kytkentä
Tarkista vasen (L) ja oikea (R) kanava huolellisesti ja laittee-
seen kytkettävien kaiuttimien + (punainen) ja - (musta) na-
paisuudet oikean kytkennän varmistamiseksi.

Kaiutinparien A ja B välisen audiotasapainon
säätö
Äänilähtö on lukittu kaiutinparista A, mutta kaiutinpari B
sallii säätämisen -6 dB ~ +6 dB välisellä alueella.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Speaker 
Setup” - ”Response” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

3. Käytä painikkeita voimakkuuden tasaamiseksi ja
paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
(Säätöalue)
-6 dB, 0 dB, +6 dB

Kaiutinkaapeleiden kytkentä
Tarkista vasen (L) ja oikea (R) kanava huolellisesti ja laittee-
seen kytkettävien kaiuttimien + (punainen) ja - (musta) na-
paisuudet oikean kytkennän varmistamiseksi.

Huom!
Muista irrottaa LF ja MF/HF-liitäntöjen oikosulkukappale
kaiuttimesta. Muussa tapauksessa seurauksena on tulipalo
ja/tai laitteen vahingoittuminen käytön aikana.

Musiikin kuuntelu kahdessa eri paikassa multi-
drive-kytkentää käyttäen
Voit kuunnella musiikkia kahdessa eri huoneessa käyttä-
mällä kahta kaiutinparia.
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Tuloruutunäyttö
(Esiasetusnimi)

Kursori

Numeropainikkeiden käyttö
1. Valitse ruutu kirjoitusmerkkien syöttöä varten.
2. Siirrä kursori muutettavalle kirjoitusmerkille painamalla

. Paina sitten numeropainiketta 0-9, kunnes halua-
masi kirjoitusmerkki ilmestyy ruutuun.

• Katso syötettäväksi kelpaavat merkit alla.

• Paina haluttua painetta syöttääksesi yhdelle painikkeelle
rekisteröityjä kirjoitusmerkkejä, paina painiketta siir-
tääksesi kursoria oikealle heti syötettyäsi merkin ja syötä 
sitten seuraava kirjoitusmerkki.

• Syöttääksesi eri painikkeille rekisteröityjä kirjoitusmerk-
kejä, paina numeropainiketta jatkuvasti. Kursori siirtyy
automaattisesti seuraavaan asetuskohtaan ja syötetty 
merkki rekisteröityy.

3. Toista vaihe 2 vaihtaaksesi nimen ja paina sitten 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen etu-
paneeli) nimen rekisteröimiseksi.

Esimerkki: POPS nimen vaihtaminen ROCKS nimeksi
1) Aseta kursori kohtaan ”P”
2) Paina painiketta kolme kertaa.

”P” vaihtuu R-kirjaimeen.
3) Paina painiketta kaksi kertaa.

”R” rekisteröityy automaattisesti
ja kursori siirtyy ”P” kirjaimelle.

4) Paina painiketta kolme kertaa.
”P” vaihtuu C-kirjaimeen.

5) Paina painiketta.
”C” rekisteröityy ja kursori siirtyy
”S-kirjaimelle.

6) Paina painiketta kaksi kertaa.
”S” vaihtuu K-kirjaimeen.

7) Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli) syötetyn nimen rekisteröimiseksi.

AMP-ominaisuuksien asetus
• Amp-ominaisuuksia voi säätää kaiuttimien asennuspaikan

vaihtumista vastaavalla tavalla.
• Valittavissa on viisi eri tyyppistä ominaisuutta.
• Kaiutinominaisuudet voi vaihtaa Speaker A ja Speaker B-

kaiutinpareja varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 27.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Speaker 
Setup” - ”Response” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

3. Käytä painikkeita haluamiesi ominaisuuksien valin-
taan ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
(Valintavaihtoehdot)
FLAT Vaste on suora (perusasetus).

Tämä parantaa matalia taajuuksia, kun
kaiuttimet sijoitetaan suoraan huone-
kalun päälle tai telineeseen.
Jos basso tuntuu liian voimakkaalta,
valitse sopiva vaihtoehto: 
RESPONSE1 - RESPONSE 4.

RESPONSE1 Leikkaa 60 Hz tai sitä matalammat taa-
juudet -12 dB/oktaavi.

RESPONSE2 Leikkaa 100 Hz tai sitä matalammat 
taajuudet -12 dB/oktaavi.

RESPONSE3 Leikkaa 60 Hz tai sitä matalammat 
taajuudet -12 dB/oktaavi. 
Korostaa myös 400 Hz taajuusaluetta
3 dB.

RESPONSE4 Leikkaa 100 Hz tai sitä matalammat 
taajuudet -12 dB/oktaavi. 
Korostaa myös 400 Hz taajuusaluetta
3 dB.

MUITA TOIMINTOJA
Kirjoitusmerkkien syöttö
Voit vaihtaa nimiä mieleisiksi suorittamalla toimenpiteet koh-
dasta ”Esiasetettujen kanavien nimeäminen” sivulla 18,
”Last.fm” sivulla 22 ja kirjoitusmerkkien syöttö verkkotoimin-
toja varten sivulla 23.
Menetelmä Toimenpiteet
Käyttäen numero- • Ohjaus kauko-ohjaimella.
painikkeita • Yhdelle painikkeelle on liitetty

monta kirjoitusmerkkiä. Merkki
vaihtuu joka kerta, kun painiketta
painetaan.

Käyttäen kursori- • Ohjaus kauko-ohjaimella tai
painikkeita päälaitteella.

• Käytä ja ENTER/MEMO
(kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli) kirjoitusmerk-
kien syöttämiseen.
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Automaattinen virran päällekytkentä
Laitteen ollessa valmiustilassa, virta kytkeytyy päälle aina,
kun yhtä alla esitetyistä painikkeita (ei ON/STANDBY) pai-
netaan ja painiketta vastaava toiminto suoritetaan.

Levykelkka avautuu.
”DISC” tai ”iPod/USB” toisto käynnistyy.
Virittimen toisto käynnistyy.
Tulolähteeksi vaihtuu ”DISC” ja levytoisto 
käynnistyy.
Tulolähteeksi vaihtuu ”iPod/USB” ja USB-
toisto käynnistyy.

Viimeisen toiminnon muisti
Laite taltioi käytössä olevat asetukset välittömästi ennen
asettumista valmiustilaan.
Kun virta kytketään uudelleen, asetukset palautuvat tilaan,
jossa ne olivat juuri ennen valmiustilaan asettumista.

Mikroprosessorin palauttaminen perustilaan
Palauta mikroprosessori perustilaan, jos näyttö muuttuu
epänormaaliksi tai laitteelle annetut komennot eivät toimi.
Kaikki asetukset palautuvat perusarvoille, kun mikropro-
sessori nollataan.
1. Kytke verkkojohto irti.
2. Kytke verkkojohto takaisin pistorasiaan painaen

VOLUME ja VOLUME painikkeita samanaikaisesti
laitteen etupaneelista.
Näyttöön ilmestyy viesti ”Initialized”.

Huom!
Ellei näyttöön ilmesty ”Initialized” vaiheessa 2, aloita uu-
delleen vaiheesta 1.

Kursoripainikkeiden käyttö
1. Valitse kirjoitusmerkkien syöttöruutu.
2. Käytä painikkeita siirtääksesi kursorin muutetta-

vaksi haluamallesi merkille.
3. Käytä painikkeita kirjoitusmerkin muuttamiseksi ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).

• Katso syötettävät kirjoitusmerkit alla.

Muut painikkeet
• Paina pyyhkiäksesi kirjoitusmerkin.
• Paina lisätäksesi välilyönnin.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 nimen vaihtamiseksi ja rekisteröi 

se sitten painamalla ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai 
ENTER (laitteen etupaneeli).

(Pienet kirjaimet)

(Isot kirjaimet)

(Symbolit)

(Numerot)
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1 0 Levykelkan avaus-/sulkupainike ( )
Käytetään levykelkan avausta/sulkemista varten.

1 1 Pysäytyspainike ( )
1 2 Levykelkka

Aseta levykelkkaan toistettava CD-levy.
1 3 LCD-näyttö

Näyttö ilmaisee toistotilan, asetukset jne.
1 4 Ajastimen ilmaisin (TIMER)
1 5 ENTER-painike

Käytetään parametrisäätöjen hyväksyntään.
1 6 Kursoripainikkeet ( )

1 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Kytke kuulokkeet tähän.

2 AUX1-tuloliitäntä
AUX1-liitäntään voi kytkeä kannettavia audiolaitteita.

3 USB-portti (iPod/USB)
Käytetään USB-laitteiden kytkentään.

4 Virtapainike (ON/STANDBY)
5 Tulolähdevalitsin (INPUT)

Valitsee tulolähteen.
6 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin
7 Voimakkuuspainikkeet (VOLUME )

Säätävät audiovoimakkuutta.
8 Hyppäyspainikkeet eteen-/taaksepäin

( )
9 Toisto-/taukopainike ( )

1 Kaiutinlähtö A
Kytketään kaiuttimiin

2 Kaiutinlähtö B
kytketään kaiuttimiin.

3 SUBWOOFER PRE OUT-liitäntä
Kytke liitäntä aktiivi-subwooferin tuloliitäntään.

4 AUX OUT-liitännät
Kytketän ulkoiseen esi-päätevahvistimeen.

5 AUX IN-liitännät
Kytke tähän CD- tai MD-nauhuri.

6 M-XPortti
Kytketään langattomaan RX101-vastaanottimeen.

7 AM-antenniliitäntä
Kytke laitteen mukana toimitettu AM-antenni tähän.

8 FM-antenniliitäntä
Kytke laitteen mukana toimitettu FM-sisäantenni 
tähän. Käytä kytkentään tehokasta FM-ulkoantennia,
jos vastaanoton laatu on huono.

9 DAB-antenniliitäntä (ei ole käytössä
Suomessa)

1 0 Internet-verkkoliitäntä
1 1 Verkkojohdon liitäntä (AC IN)
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• Painikkeet, jotka toimivat CD-toistolla
”Painikkeet, jotka toimivat kaikilla tulolähteillä” voi myös
käyttää.

1 Toisto-/taukopainike ( )
2 Hyppäyspainikkeet eteen-/taaksepäin

( )
3 Pikahakupainikkeet eteen-/taaksepäin

( )
4 Pysäytyspainike ( )
5 Toimintatilapainike (MODE) 
6 Hyväksyntä-/muistipainike (ENTER/MEMO)
7 Kursoripainikkeet ( )
8 Numeropainikkeet
9 Pyyhintäpainike (CLEAR)

1 0 Ohjelmointipainike (PROGRAM)
1 1 Hajatoistopainike (RANDOM)
1 2 Kertauspainike (REPEAT)
1 3 Näyttöpainike (DISPLAY)

Kauko-ohjain
• Painikkeet, jotka toimivat kaikilla tulolähteillä

(CD, TUNER, iPod, USB ja NETWORK)

1 Uniajastinpainike (SLEEP)
2 Kellopainike (CLOCK)
3 Näytön himmennyspainike (DIMMER)
4 Virta-/valmiustilapainike (ON/STANDBY)
5 Tulolähteen valintapainikkeet
6 Äänenmykistyspainike (MUTE)
7 Kokonaisvoimakkuuden säätöpainikkeet

(VOLUME)
8 Äänensävyn säätöpainike (DBB/TONE)
9 Valikkopainike (MENU)
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• Painikkeet, jotka toimivat iPodia tai USB-
muistia käytettäessä
”Painikkeet, jotka toimivat kaikilla tulolähteillä” voi myös
käyttää.

1 Hyppäyspainikkeet eteen-/taaksepäin
( )

2 Toisto-/taukopainike ( )
3 Pikahakupainikkeet eteen-/taaksepäin

( )
4 Pysäytyspainike ( )
5 Toimintatilapainike (MODE) 
6 Hyväksyntä-/muistipainike (ENTER/MEMO)
7 Kursoripainikkeet ( )
8 Hakupainike (SEARCH)
9 Kotipainike (HOME)

1 0 hajatoistopainike (RANDOM)
1 1 Kertauspainike (REPEAT)
1 2 Näyttöpainike (DISPLAY)

• Painikkeet, jotka toimivat viritintä käytettäessä
”Painikkeet, jotka toimivat kaikilla tulolähteillä” voi myös
käyttää.

1 Virittimen valintapainike (TUNER)
2 Virityspainikkeet (TU+, TU-)
3 Pysäytyspainike ( )
4 Kanavapainikkeet (CH )
5 Toimintatilavalitsin (MODE)
6 Kursoripainikkeet ( )
7 Hyväksyntä-/muistipainike (ENTER/MEMO)
8 Hakupainike (SEARCH)
9 Numeropainikkeet

1 0 Näyttöpainike (DISPLAY)
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MP3 JA WMA
MP3- TAI WMA-TIEDOSTOJEN TOISTOJÄRJES-
TYS
Kun kyseessä on useita kansioita, jotka sisältävät MP3- tai 
WMA-tiedostoja, niin toistojärjestys asettuu automaatti-
sesti laitteen lukiessa median. Jokaisen kansion sisältä-
mät tiedostot toistuvat äänitysjärjestyksessä, vanhimmasta
päiväyksestä ja kellonajasta alkaen.

Kansioiden toistojärjestys
CD-R/CD-RW
CD-R- tai CD-RW-levyillä toistuvat tiedostot kaikista kansi-
oista järjestyksessä ensimmäinen kerros, sitten toinen
kerros, sitten kolmas kerros jne.
USB-muistilaite
USB-muistiin äänitetyt tiedostot toistuvat  järjestyksessä
ensimmäinen kansio ja ensimmäinen kerros, seuraavaksi
kyseisen kansion toisen kerroksen sisältämät kansiot,
sitten kansiot kolmannelta kerrokselta jne.
Huom!
• PC-laitteen ilmaisema toistojärjestys saattaa erota todel-

lisesta toistojärjestyksestä.
• CD-R/CD-Rw-levyn toistojärjestys vaihtelee kirjoitusoh-

jelmasta riippuen.
Huom!
Toistojärjestys saattaa erota järjestyksestä, jossa kansiot
tai tiedostot on äänitetty, jos poistat tai lisäät jonkin kansion
tai tiedoston USB-muistiin. Tämä johtuu äänitysominai-
suuksista eikä kyseessä ole mikään vika.

MP3- JA WMA-FORMAATIT
Tällä laitteella voi toistaa alla esitetyillä formaateilla luotuja
CD-R ja CD-RW-levyjä.
• Kirjoitusohjelman formaatti

ISO9660 level 1
Levy ei toistu oikein, jos toistat muilla formaateilla kir-
joitettuja levyjä.

• Toistettavien tiedostojen ja kansioiden maksi-
mi lukumäärä
Tiedostojen lukumäärä: 255
Kansioiden lukumäärä: 255

• Tiedostoformaatti
MPEG-1 Audio Layer-3
WMA (Windows Media audio)

Tagitiedot
ID3-Tag (Ver. 1.x ja 2.x)
META-Tag
(Otsikko-, artisti- ja albuminimi-yhteensopiva)

Toistokelpoinen MP3/WMA-tiedosto

• Painikkeet, jotka toimivat Internet-verkossa
”Painikkeet, jotka toimivat kaikilla tulolähteillä” voi myös
käyttää.

1 Hyppäyspainikkeet eteen-/taaksepäin
( )

2 Toisto-/taukopainike ( )
3 Pysäytyspainike ( )
4 Hyväksyntä-/muistipainike (ENTER/MEMO)
7 Kursoripainikkeet ( )
8 Hakupainike (SEARCH)
9 Kotipainike (HOME)

1 0 Hajatoistopainike (RANDOM)
1 1 Kertauspainike (REPEAT)
1 2 Näyttöpainike (DISPLAY)
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(Yhteensopivat formaatit)

*1 USB
• Tämä laite on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (ver. 2)

normin kanssa.
• Tämä laite on WMA META-tag-yhteensopiva.
• WAV-formaatin kvantisointibittiarvo: 16 bittiä

*2 Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja voidaan toistaa
tietyillä MTP-yhteensopivilla kannettavilla soittimilla.

*3 Tällä laitteella voidaan toistaa ainoastaan tiedostoja,
joita ei ole tekijänoikeussuojattuja.

Internetin maksusivuilta ladatut tiedostot ovat tekijänoi-
keussuojattuja. CD-levyjen WMA-formaattiin koodattujen
tiedostojen kopiointi tietokoneella ovat myös tekijänoi-
keussuojattuja tietokoneasetuksista riippuen.

(Yhteensopivat formaatit)

INTERNET AUDIO
Tärkeitä tietoja
Internet-radion toiminta
• Internet-radio tarkoittaa Internet-verkossa lähetettäviä

radiolähetyksiä. Internet-radiolähetyksiä on mahdollista
vastaanottaa ympäri maapallon.

• Tämä laite on varustettu alla luetelluilla Internet-radiotoi-
minnoilla.
- asemien valinta voidaan tehdä ohjelmatyypin ja vas-

taanottoalueen mukaan.
- Yhteensä 56 Internet-asemaa voidaan esiasettaa.
- MP3 ja WMA (Windows Media Audio) formaattiin

tatiotuja Internet-radioasemia on mahdollista kuun-
nella.

- Voit rekisteröidä suosikkiasemasi käyttämällä tietoko-
neen verkkoselainta Marantz Internet radio URL
valintaan.

• Toiminto on tarkoitettu yksityisille käyttäjille, joten
sinulla on oltava MAC tai e-mail nimi.

• URL: http://www.radiomarantz.com
• Radioaseman tietokantapalvelu voidaan katkaista

ilman erillistä huomautusta.

Huom!
• Muista asettaa tiedostojen etuliitteeksi ”MP3” tai ”WMA”.

Muilla etuliitteillä tai ilman etuliitettä olevia tiedostoja ei
voi toistaa.

• ”.-” merkillä alkavia Mac OS X-tiedostonimiä ei voi toistaa
sillä ne eivät ole musiikkitiedostoja.

• Tekijänoikeuslaki kieltää omien äänitysten julkisen esittä-
misen ilman tekijänoikeushaltijan lupaa.

iPod®

”Made for  iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittaa, että
kyseinen elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
iPodiin tai iPhone-laitteeseen ja on  certifioitu täyttämään
Applen suoritusnormit.
Apple ei vastaa tämän laitteen käytöstä tai sen yhteenso-
pivuudesta turva- ja lakisääteisten normien kanssa
Huomioi, että lisälaitteiden käyttö iPodin tai iPhonen kans-
sa vaikuttaa sen langattomaan suorituskykyyn.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod
touch ovat Apple Inc. yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä
USA:ssa ja muissa maissa.
• Yksittäisillä käyttäjillä on lupa käyttää iPhone, iPod, iPod 

classic, iPod nano, iPos shuffle ja iPod touch-laitteita
kopiointivapaan sisällön yksityiseen kopiointiin ja tois-
toon. Tekijänoikeuksien rikkominen on rangaistava teko.

Huom!
• Marantz ei vastaa iPod-tietojen  häviämisistä.
• Kaikki toiminnot eivät toimi iPodin tyypistä ja ohjelmaver-

siosta riippuen.
• Kytkiessäsi iPhonen tähän laitteeseen, pidä iPhone

vähintään 20 cm etäisyydellä laitteesta. Jos iPhone pide-
tään alle 20 cm etäisyydellä, laitteesta kuuluu häiriöitä
iPhonen vastaanottaessa puhelun.

USB-MUISTI
Tärkeitä tietoja
• USB-muistilaitteet

USB-muistilaite voidaan kytkeä tämän laitteen USB-port-
tiin USB-muistiin taltioidun musiikin ja still-kuvien (JPEG)
toistoa varten.
iPodiin taltioituja tiedostoja voidaan toistaa myös kyt-
kemällä iPod suoraan tämän laitteen USB-porttiin.
”Katso kohta ”iPodin kytkentä”  sivulla 9.
• tällä laitteella on mahdollista toistaa ainoastaan mass

storage luokan ja MTP (Media Transfer Protocol) nor-
mit täyttäviä USB-muistilaitteita.

• Tämän laite on yhteensopiva ”FAT16” tai ”FAT32”
formaatin mukaisten USB-laitteiden kanssa.

Huom!
Hakunopeus hidastuu, jos USB-muistiin taltioitujen tiedos-
tojen lukumäärä ylittää 1000.
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Sinun on vierailtava Napsterin verkkosivulla luodaksesi PC-
tilin ja rekisteröityäksesi käyttäjäksi. Tutustu  seuraavaan
sivuun lisätietoja varten:
http://napster.com/choose/index default.html

Last.fm
Last.fm on hieno tapa löytää uutta musiikkia.
Uusi Marantz CD -viritinvahvistin on erittäin älykäs. 
Voit luoda vapaan Last.fm profiilin, kun aloitat Marantz CD-
viritinvahvistimen käytön ja pitää kaikki kuulemasi musiikki-
kappaleet hallitusti seurannassa.
Kirjautuessasi www.Last.fm -sivulle, voit tarkastella musiik-
kilistan kärkikappaleet, katsella tuhansia haastatteluja, elä-
mänkertoja ja kuvamateriaalia. Saat myös suosituksia pai-
kallisesityksiä varten, joita et halua missata.
Edullisen liittymän avulla voit nauttia yksilöllisten mainos-
vapaiden radioasemien rajattomasta valikoimasta. 
Tarkista jo tänään www.last.fm/subscribe lisätietoja varten.
Liittymäsi mahdollistaa kirjautumisen Last.fm radioasemaan
joka tarjoaa suuren valikoiman musiikkituotteita Marantz CD
viritinvahvistin mukaanluettuna. Tämä ominaisuus ei ole
käytössä kaikissa maissa.  
Vieraile verkkosivulla www.last.fm lisätietoja varten.

Internet-radion toiminta (jatkoa)
• Tämän laitteen Internet-radioasemalista on luotu radio-

asemien tietokantapalvelua (vTuner) käyttäen.
Tietokantapalvelu tarjoaa juuri tätä laitetta varten luodun
ja muokatun listan.

Musiikkipalvelin
Tämä toiminto mahdollistaa tähän laitteeseen kytketylle
tietokoneelle (musiikkipalvelin) taltioitujen musiikkitiedos-
tojen ja soittolistojen (m3u, wpl) toiston verkkoyhteyttä
käyttäen.
Kytkemällä tämä laite palvelimeen voit toistaa ääntä käyttä-
mällä yhtä alla luetelluista teknologioista.
• Windows Media Player Network Sharing Service
• Windows Media DRM10

(Yhteensopivat formaatit)

Musiikkitiedostojen toistamiseksi verkon kautta vaaditaan
palvelin tai  vastaavan ohjelmaformaatin kanssa yhteenso-
piva palvelin.
*1 Musiikkipalvelin

• Tämä laite on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (Ver.2) 
normin kanssa.

• Tämä laite on META-tag.yhteensopiva.
• WAV-kvantisointiarvo: 16 bittiä.

*2 Tällä laitteella voi toistaa ainoastaan tiedostoja, jotka
eivät ole tekijänokeussuojattuja.

Internet-maksusivuilta ladatut tiedostot ovat tekijänoikeus-
suojattuja. CD-levyjen WMA-formaattiin koodattujen tie-
dostojen kopiointi tietokoneella ovat myös tekijänoikeus-
suojattuja tietokoneasetuksista riippuen.

(Yhteensopivat formaatit)

Napster
Napster on Napster LLC-yhtiön tarjoama kuukausittaisella 
tilaussopimuksella toimiva musiikkijakelupalvelu. Palvelu
mahdollistaa musiikkikappaleiden lataamisen ja kuuntelun
CD viritinvahvistimen kautta.



VIANETSINTÄ
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma.  Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutet-
tuun 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 Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi normaalisti. • Ulkoiset sähköhäiriöt ovat aiheut- • Palauta mikroprosessori perustilaan.

taneet toimintavian.
Näyttö on pimeä. Ääntä ei kuulu, • Virtajohto on kytketty väärin. • Tarkista kytkennät laitteen takapanee-
kun virta kytketään päälle. lista.
Näyttö on valaistu, mutta ääntä • On valittu väärä tulolähde. • Valitse oikea tulolähde.
ei kuulu. • Voimakkuus on säädetty minimiin. • Säädä voimakkuus sopivalle tasolle.

• Äänen mykistys on aktivoitu. • Peruuta äänen mykistys.
Näyttö on pimeä. • Dimmer-asetus on ”OFF”. • Valitse asetukseksi muu kuin OFF.
Virta katkeaa äkillisesti ja TIMER- • Suojapiiri on aktivoitunut sisälämpö- • Katkaise virta ja odota, että laite jääh-
ilmaisin vilkkuu punaista valoa tilan noususta johtuen. ryy. Kytke sitten virta uudelleen.
(0.5 sek. välein). • Siirrä laite johonkin hyvin tuuletettuun

paikkaan.
• Kaiutinjohdot ovat oikosulussa ai- • Irrota ensin verkkojohto, kierrä sitten

heuttaen suojapiirin aktivoitumisen. kaiutinjohtojen säikeet tiukalle ja kytke
ne huolellisesti takaisin liitäntöihin.

Virta katkeaa äkillisesti ja TIMER- • Laite on vahingoittunut. • Katkaise laitteesta virta ja toimita se
ilmaisin vilkkuu punaista valoa Marantz-huoltoon.
(0.25 sek. välein).
TV-ääni ei toistu. • Muita kuin 2-kanavaisia lineaarisia • Jos yrität syöttää muita kuin 2-kanavai-

PCM-digitaalisignaaleja ei voi syöt- sia lineaarisia PCM-digitaalisignaaleja
tää tämän laitteen AUX4 IN (OPTI- tähän laitteeseen, valitse TV-vastaan-
CAL) -liitäntöihin. ottimen digitaaliseksi audiolähtöase-

tukseksi 2-kanavainen PCM.
Tutustu TV-vastaanottimen käyttöoh-
jeeseen lisätietoja varten.

KAUKO-OHJAIN
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi normaalisti kauko- • Paristot ovat kuluneet. • Vaihda paristot uusiin.
ohjainta käytettäessä. • Käytät kauko-ohjainta sen toiminta- • Käytä kauko-ohjainta sen toiminta-

alueen ulkopuolella. alueen sisäpuolella.
• Päälaitteen ja kauko-ohjaimen väli- • Poista este.

sellä signaalireitillä on jokin este.
• Paristot on asennettu väärällä na- • Asenna paristot oikealla + ja - napai-

paisuudella.
• Laitteen etupaneelin kauko-ohjaus- • Siirrä laite paikkaan, jossa sen kauko-

tunnistin on alttiina voimakkaalle ohjaustunnistin on suojassa voimak-
valolle (aurinko, loistevalaisin tmv.). kaalta valolta.

C D
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Näyttöön ilmestyy ”Unsupported • Levy on ladattu väärin. • Lataa levy uudelleen.
Disc”, vaikka ladattu levy on CD.
Levytoisto ei käynnisty, vaikka • Levy on likainen tai naarmuuntunut. • Pyyhi levy puhtaaksi tai vaihda tilalle

painiketta painetaan. toinen levy.
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Tietty kohta levystä ei toistu. • Levy on likainen tai naarmuuntunut. • Pyyhi levy puhtaaksi tai vaihda tilalle
toinen levy.

CD-R- tai CD-RW-levyä ei voi • Levyä ei ole finalisoitu. • Finalisoi levy ja toista se sitten.
toistaa. • Äänitysolosuhteet ovat huonot tai • Käytä oikein äänitettyä levyä.

levyn laatu on huono. 
MP3- ja WMA-tiedostoja ei voi • Levyn luomiseen käytetyt tiedosto- • Luo levy tiedostoformaateilla, etuliit-
toistaa tällä laitteella. formaatit, etuliitteet tai asetukset teillä tai asetuksilla, jotka ovat yhteen-

eivät ole yhteensopivia tämän sopivat tämän laitteen kanssa.
laitteen kanssa.

VIRITIN
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
FM-vastaanotolla kuuluu jatku- • Antennikaapeli on kytketty väärin. • Kytke antennikaapeli oikein.
vaa kohinaa. • Kytke tehokas ulkoantenni.
AM-vastaanotolla kuuluu jatku- • Häiriöt johtuvat TV-vastaanottimesta • Katkaise virta TV-vastaanottimesta.
vaa sihinää tai muita häiriöitä. tai läheisestä radioasemasta. • Vaihda AM-silmukka-antennin paikkaa

ja suuntaa se uudelleen. 

INTERNET RADIO/MEDIA SERVERI/iPOD/USB-MUISTILAITE)
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Näyttöön ei ilmesty ”USB”, kun • Laite ei tunnista USB-muistia. • Tarkista kytkentä.
USB-muisti kytketään. • Kytketty USB-muisti ei vastaa • Kytke tallennusluokkaa tai MTP-normit

tallennusluokkaa tai MTP-normeja. vastaava USB-muisti.
• Laite ei pysty tunnistamaan kytket- • Tämä ei ole mikään vika. Marantz ei

tyä USB-muistia. takaa, että kaikki USB-muistit toimivat
tai vastaanottavat virtaa.

• USB.muisti on kytketty USB-keskit- • KYtke USB-muisti suoraan USB-
timeen. porttiin.

iPod-toisto ei onnistu. • Valittu tulolähde on jokin muu kuin • Valitse INPUT-asetukseksi iPod/USB.
iPod/USB.

• Kaapeli on kytketty väärin. • Kytke kaapeli uudelleen.
USB-muistin tiedostoja ei voi • USB-muisti on jotain muuta formaat- • Valitse formaatiksi FAT16 tai FAT32.
toistaa. tia kuin FAT16 tai FAT32. Tutustu USB-muistin ohjeisiin lisätie-

toja varten.
• USB-muisti on jaettu useampaan • Ainoastaan päällimmäiseen osioon tal-

osioon. tioituja tietoja voi toistaa, kun USB-
muisti sisältää useampia osioita.

• Tiedostot on taltioitu yhteensopi- • Äänitä tiedostot yhteensopivalla for-
mattomaan formaattiin. maatilla.

• Yrität toistaa kopiointisuojattua tie- • Kopiointisuojattuja tiedostoja ei voi
dostoa. toistaa tällä laitteella.

Internet-radio ei toistu. • Ethernet-kaapeli on kytketty väärin • Tarkista kytkennän tila.
tai verkko on kytketty irti.

• Ohjelmalähetys ei ole yhteensopi- • Ainoastaan MP3- ja WMA-formaattia
vaa formaattia. olevia Internet-radio-ohjelmia voi

toistaa
tällä laitteella.

• Tietokoneen tai reitittimen palomuuri • Tarkista tietokoneen tai reitittimen
on aktivoitunut. palomuuriasetukset.

• Radioasema ei lähetä ohjelmaa juuri • Valitse jokin asema, jonka lähetys on
nyt. käynnissä.

• IP-osoite on väärä. • Tarkista laitteen IP-osoite.
Tietokoneelle taltioituja tiedos- • Taltioidut tiedostot eivät ole yhteen- • Äänitä tiedostot yhteensopivaan for-
toja ei voi toistaa. sopivaa formaattia. maattiin.

• Yrität toistaa kopiointisuojattua tie- • Kopiointisuojattuja tiedostoja ei voi
dostoa. toistaa tällä laitteella.

• Laite ja tietokone on kytketty USB- • Laitteen USB-porttia ei voi käyttää
kaapelilla. tietokoneen kytkentään.
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Laite ei löydä palvelinta tai kytkey- • Tietokoneen tai reitittimen palomuuri • Tarkista tietokoneen tai reitittimen
tyminen palvelimeen ei ole mah- on aktivoitunut. palomuuriasetukset.
dollista. • Tietokoneen virtaa ei ole kytketty. • Kytke virta päälle.

• Palvelin ei ole käynnissä. • Käynnistä palvelin.
• Laitteen IP-osoite on väärä. • Tarkista laitteen  IP-osoite.

Esiasetettujen tai suosikkiasemien • Kyseinen asema ei lähetä juuri nyt. • Odota hetki ja yritä uudelleen.
kytkentä ei onnistu • Radioasema ei ole toiminnassa. • Toimimattomaanradioasemaan ei ole

mahdollista kytkeytyä.
Joidenkin radioasemien kohdalla • Asema on ruuhkautunut tai se ei • Odota hetki ja yritä uudelleen.
näyttöön ilmestyy ”Server Full” lähetä ohjelmaa juuri nyt.
tai ”Connection Down” eikä kytkey-
minen onnistu.
Toistoääni säröytyy. • Verkkosignaalin siirtonopeus on • Tämä ei ole mikään vika. Ääni saattaa

hidas tai radioaseman kommuni- kommunikointiolosuhteista riippuen
kointilinjat ovat ruuhkaisia. säröytyä, kun toistat suuribittisiä lähe- 

tystietoja.
Äänenlaatu on huono tai toistuva • Toistuvan tiedoston bittiarvo on • Tämä ei ole mikään vika.
ääni sisältää kohinaa. matala.

Last.fm
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Last.fm kirjautuminen ei onnistu. • Kirjautumisen varmistamisessa on • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
Näyttöön ilmestyy (”Subscription on tapahtunut virhe. Yritä sitten kirjautua uudelleen.
required”). • Liittymän käyttömaksu on suoritta- • Maksa viimeinen Last.fm-laskusi voi-

matta. daksesi käyttää palvelua.
Käy sivulla www.last.fm/subscribe 
ja korjaa tilanne.

Musiikin toisto ei onnistu. • Toistettavaa musiikkia ei ole. • Vieraile sivulla www.last.fm/download
Näyttöön ilmestyy viesti lisätäksesi toistamasi musiikin profiiliisi.
(”Library is empty”).
Musiikin toisto ei onnistu. • Olet toistanut soittolistan kaikki • Valitse jokin toinen soittolista.
Näyttöön ilmestyy viesti kappaleet.
(”No more tracks”).
Last.fm -valinta ei onnistu. • Verkon valinta ei toimi. • Tarkista verkkoympäristö.
Näyttöön ilmestyy viesti
(”No network Connection”).
Last.fm -valinta ei onnistu. • Last. fm -valinta ei toimi maassa, • Last.fm radio ei ole käytössä kaikissa
Näyttöön ilmestyy viesti jossa kyseistä palvelua ei tarjota. maissa. Käy osoitteessa www.last.fm/
(”Not available in your country”). hardware lisätietoja varten.
Kirjautuminen Last.fm radioon • Kirjautumisen varmistukseen käy- • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
ei onnistu. Näyttöön ilmestyy viesti tetty käyttäjänimi tai salasana Yritä sitten kirjautua uudelleen.
(”Incorrect user or password”). on väärä.
Liittymän avaus ei onnistu. • Kyseinen käyttäjänimi on jo käytössä. • Yritä avata liittymä jollain toisella käyt-
Näyttöön ilmestyy viesti täjänimellä.
(”Try another username”).

NAPSTER
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kirjautuminen Napsteriin ei onnistu. • Kirjautumisen varmistamisessa on • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
Näyttöön ilmestyy viesti (”Sub- tapahtunut virhe. Yritä sitten kirjautua uudelleen.
scription required”). • Liittymää ei ole tai sen rajoitukset

estävät kuuntelun.
Kirjautuminen Napsteriin ei onnistu. • Kirjautumisen varmistukseen käy- • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
Näyttöön ilmestyy viesti (”Incorrect tetty käyttäjänimi tai salasana on Yritä sitten kirjautua uudelleen.
Username or Password ”). väärä. • Tarkista , että käyttäjänimi ja salasana

on syötetty oikein (Salasana ei ilmesty
näkyviin.)
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M-XPort
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Ei ääntä. • Bluetooth-viestinnän pariliitäntä • Suorita Bluetooth pariliitäntä (langaton)

on tehty väärin. uudelleen.
Ääni on säröinen tai katkoo. • Jossain on samaa radioaaltotaa- • Vaihda CD viritinvahvistimen tai Blue-

juutta (2.5 GHz) käyttävä laite, kuten tooth-laitteen asennuspaikkaa.
LAN tai mikroaaltouuni.

Bluetooth-laite ei toimi. • Laite ei tue AVRCP-komentoja. • Tutustu Bluetooth-laitteen käyttö-
ohjeisiin varmistaaksesi tukeeko se 
AVRCP-komentoja

TEKNISET TIEDOT
CD-soitin
• Audiosuorituskyky

Häiriöetäisyys (1 kHz) 100 dB
Dynamiikka-alue (1 kHz) 100 dB
Harmoninen kokonaissärö 0.01%

Audiovahvistin
• Nimellislähtöteho

(1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0.7%, 8 !) 40W + 40W
(1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0.7%, 6 !) 50W + 50W
Tehokas maksimilähtö
(1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10%, 8 !) 50W + 50W
(1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10%, 6 !) 60W + 60W
Tuloherkkyys ja impedanssi
AUX1 110 mV/24!
AUX2, AUX3 200 mV/32 k!
Taajuusvaste (W, 8!)
AUX-tulo 5 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Harmoninen kokonaissärö (1 kHz, 5W, 8!)
AUX-tulo 86 dB

Viritin
• FM-viritin

Vastaanotettava taajuusalue 87.5 - 108.0 kHz
Häiriöetäisyys (mono) 65 dB
Herkkyys (S/N 30 dB) 9 dBµV (IHF)

• AM-viritin
Vastaanotettava taajuusalue 522 - 1611 kHz
Häiriöetäisyys 40 dB
Herkkyys (S/N 20 dB) 55 dBµV/m

Kello
Käyntitarkkuus 1-2 minuuttia/kuukausi

Virtalähde
Jännite/taajuus 230V, 50/60 ha vaihtovirta
Tehonkulutus 50W
Tehonkulutus valmiustilassa 0.4W

Sekalaista
Laitteen mitat 280 x 111 x 302 mm
Paino 4.3 kg

• Kaikki oikeudet pidätetään.
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