CD-soitin/viritinvahvistin
Malli M-CR502
Käyttöohje

CE-merkintä

Malli M-CR502 on valmistettu EMC- ja matalajännitelaitteita koskevien direktiivien mukaisesti.
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VAROITUKSIA!
• Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
• Älä irrota laiteen koteloa.
• Älä työnnä mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin.
• Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä.
• Älä peitä tuuletusaukkoja pöytäliinoilla, sanomalehdillä, verhoilla tms.
• Älä aseta avoliekkiä, kuten palavaa kynttilää laitteen päälle.
• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ympäristömääräysten edellyttämällä tavalla.
• Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen ympärille.
• Laitteen päälle ei saa sijoittaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten esim. kukkamaljakot.
• Virta ei katkea kokonaan virtakytkimen ollessa OFF-asennossa. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos haluat
katkaista virran kokonaan.
• Laitteen osat kuumenevat (lukuunottamatta säätimiä ja takapaneelin liitäntöjä) käytön aikana. Älä koske kuumiin
kohtiin, erityisesti sen yläpaneeliin. Tämä voi aiheuttaa palovamman.
• Älä altista laitetta ja paristoja korkealle kuumuudelle.

Johdanto
Kiitämme Sinua Marantz M-CR502 laitteen valinnasta A/V-järjestelmääsi varten. Lue nämä ohjeet huolella.
Lue nämä ohjeet huolella ja suorita kaikki järjestelmäkytkennät ennen laitteen käyttöä.
VARUSTEIDEN TARKISTUS
Tarkista, että alla esitetyt varusteet ovat mukana avattuasi pakkauslaatikon.
• Kauko-ohjain

• Virtajohto

• Käyttöopas

• Paristot (AAA) x 2

• FM-antenni
Tämän tuotteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää uusiokäyttöä varten. Tämä tuote ja sen tarvikkeet ovat WEEE-direktiivin mukaiset paristoja
lukuunottamatta. Hävitä loppuunkäytetyt paristot
ongelmajätteitä koskevien määräysten edellyttämällä tavalla.

• AM-silmukka-antenni
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Ennen käyttöä
Lue tämä osa hyvin ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen.
VERKKOJÄNNITE
Tämä Marantz-laite toimii ainoastaan 230V vaihtovirralla.

Ominaisuudet
• 4 korkealaatuista digitaalista audiovahvistinta
• BI-AMP-järjestelmä
• A- ja B-kaiutinparien välinen vaihto ja samanaikaistoisto
• MP3/WMA-audiolähteiden toisto etupaneelin
USB-liitännän kautta
• Turvallisen kytkennän varmistavat ruuvityyppiset kaiutinliitännät
• Tyylikäs muotoilu, joka peittää takapaneelin
liitännät ylhäältä katsottuna
• Etupaneelissa 3.5 mm tuloliitännät digitaalisen audiosoittimen kytkentää varten

TEKIJÄNOIKEUS
Tekijänoikeuslailla suojatun materiaalin äänittäminen
ja julkinen esittäminen on kielletty.
VÄLTÄ SEURAAVIA ASENNUSPAIKKOJA
Vältä asentamasta laitetta seuraaviin paikkoihin säilyttääksesi sen hyvässä toimintakunnossa.
• Jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonvalolle.
• Lähellä lämmitintä tai muuta kuumuutta synnyttävää
laitetta.
• Jonka kosteus on korkea tai tuuletus on huono.
• Joka on pölyinen.
• Jossa se joutuu alttiiksi tärinälle.
• Huojuvan telineen päälle tai epävakaaseen paikkaan,
joka on kallellaan.
• Vahvistimen tai muun paljon lämpöä synnyttävän
laitteen päälle.
• Audiotelineeseen, jossa laitteen päälle ja alle jää
hyvin vähän vapaata tilaa tai muuhun paikkaan,
jossa sen tuuletusaukot peittyvät. Riittävän tuuletuksen varmistamiseksi, asenna soitin paikkaan,
jossa sen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa.
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Lämmön tehokkaan poisjohtamiskyvyn varmistamiseksi, asenna laite siten, että sen ja seinien tai muiden
laitteiden välille jää vähintään 20 cm tilaa.
Katso piirros alla.

• Soitin saattaa aiheuttaa radio- tai TV-häiriöitä.
Siirrä tällaisessa tapauksessa soitin kauemmaksi
radio- tai TV-vastaanottimesta.
• CD-levyjen kohinataso on paljon matalampi kuin
analogisten levyjen. Käytännössä ei kuulu juuri
mitään kohinaa ennen toisto käynnistymistä.
Varo säätämästä vahvistimen voimakkuutta liian
korkeaksi, muut audiolaitteet voivat vahingoittua.
• Tämä soitin on suunniteltu Super audio CD-/normaalien audio-CD-levyjen ja pakattujen MP3/
WMA-tiedostojen toistoa varten.
Sitä ei voi käyttää tietokoneissa käytettävien CDROM-, peli-CD-, video-CD- tai DVD (video/
audio) -levyjen toistamiseen.
• Vältä linssinpuhdistimien käyttöä.
KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Paristojen asennus
Asenna kauko-ohjaimeen paristot ennen ensimmäistä
käyttökertaa. Mukana olevat paristot ovat ainoastaan
toimintojen tarkistusta varten, joten niiden käyttöikä
on normaalia lyhyempi.
. Poista paristotilan kansi.

ÄLÄ ASETA ESINEITÄ SOITTIMEN PÄÄLLE
• Älä aseta mitään esineitä soittimen päälle.
VERKKOJOHDON KÄSITTELY
• Älä koske verkkojohtoon märillä käsillä.
• Tartu aina pistokkeeseen irrottaessasi verkkojohdon.
Verkkojohdon vetäminen tai vääntäminen saattaa
vahingoittaa sitä ja aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon.
• Ota tavaksi katkaista virta soittimesta ennen kuin
poistut kotoasi.

2. Asenna paristot oikealla +/- napaisudella.

ÄLÄ YRITÄ KORJATA SOITINTA ITSE
• Soitinta ei saa voidella - tämä vahingoittaa sitä.
• Ainoastaan valtuutetun ammattimiehen on lupa suorittaa korjauksia.
VAROTOIMENPITEITÄ
• Talvisaikaan lämmitetyn huoneen ikkunan sisäpinnalle muodostuu pieniä vesipisaroita. Tätä kutsutaan
kondensaatioksi. CD-soitin käyttää optista linssiä
tietojen lukemiseen, joten kondensoitumista saattaa
ilmetä seuraavissa tapauksissa.
- Huoneessa pian lämmityslaitteen käynnistämisen
jälkeen.
- Huoneessa, jonka kosteus on korkea.
- Jos soitin tuodaan kylmästä paikasta lämpimään
huoneeseen.
Tällaisissa tapauksissa raitanumeroiden lukeminen
ei ole mahdollista ja soitin ei toimi oikein.
Odota 30 minuuttia, että kosteus haihtuu, jonka
jälkeen soitin toimii jälleen normaalisti.

3. Sulje paristotilan kansi.
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Paristojen käsittelyä koskevia varoituksia
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon, syöpymisen tmv.
Pidä mielessäsi seuraava käyttäessäsi paristoja.
• Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä
pitkään aikaan (yli kuukausi).
• Älä käytä vanhaa paristoa yhdessä uuden kanssa.
• Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
Katso paristotilassa olevat merkinnät.
• Saman kokoisissa paristoissa voi olla eri jännite.
Älä käytä eri tyyppisiä paristoja samanaikaisesti.
• Jos elektrolyytti on vuotanut, pyyhi paristotila puhtaaksi ja asenna uudet paristot.
• Noudata ympäristösäädöksiä hävittäessäsi loppuunkäytettyjä paristoja.

Varotoimenpiteitä
• Estä auringon tai loistevalaisimen valoa loistamasta
suoraan soittimen etupaneelissa olevaan kaukoohjaustunnistimeen. Muussa tapauksessa kaukoohjain ei toimi.
• Muista, että kauko-ohjaimen käyttö voi vaikuttaa
vahingossa myös muihin lähellä oleviin infrapunasäteellä ohjattaviin laitteisiin.
• Kauko-ohjain ei toimi, jos sen ja soittimen kaukoohjaustunnistimen välillä on jokin este.
• Älä aseta mitään esineitä kauko-ohjaimen päälle.
Tämä saattaa aiheuttaa alas yhden tai useamman painikkeen alaspainumisen, jolloin paristot kuluvat
nopeasti loppuun.

Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Käytä kauko-ohjainta alla olevan piirroksen esittämällä
tavalla.
n. 5 metriä

Kauko-ohjain

Säätimet ja toiminnot
ETUPANEELI

1 Virtakytkin (POWER ON/OFF)
Kytkintä käytetään virran kytkemistä/katkaisua
varten. Katso sivu 13.
2 Valmiustilailmaisin (STANDBY)
Ilmaisin syttyy, kun laite asetetaan valmiustilaan.
3 USB-tuloportti
Käytetään USB-laitteiden kytkentään.
4 AUX 1-tuloliitäntä
Käytetään kannettavien audiolaitteiden kytkentään.

5 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Kytke kuulokkeet tähän liitäntään.
)
6 Nuolipainikkeet (
• Asetustoiminto (SET UP)
Valitsee asetettavaksi halutun laitteen (katso sivut
26, 27, 31).
• Viritintoiminto (TUNER)
Toimintoa käytetään viritystaajuuksien vaihtamista tai numeroiden esiasettamista varten.
Katso sivut 15, 26.
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7 ENTER-painike
Käytetään valinnan hyväksyntään.
8 INPUT-painike
Valitsee tulolähteen.
9 Toimintopainike (MODE)
• Asetustoiminto (SET UP)
Valitsee SETUP-valikon jatkuvasti painettaessa.
• Viritintoiminto (TUNER)
Käytetään esiasetettujen radioasemien nimeämiseen. Katso sivu 26.
10 Näyttö
Ilmaisee toistotilan, erilaiset asetukset jne.
11 Levykelkka
Aseta toistettava levy tähän kelkkaan.
12 Pysäytyspainike (STOP )
Katso sivu 14.

13 Levykelkan avaus-/sulkupainike (OPEN/
CLOSE )
14 Toisto-/taukopainike (PLAY/PAUSE
)
Katso sivu 14.
15 Hyppäyspainikkeet (
• Viritintoiminto (TUNER)
Käytetään esiasetettujen kanavien valintaan (edellinen/seuraava).
• CD/USB-toiminto
Valitsee edellisen/seuraavan raidan.
Pikahakee eteen- tai taaksepäin jatkuvasti alaspainettaessa.
16 Voimakkuuspainike ylös (VOLUME )
Voimakkuuspainike alas (VOLUME )
Säätävät audiovoimakkuutta.

NÄYTTÖPANEELI

1 STEREO-ilmaisin
Syttyy FM-stereolähetystä vastaanotettaessa.
2 Viritysilmaisin (TUNED)
Ilmaisin syttyy aseman lähetystä vastaanotettaessa.
3 Päänäyttö
Näyttö ilmaisee soittoraitatiedot CD- tai USBtoistolla. Näyttö ilmaisee myös vastaanotetun
aseman viritystaajuuden.
4 Ajastimen ilmaisin
Syttyy, kun ajastin asetetaan.

5 Nukahtamisajastimen ilmaisin (SLEEP)
Ilmaisin syttyy, kun nukahtamisajastin aktivoidaan.
6 USB-ilmaisin
Syttyy laitteen tunnistaessa kytketyn USB-laitteen.
7 RDS-ilmaisin
Syttyy RDS-lähetystä vastaanotettaessa.
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15 SELECT-painike
Suorittaa samat toiminnot kuin iPod-laitteen
painovalintapyörä.
16 Himmennyspainike (DIMMER)
Säätää näyttöpaneelin kirkkautta.
17 Kaiutinvalintapainikkeet
Valitse kaiutintoiminto painamalla haluamaasi
kaiutinliitäntää vastaavaa valintapainiketta.

KAUKO-OHJAIN

CD/USB-toiminnot
4 Ohjelmointipainike (PROGRAM)
Aktivoi ohjelmoidun toiston.
5 Hajatoistopainike (RANDOM)
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
7 Kertauspainike (REPEAT)
Kertaa valitun tai kaikki raidat toistettavalta levyltä.
8 A-B kertauspainike
Asettaa aloitus- ja lopetuspisteen kerrattavaksi
haluttua toistojaksoa varten.
12 Seuraava raita
Edellinen raita
Siirtää lukupään seuraavan raidan alkuun.
Palauttaa lukupään takaisin toistuvan raidan tai
edellisen raidan alkuun.
13 Pikahakupainike eteenpäin
Pikahakupainike taaksepäin
Pikahakee eteenpäin painamalla jatkuvasti toiston
aikana.
Pikahakee taaksepäin painamalla jatkuvasti toiston
aikana.
14 Numeropainikeryhmä
Käytetään toistettavan raitanumeron valintaan.
19 Pysäytyspainike (STOP )
Pysäyttää toiston.
20 Toistopainike ( )
Käynnistää toiston.
21 Taukopainike ( )
Pysäyttää toiston väliaikaisesti.
22 FOLDER/CURSOR-painike
FOLDER/CURSOR-painike
Valitsevat kansion MP3/WMA-toistoa varten.
26 TIME/INFO-painike
Vaihtaa aika-/tekstinäyttöä toiston aikana
28 Levykelkan avaus-/sulkupainike (OPEN/
CLOSE)
Avaa/sulkee levykelkan.

Yhteiset toiminnot
1 Virtapainike (POWER)
Kytkee virran tai asettaa laitteen valmiustilaan.
2 AUX POWER-painike
Kytkee virran IS201:een kytkettyyn iPod-laitteeseen tai asettaa sen valmiustilaan.
3 Tulolähteen valintapainikkeet
Valitsevat tulolähteen.
Huom!
TUNER-painiketta käytetään myös AM- tai FMalueiden vaihtamiseen.
6 TONE-painike
Säätää äänensävyä.
9 Mykistyspainike (MUTE)
Mykistää äänilähdön. Ääni palautuu alkuperäiselle
tasolle painamalla painiketta uudelleen.
10 VOLUME + painike
VOLUME - painike
Nämä painikkeet säätävät audiovoimakkuutta.
11 ENTER-painike
7

14 Numeropainikeryhmä
Käytetään muistipaikkanumeroiden esiasettamiseen ja esiasetettujen kanavien valintaan.
23 Virityspainike (TUNING )
Virityspainike (TUNING )
Käytetään vastaanotettavan asemataajuuden suurentamiseksi/pienentämiseksi.

Virittimen toiminnot
11 ENTER-painike
Käytetään asemien esiasettamiseen.
12 Seuraava esiasetettu asema
Edellinen esiasetettu asema
Valitsee seuraavan esiasetetun aseman.
Valitsee edellisen esiasetetun aseman.
TAKAPANEELI

1 Virtajohdon liitäntä
Kytke mukana oleva virtajohto tähän.
2 FM-antenniliitäntä
Kytke mukana oleva FM-antennin tähän liitäntään.
Kytke liitäntään tehokas ulkoantenni ellei vastaanoton laatu ole hyvä sisäantennia käytettäessä.
3 AM-antenniliitäntä
Kytke mukana oleva AM-silmukka-antenni tähän
liitäntään.
4 AUX IN-liitäntä
Liitäntä on tarkoitettu IS201-telakointiaseman
kytkemiseksi Marantz iPodia tai CD-soitinta varten.
5 AUX OUT-liitäntä
Kytketään ulkoiseen esi-päätevahvistimeen.

6 SUB W. PRE OUT-liitäntä
Kytketään aktiivi subwooferin tuloliitäntään.
7 Liitännät kaiutinparille A
Kytke kaiutinpari A näihin liitäntöihin.
8 Liitännät kaiutinparille B
Kytke kaiutinpari B näihin liitäntöihin.
9 REMOTE IN-liitäntä
Liitäntä kytketään Marantz-laitteiden REMOTE
CONTROL-lähtöliitäntään.
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Kytkennät
KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ

Sisäänrakennetulla
vahvistimella
varustettu
subwooferi
Varoitus!
• Käytä laitteen takapaneeliin merkityn impedanssin
mukaisia kaiuttimia.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskettaa toisiinsa tai laitteen metalliosiin estääksesi sähköisten piirien vahingoittumisen.

Kaiutinjohdon kytkentä
1. Kuori eristettä n. 10 mm kaiutinjohdon päästä.
2. Kierrä paljaat johtosäikeet yhteen estämään oikosulut.
3. Kierrä liitännän nuppi auki vastapäivään.
4. Työnnä paljas johdonpää liitännässä olevaan
reikään.
5. Kiristä nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.

• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Liitä vain yksi kaiutinjohto yhtä kaiutinliitäntää
kohti. Laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.
• Varmista, että napaisuus on oikea kytkiessäsi kaiuttimet. Signaalin laatu huononee, jos kaiutinkaapelien
vaiheistus on väärä.
Subwooferin kytkentä
Valitse subwooferille tarkoitettu audiolähtö kytkiessäsi sisäänrakennetulla vahvistimella varustetun subwooferin. Tutustu subwooferin mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.
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Kaiutinlähtöjen asetus
Kytke vahvistimeen virta ja aseta laitteen kaiutinlähtö
sopivaksi liitäntöihin A ja B kytkettyjä kaiuttimia
varten. Perusasetus on SPKR A.
Huom!
Pienennä äänenvoimakkuutta ennen kaiutinasetuksia.

Huom!
Näyttö palautuu normaaliksi 3 sekunnissa painettuasi
SPKR A- tai SPKR B-painiketta.
2. Paina ENTER-painiketta.
Näyttö lakkaa vilkkumasta (valo palaa tasaisesti).

1. Paina SPKR A- tai SPKR B-painiketta valitaksesi
A- tai B-liitäntöihin kytketyn kaiutinparin.
AM/FM-ANTENNIEN KYTKENTÄ
FM-ulkoantenni

AM-silmukka- AM-ulkoantenni
antenni
FM-sisäantenni

Mukana olevien antennien kytkentä
Mukana olevan FM-antennin kytkentä
Laitteen mukana toimitettu FM-antenni on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön. Suorista antennijohto ja siirrä
sitä eri suuntiin, kunnes signaali on paras mahdollinen.
Kiinnitä antenni esim. piirustusnastoilla seinään tai
muuhun sopivaan paikkaan, jossa vastaanotto on paras
mahdollinen.

Mukana olevan AM-silmukka-antennin kytkeminen
Mukana oleva AM-silmukka-antenni on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön. Säädä antenni suuntaan joka
antaa parhaan vastaanoton. Asenna antenni mahdollisimman kauas tästä laitteesta, TV-vastaanottimista,
kaiutinkaapeleista ja verkkojohdoista.
Asenna tehokas AM-ulkoantenni ellei sisäantennilla
saavutetun vastaanoton laatu ole riittävän hyvä.
1. Pidä AM-antenniliitännän lukitusvipua alaspainettuna.
2. Työnnä antennijohdon paljas pää liitännän reikään.
3. Vapauta lukitusvipu.
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USB-LAITTEIDEN KYTKENTÄ
Liitäntään on mahdollista kytkeä pakattuja MP3- tai
WMA-tiedostoja sisältävä USB-laite.

Huom!
• Kytke suojatun kaapelin maajohto (musta) AMantennin GND-liitäntään.
FM-ulkoantennin kytkentä
Huom!
• Asenna antenni etäälle häiriölähteistä (neonvalot,
vilkkaat liikenneväylät, jne.).
• Älä asenna antennia voimalinjojen läheisyyteen.
Pidä antenni etäällä myös muuntajista tms.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salama- tai
sähköiskuvaaran.
AM-ulkoantennin kytkentä
Huom!
• Älä irrota AM-silmukka-antennia vaikka liität ulkoantennin laitteeseen.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salama- tai
sähköiskuvaaran.

Huom!
Suorita USB-kytkentä, kun CR502 on valmiustilassa
tai valittu tulolähde on jokin muu kuin USB.
USB-laitteeseen taltioidut tiedot saattavat tuhoutua, jos
USB-laite kytketään tai irrotetaan virran ollessa päällekytketty ja tulolähteeksi on valittu USB.

AM-silmukka-antennin kokoaminen
1. Irrota vinyylinen sidelanka ja avaa liitäntäjohto.

2. Käännä jalustaosa nuolen osoittamaan suuntaan.

3. Työnnä silmukassa oleva hakanen runko-osassa
olevaan koloon.

4. Aseta antenni tasaiselle alustalle.
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ULKOPUOLISEN LAITTEEN KYTKENTÄ
CR502:n AUX IN-liitäntään on mahdollista kytkeä kannettavan musiikkisoittimen audiolähtö. Käytä alan liikkeissä myytävää audiokaapelia, jossa on 3.5 mm stereo-minipistokkeet.

Kytketään analogiseen audiolähtöön
iPod-laitteen telakointiasema (IS201)

Huom!
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen kytkentöjen aloittamista.
• Kytke pistokkeet tiukasti. Löysät kytkennät aiheuttavat hurinaa.
• Tuloksena on hurina tai kohina, jos USB-liitännällä varustetun USB-laitteen kytkentään käytetään sekä kytkentäjohtoa että USB-liitäntää tai, jos kytkentäjohto on kiertynyt virtajohdon ympärille.
• Varo säätämästä tämän laitteen tai ulkopuolisen laitteen audiovoimakkuutta liian suureksi tehdessäsi kytkentöjä.
KUULOKKEIDEN KYTKENTÄ
Kytke PHONES-liitäntään 3.5 mm pistokkeella varustetut kuulokkeet
• Ääni katkeaa kaiuttimista, kun kuulokkeet kytketään.

Huom!
Tarkista ettei audiovoimakkuus ole liian suureksi kytkiessäsi kuulokkeet.
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VIRTAJOHDON KYTKENTÄ
• Kytke laitteen mukana toimitettu virtajohto laitteen AC IN-liitäntään.
• Kytke sitten virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Huom!
Laite on jatkuvasti jännitteinen (valmiustila) virtajohdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos haluat katkaista virran kokonaan. Huomioi kuitenkin, että kellonaika ja ajastimen asetukset on tehtävä
uudelleen aina, jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta.

Normaali käyttö

CD-LEVYN TOISTO
Tällä laitteella voi toistaa myös CD-R- tai CD-RWlevylle taltioituja MP3- ja WMA-musiikkitiedostoja
ISO9660 Mode 1 tai Mode 2 CD-ROM-formaatissa.
Muista säätää voimakkuustaso sopivaksi ennen CDkuuntelua.

VIRRAN KYTKENTÄ/VALMIUSTILA
Tarkista ennen virran kytkemistä, että kaikki kaiutin- ja
antenniliitännät ovat oikein.
Kytke virta päälle painamalla ON/STANDBY-painiketta etupaneelista.

Kytke virta päälle painamalla POWER-painiketta
kauko-ohjaimesta.

Virran kytkeydyttyä, näyttöön ilmestyy viimeksi käytetty tulolähde.
Näyttöön ilmestyy kellonaika, jos laite on valmiustilassa.
• Näytössä vilkkuu ”00:00”, kun virta kytketään
päälle laitteen oston jälkeen.
Aseta oikea aika. Katso sivu 18.
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1. Valitse tulolähteeksi CD painamalla INPUT-painiketta etupaneelista tai CD-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Jos valitset CD-tulon käyttäen etupaneelin INPUTpainiketta, muista asettaa kauko-ohjain CD/USB-toiminnolle painamalla CD-painiketta ohjaimesta.
2. Avaa levykelkka painamalla painiketta ja aseta
kelkkaan CD-levy. Varmista, että etikettipuoli on
ylöspäin asettaessasi levyn kelkkaan.

Toiston lopetus
6. Voit lopettaa toiston painamalla painiketta laitteen etupaneelista tai kauko-ohjaimesta.

3. Sulje levykelkka painamalla painiketta.
• Näyttöön ilmestyy alla esitetyn tapaiset tiedot,
kun levyinformaatio on luettu.

Edellisen raidan toistaminen
1. Käynnistä toisto uudelleen valittuna olevan raidan
alusta painamalla painiketta toiston aikana.
2. Jos haluat käynnistää toiston valittuna olevaa raitaa
edeltävän raidan alusta, paina painiketta kaksi
kertaa peräkkäin.

CD-toiston käynnistys
4. Käynnistä CD-toisto painamalla
painiketta
laitteen etupaneelista tai painiketta kauko-ohjaimesta.
• Säädä voimakkuus mieleiseksesi toiston käynnistyttyä. Käytä säätämiseen voimakkuuspainikkeita laitteen etupaneelista tai kauko-ohjaimesta.

Seuraavan raidan toistaminen
1. Käynnistä toisto seuraavan raidan alusta painamalla
painiketta toiston aikana.
2. Jos haluat hypätä toistuvalta raidalta useamman
raidan eteenpäin, paina painiketta ylihypättäviä
raitoja vastaava määrä kertoja.
• Käyttämällä kauko-ohjaimen numeropainikkeita
raidan valintaan toisto käynnistyy automaattisesti painettua numeroa vastaavasta raidasta.
• Paina numeropainikkeita peräkkäisessä järjestyksessä valitaksesi raidan numero 10 tai sitä
suuremman.
Esimerkki: paina numeropainiketta 1 ja 8 kaukoohjaimesta, jos haluat kuunnella raidan 18.
Huomaa, että toisto käynnistyy raidasta 1 ellet
syötä numeroa 8 kolmen sekunnin sisällä siitä,
kun olet painanut numeroa 1.

• Käynnistä CD-toisto painamalla
painiketta
laitteen etupaneelista tai painiketta, RANDOMtai numeropainiketta kauko-ohjaimesta levykelkan ollessa suljettu.
Toiston hetkellinen pysäytys
5. Voit pysäyttää toiston hetkellisesti painamalla
painiketta laitteen etupaneelista tai painiketta kauko-ohjaimesta toiston aikana.

• Voit jatkaa toistoa painamalla uudelleen
painiketta laitteen etupaneelista tai painiketta
kauko-ohjaimesta.

Pikahaku eteen- ja taaksepäin
• Pikahaku mahdollistaa haluamasi raitapisteen
nopean paikantamisen.
• Kaiuttimien voimakkuus pienenee pikahaun ajaksi.
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Pikahaku taaksepäin
Pidä painiketta etupaneelista tai painiketta kaukoohjaimesta alaspainettuna, kunnes kuunneltavaksi haluamasi kohta löytyy. Toisto käynnistyy, kun painike
vapautetaan.
Pikahaku eteenpäin
Pidä painiketta etupaneelista tai painiketta kaukoohjaimesta alaspainettuna, kunnes kuunneltavaksi haluamasi kohta löytyy. Toisto käynnistyy, kun painike
vapautetaan.

3. TUNED-ilmaisin syttyy etupaneelin aseman virittyessä kuuntelua varten.
• Näyttöön syttyy STEREO-ilmaisin vastaanottaessasi jotain FM-stereolähetystä.

Asemien manuaalihaku
2. Viritä haluamallesi asemataajuudelle painamalla
jompaa kumpaa
painiketta laitteen etupaneelista
tai jompaa kumpaa TUNING
painiketta kaukoohjaimesta.
3. TUNED-ilmaisin syttyy etupaneelin aseman virittyessä kuuntelua varten.
Huom!
• Muista valita ”FM MONO” asetus SETUP-valikossa, jos kuunneltavan FM-aseman lähetys kohisee
voimakkaasti.
• Käytä tehokasta ulkoantennia voidaksesi vastaanottaa FM-aseman lähetystä, jonka signaali on
heikko.

RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU
Varmista, että AM- ja AM-antennien kytkennät ovat
oikein ennen kuin aloitat radiolähetyksen kuuntelun.

USB-LAITTEESEEN TALTIOIDUN MUSIIKIN
TOISTO
• Tällä laitteella on mahdollista toistaa USB-laitteeseen
taltioituja MP3 (MPEG Audio Layer 3) tai WMA
(Windows Media Audio) tiedostoja.
• Laite pystyy ilmaisemaan ID3 tageja, jos tiedoston
äänitykset ovat MP3 ID Tag versio 1 mukaisia ID3tageja.

• Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporation rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Tekijänoikeuksista johtuen itse äänitettyä musiikkia
ei voi käyttää muuhun kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiin ellei tekijänoikeushaltija muuhun valtuuta.
Huom!
• Marantz ei takaa minkään USB-laitteen toimintaa tai
virransyöttöä.
• Marantz ei vastaa USB-laitteeseen taltioitujen tietojen vahingoittumisesta tai häviämisestä, kun USBlaite kytketään SR502-laitteeseen.
• Tällä laitteella on mahdollista toistaa jopa 4GB kokoisia tiedostoja.

1. Valitse tulolähteeksi FM tai AM käyttämällä
INPUT-painiketta etupaneelista tai TUNER-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Varmista, että kauko-ohjain on TUNER-toiminnolla
painamalla TUNER-painiketta, kun valitset FM- tai
AM-tulolähteen käyttäen INPUT-painiketta etupaneelista.
Asemien automaattihaku
2. Pidä jompaa kumpaa
painikkeista alaspainettuina laitteen etupaneelista tai jompaa kumpaa
TUNING
painikkeista kauko-ohjaimesta yli
sekunti. Automaattihaku käynnistyy ja laite etsii
automaattisesti seuraavan vastaanotettavaksi kelpaavan aseman osoitetusta suunnasta.
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3. Valitse haluamasi kansio painamalla jompaa kumpaa FOLDER/CURSOR
painiketta ja sitten
ENTER-painiketta.
Huom!
Näyttöön ilmestyy ”ROOT” ellei yhtään kansiota
löydy painaessasi FOLDER-painiketta.
4. Valitse kansiosta haluamasi tiedosto painamalla
tai painiketta ja sitten ENTER-painiketta
kauko-ohjaimesta. Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
• Tiedostojen valintaa voidaan nopeuttaa pitämällä
tai painiketta alaspainettuna vähintään 1
sekunti.
Huom!
Näyttö ei ilmaise tiedostonimiä etsiessäsi USB-laitteeseen taltioituja tiedostoja. Näyttö ilmaisee ainoastaan
tiedostojen numerot.
ULKOPUOLISEN LAITTEEN KUUNTELU

1. Kytke USB-laite SR502:een.
Huom!
Suorita USB-laitteen kytkentä SR502.en ollessa valmiustilassa tai, kun tulolähde on jokin muu kuin USB.
USB-laitteeseen taltioidut tiedot saattavat pyyhkiytyä,
jos USB-laite kytketään tai irrotetaan virran ollessa
päällekytketty tai tulolähteen ollessa USB.
2. Valitse tulolähteeksi USB käyttäen etupaneelin
INPUT-painiketta tai kauko-ohjaimen USB-painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”No file” ellei USB-laite sisällä
yhtään MP3- tai WMA-musiikkitiedostoa.
• Toisto käynnistyy automaattisesti, jos USB-laite
sisältää musiikkitiedostoja.

• Näyttöön ilmestyy rullaava teksti ”Track Name”
”Artist Name” ja ”Album Name” toistaessasi
MP3/WMA-levyä tai USB-laitetta.
Huom!
Vaihtaessasi USB-tulolähteelle käyttäen etupaneelin
INPUT-painiketta, muista asettaa kauko-ohjain CD/
USB-toiminnolle painamalla sen USB-painiketta.

1. Kytke ulkoiset laitteet (kannettavat audiolaitteet)
etupaneelissa sijaitsevaan AUX1-liitäntään.
Kytke Marantzin tai muun valmistajan iPodlaitetta varten tarkoitettu IS201-telakointiasema
AUX2 tai AUX3-liitäntään.
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2. Valitse kuunneltavaksi haluamasi ulkoinen laite käyttämällä laitteen etupaneelissa olevaa INPUT-painiketta tai
AUX-painiketta kauko-ohjaimesta.
• Valitse AUX1 voidaksesi toistaa etupaneelin AUX1-liitäntään kytkettyä laitetta.
3. Käynnistä toisto ulkopuolisesta laitteesta.
4. Säädä voimakkuus mieleiseksesi etupaneelin tai kauko-ohjaimen säätimillä.
• Voit mykistää äänen väliaikaisesti painamalla MUTE-painiketta kauko-ohjaimesta. Palauta ääni aikaisemmalle tasolle painamalla MUTE-painiketta uudelleen.
IS201 telakointiaseman kauko-ohjaustoiminnot Marantz iPodia varten
Suorita seuraavat toimenpiteet mukana olevalla kauko-ohjaimella.
Huom!
Aseta kauko-ohjain yhteisiä toimintoja vastaavaan tilaan painamalla AUX1-3 painikkeita
AUX POWER-painike
Kytkee virran päälle IS201:een liitettyyn iPodiin tai asettaa sen valmiustilaan.
painike
Suorittaa samat toiminnot kuin iPod-laitteen klikkauspyörän vastapäivään kääntäminen.
Huom!
iPodin audiovoimakkuutta ei voi säätää tällä painikkeella.
painike
Suorittaa samat toiminnot kuin iPod-laitteen klikkauspyörän myötäpäivään kääntäminen.
Huom!
iPodin audiovoimakkuutta ei voi säätää tällä painikkeella.
SELECT-painike (valinta)
Suorittaa samat toiminnot kuin iPod-laitteen klikkauspyörän select-painike.
MENU-painike
Suorittaa samat toiminnot kuin iPod-laitteen klikkauspyörän MENU-painike.
REPEAT-painike
Vaihtaa iPodin kertaustoimintoa: 1 track --> All tracks --> Off (1 raita --> kaikki
raidat --> katkaistu).
RANDOM-painike
Vaihtaa iPodin hajatoistotoimintoa: Track --> Album --> Off (raita --> albumi --> katkaistu).
painike
Pysäyttää iPod-toiston.
painike
Asettaa iPod-toiston taukotilaan.
painike
Käynnistää iPod-toiston.
painike
Yksi painallus palauttaa lukupään toistuvan raidan alkuun.
Kaksi painallusta palauttaa lukupään toistuvaa raitaa edeltävän raidan alkuun.
painike
Käynnistää pikahaun toistopisteestä taaksepäin.
painike
Käynnistää pikahaun toistopisteestä eteenpäin.
painike
Yksi painallus siirtää lukupään seuraavan raidan alkuun.
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Perusasetukset
KELLONAJAN ASETUS
Toimenpiteet suoritetaan kauko-ohjaimella.

Huom!
• Varmista, että MP3- tai WMA-musiikkitiedostoja
sisältävä USB-laite on kytketty jo ennalta, jos ajastimen tulolähteeksi valitaan USB.

1. Valitse ”TIME” painamalla TIMER-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
1. Paina TIMER-painiketta kaksi kertaa, valitse
”TIMER” ja paina ENTER-painiketta.
2. Valitse ”ON” käyttämällä VOLUME +/- painikkeita ”OFF” ilmaisimen vilkkuessa. Paina tämän
jälkeen ENTER-painiketta.
3. Säädä tunnit käyttäen VOLUME +/- painikkeita
tunti- ilmaisimen vilkkuessa ja paina sitten ENTER
painiketta.

2. Säädä tuntiasetus käyttämällä VOLUME +/- painikkeita tunti-ilmaisimen vilkkuessa näyttöpaneelissa. Paina sitten ENTER-painiketta.

3. Säädä minuuttiasetus käyttämällä VOLUME +/painikkeita minuutti-ilmaisimen vilkkuessa näyttöpaneelissa. Paina sitten ENTER-painiketta.

4. Säädä minuuttiasetus käyttämällä VOLUME +/painikkeita minuutti-ilmaisimen vilkkuessa ja paina
sitten ENTER-painiketta.
5. Aseta tulolähde ajastinta varten käyttäen VOLUME
+/- painikkeita tulolähteen vilkkuessa ja paina sitten
ENTER-painiketta.

4. Vahvista aika-asetus ja sulje asetustoiminto painamalla ENTER-painiketta tunti- ja minuutti-ilmaisimien vilkkuessa. Tunti- ja minuutti-ilmaisimet alkavat palamaan tasaisesti.

6. Aseta ajastimen aktivointiaika käyttäen VOLUME
+/- painikkeita. Paina sitten ENTER-painiketta.
Tämä päättää ajastimen asetuksen ja ilmaisin
sammuu näytöstä.
7. Tarkista ajastimen asetus painamalla DISPLAYpainiketta kauko-ohjaimesta. Näyttö vaihtuu alla
esitetyllä tavalla joka kerta, kun DISPLAY-painiketta painetaan.

Huom!
Aika-asetus on väärä ellei mitään aikaa syötetä tai
ENTER-painiketta paineta 10 sekunnin sisällä tuntija minuutti-ilmaisimien vilkkuessa.
AJASTIMEN KÄYTTÖ
Herätysajastimen asetus
Herätysajastin kytkee virran laitteeseen ja käynnistää
toiston valitusta tulolähteestä ennalta asetetun ajan
mukaisesti.
Huom!
• Varmista, että kello on asetettu oikeaan aikaan ennen
ajastimen asettamista.
• Tarkista, että soittimeen on ladattu CD-levy jo ennalta, jos ajastimen tulolähteeksi valitaan CD.

Valittu tulolähde
Kellonaika
Herätysajastimelle asetettu aika
Herätysajastimelle valittu tulolähde
Herätysajastimen aktivointiaika
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Nukahtamisajastimen asetus
Toiminto asettaa nukahtamisajastimen valmiustilaan
automaattisesti asetetun ajan koittaessa.
Huom!
Nukahtamisajastinta ei voi käyttää CR-502.een kytkettyjen ulkopuolisten laitteiden asettamiseksi valmiustilaan.

NÄYTTÖPANEELIN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

Virran ollessa päällekytketty
1. Paina DIMMER-painiketta kauko-ohjaimesta.
• Näytön kirkkaus muuttuu joka kerta, kun
DIMMER-painiketta painetaan.

1. Paina TIMER-painiketta kolme kertaa, valitse
”TIMER OFF” ja paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse asetettava aika käyttäen VOLUME +/- painikkeita OFF-ilmaisimen vilkkuessa.
3. Lopeta nukahtamisajastimen asetus painamalla
ENTER-painiketta.
• Aika voidaan asettaa 240 minuuttiin asti.
• Valitse ”OFF” vaiheessa 2, jos haluat peruuttaa
ajastimen. Nukahtamisajastin peruuntuu ja
SLEEP-ilmaisin sammuu näytöstä.
• Nukahtamisajastin peruuntuu myös, jos laite asetetaan valmiustilaan.

ECO-TOIMINNON ASETUS
Laite asettuu virransäästötilaan, kun ECO-toiminto
aktivoidaan. Näyttö ei ilmaise mitään laitteen ollessa
virransäsätötilassa.
Virrankulutus valmiustilassa: 2.8 W tai alle
Näyttöpaneelin ollessa sammutettu: 0.6 W tai alle
1. Kytkettyäsi virran laitteeseen, paina ON/
STANDBY-painiketta pitäen samalla ENTERpainiketta alaspainettuna etupaneelista.

ÄÄNENSÄVYN SÄÄTÖ

2. Valitse ECO painamalla ENTER-painiketta etupaneelista.
• Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset,
valitse ECO OFF vaiheessa 2 ja paina ENTERpainiketta.
Huom!
Kauko-ohjaimen asetuksia ja laitteen palauttamista
perustilaan ei voi suorittaa, kun ECO-toiminnon asetukseksi valitaan ON.

KORKEIDEN ÄÄNIEN SÄÄTÖ (TREBLE)
1. Valitse ”TREBLE” painamalla TONE-painiketta.
2. Säädä korkeat äänet käyttäen VOLUME +/- painikkeita (säätöalue -10 dB - +10 dB).
MATALIEN ÄÄNIEN SÄÄTÖ (TREBLE)
1. Valitse ”BASS” painamalla TONE-painiketta.
2. Säädä matalat äänet käyttäen VOLUME +/- painikkeita (säätöalue -10 dB - +10 dB).
VASEN/OIKEA TASAPAINON SÄÄTÖ
1. Valitse ”BALANCE” painamalla TONE-painiketta.
2. Säädä vasen/oikea tasapaino käyttäen VOLUME
+/- painikkeita (L = vasen +6 dB ~ CENTER ~
R = oikea + 6 dB).
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Käytännöllisiä kytkentöjä
KAUKO-OHJAUSKYTKENNÄT
• REMOTE IN-liitäntä on tarkoitettu kauko-ohjausliitännällä varustettujen laitteiden, kuten Marantz DVD-soitin
kytkemiseksi.
• Laitetta voidaan ohjata käyttämällä laitteeseen kytketyn Marantz DVD-soittimen kauko-ohjaustunnistinta.
Muista valita ”IR=DISABLE” käyttäessäsi tätä kytkentää.

Marantz DVD-soitin
Huom!
Tehdessäsi kauko-ohjauskytkentöjä, varmista, että kytketyn laitteen takapaneelissa oleva kauko-ohjauskytkin on
INT-asennossa.
Kauko-ohjaimen asettaminen

3. Valitse ”IR=DISABLE” käyttämällä
keita ja paina sitten ENTER-painiketta.

painik-

• Laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella, kun
”IR=DISABLE” asetus on valittu.
• Voit palauttaa alkuperäiset asetukset toistamalla
vaiheet 1 ja 2, valitse sitten ”IR=ENABLE” ja
paina lopuksi ENTER-painiketta.
1. Aseta laite valmiustilaan (katkaise virta).
2. Kytke virta päälle pitäessäsi painiketta alaspainettuna.
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Edistyksellisiä toimintoja
CD- JA USB-LAITTEIDEN HELPPO KÄYTTÖ
Huom!
Muista asettaa kauko-ohjain CD/USB-toiminnolle
painamalla CD- tai USB-painiketta suorittaessasi
näitä toimintoja.
Hajatoisto
CD- tai USB-laitteeseen äänitetyt raidat toistuvat satunnaisessa järjestyksessä.
Yhden raidan kertaus (CD)
Yhden raidan kertaus aktivoituu painamalla REPEATpainiketta kerran kauko-ohjaimesta.

Kaikkien raitojen kertaus (CD)
Kaikkien raitojen kertaus aktivoituu painamalla
REPEAT-painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta.

Käynnistä hajatoisto painamalla RANDOM-painiketta
kauko-ohjaimesta toiston aikana tai toiston ollessa pysäytetty.

Yhden raidan kertaus (MP3/WMA)
Yhden raidan MP3/WMA-kertaus aktivoituu painamalla REPEAT-painiketta kolme kertaa kauko-ohjaimesta toistaessasi MP3/WMA-raitaa.

Peruuta hajatoisto painamalla RANDOM-painiketta
uudelleen.

Toiston kertaus
Toiston kertausasetukset voi tehdä joko toiston aikana
tai sen ollessa pysäytetty.
• CD
Normaali toisto

Kansion kertaus MP3/WMA)
Voit kerrata valitun kansion kaikki MP3/WMAmusiikkitiedostot painamalla REPEAT-painiketta
kaksi kertaa kauko-ohjaimesta.

Yhden raidan kertaus

Kaikkien raitojen kertaus

• MP3/WMA
Normaali toisto
Kaikkien raitojen kertaus

Kaikkien raitojen kertaus (MP3/WMA)
Voit kerrata kaikki musiikkitiedostot painamalla
REPEAT-painiketta kolme kertaa kauko-ohjaimesta.

Yhden raidan kertaus
Kansion kertaus
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A-B-jakson kertaus
• Kertaa valittua jaksoa CD-levyltä.

1. Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta asettaaksesi kerrattavan jakson aloituspisteen.

2. Paina A-B-painiketta uudelleen kauko-ohjaimesta
asettaaksesi kerrattavan jakson lopetuspisteen.
Tehtyäsi asetukset, laite palaa kertauksen aloituspisteeseen, josta toisto käynnistyy. Toisto kertaa
pisteiden A-B välistä jaksoa, kunnes kertaus peruutetaan.

1. Pysäytä CD- tai MP3/WMA-toisto painamalla
painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta.

3. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

Huom!
• MP3/WMA-tiedostojen toistolla tämä toiminto on
käytössä ainoastaan, kun kerrattavan jakson A ja B
piste sijaitsee saman musiikkitiedoston sisällä.
• Voit peruuttaa A-B-kertauksen painamalla A-B-painiketta A-B-toiston ollessa käynnissä.
• A-B-kertaus ei ole käytössä toistaessasi USB-laitteeseen taltioitua musiikkia.

4. Syötä ohjelmoitavaksi haluamasi raitanumero käyttämällä / painikkeita kauko-ohjaimesta.
5. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta
kauko-ohjaimesta.

Ohjelmoitu toisto
• Voit ohjelmoida CD-levylle tai MP3/WMA-musiikkitiedostojen raidat mieleisesi toistojärjestykseen.
• Yhteensä 40 raitaa on mahdollista ohjelmoida.
• Määritä raitajärjestys toiston ollessa pysäytetty.
• USB-ohjelmointi mahdollistaa yhteensä 999 tiedostonumeron rekisteröimisen.

6. Syötä raitanumerot toistamalla vaiheet 4 ja 5.
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7. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoinnin päättämiseksi.

Ohjelmoitujen raitojen muuttaminen

Näyttö ilmaisee ohjelmoitujen raitojen kokonaisajan.
8. Paina painiketta kauko-ohjaimesta tai
painiketta laitteen etupaneelista käynnistääksesi ohjelmoidun toiston.
Huom!
Ohjelmoitu raitajärjestys peruuntuu aina, kun laitteen
toiminnot palautetaan perustilaan tai levykelkka avataan
tai suljetaan.
Valittujen raitojen pyyhintä
1. Paina painiketta ohjelmoidun toiston pysäyttämiseksi. Laite asettuu ohjelmoinnin valmiustilaan.

2. Valitse muutettavaksi haluamasi ohjelmanumero
käyttämällä tai painiketta tai numeropainikkeita kauko-ohjaimesta.

1. Paina painiketta ohjelmoidun toiston aikana
toiston pysäyttämiseksi ja laitteen asettamiseksi
ohjelmoinnin valmiustilaan.
2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi ohjelmanumero
käyttämällä tai painiketta tai numeropainikkeita kauko-ohjaimesta.
3. Pyyhi valitsemasi ohjelmanumero painamalla
painiketta.
• Kaikki ohjelmanumerot (koko ohjelmointi) voidaan pyyhkiä pitämällä painiketta alaspainettuna 3 sekuntia ohjelmoinnin valmiustilassa.
Huom!
Tiettyjä ohjelmanumeroita ei voi pyyhkiä USB-ohjelmointitoiminnolla.
Pyyhi koko ohjelmointi painamalla painiketta vähintään kolme sekuntia.

3. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

• Voit peruuttaa ohjelmoituun toistoon tehdyt
muutokset painamalla ENTER-painiketta tässä
vaiheessa uudelleen.
4. Syötä mieleisesi raitanumero käyttämällä numeropainikkeita kauko-ohjaimesta.

5. Päätä ohjelmoinnin muutokset painamalla ENTERpainiketta kauko-ohjaimesta.
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Näyttöpaneelin näytön vaihtaminen
Voit vaihtaa näyttöpaneelin näyttöä voi painamalla
TIME/INFO-painiketta kauko-ohjaimesta CD- tai
MP3/WMA-toiston aikana.
CD-levyt

(4) Tiedostonimi.

(5) Raitanimi.

(6) Artistin nimi.

(7) Albumin nimi.
• Näyttöpaneelin informaatio vaihtuu alla esitetyllä
tavalla joka kerta, kun TIME/INFO-painiketta painetaan.
(1) Kulunut raita-aika.

(8) Luontivuosi.

(9) Kommentit.
(2) Jäljellä oleva raita-aika.
Huom!
Näyttö ilmaisee ainoastaan alphanumeeriset merkit ja
jotkut erikoissymbolit, kuten – ja /. Kaikki muut merkit näkyvät vääristettyinä näytössä.

(3) CD-levyn kokonaisaika.

(4) CD-levyn jäljellä oleva aika.

MP3/WMA-musiikkitiedostot
• Näyttöpaneelin informaatio vaihtuu alla esitetyllä
tavalla joka kerta, kun TIME/INFO-painiketta painetaan.
(1) Ruudun rullaus.

(2) Kulunut raita-aika.

(3) Jäljellä oleva raita-aika.
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MP3/WMA-tiedostoja koskevia huomautuksia
• Tämän CD-soitin/viritinvahvistimen tukemat vakioformaatit ovat MPEG-1 Audio Layer-3 (näytteytystaajuudella 32, 44.1 tai 48 kHz). Laite ei tue muita formaatteja, kuten MPEG-2 Audio Layer-3, MPEG-2.5 Audio
Layer-3, MP! tai MP2.
• Äänenlaatu paranee yleensä bittiarvon kasvaessa.
MP3-tiedostojen tukema bittiarvo on 32 - 320 kbps, kun WMA-tiedostojen on 192 kbps tai matalampi.
Suositamme 128 kbps tai korkeammalla bittiarvolla äänitettyjen MP3/WMA-tiedostojen käyttöä CD-soitin/
viritinvahvistimessa.
• Varmista, että MP3/WMA-tiedostoissa on ”MP3” tai ”WMA” merkintä. Ilman ”MP3” tai ”WMA” merkintää olevia tiedostoja ei voi toistaa.
(Jos käytössäsi on Macintosh PC, voit kuitenkin toistaa tällaisen MP3-tiedoston lisäämällä tiedostonimen
perään jatkeeksi ”MP3”.
• Laite ei tue toistolistaa.
• USB-toistolla
Tiedostojen ja kansioiden maksimimäärä, minkä tällä laitteella voi ilmaista on enintään 255.
Tämä ei sisällä niitä tiedostoja ja kansioita, joita tällä laitteella ei voi toistaa.
• CD-toistolla
Tiedostojen ja kansioiden maksimimäärä, minkä tällä laitteella voi ilmaista on enintään 255.
• Laite pystyy näyttämään jopa 30 merkin pituisia kansio- ja tiedostonimiä.
• Laite ei tue Japanin kieltä tapauksissa, joissa ID3 tagien tiedot ja tiedostonimet ilmestyvät näyttöön MP3-dataa
toistettaessa.
• Tämä laite tukee ainoastaan MP3 ID3-Tag-versiota 1.
• Näyttö ilmaisee joskus väärän ajan toistaessasi vaihtelevan bittiarvon omaavaa tiedostoa.
• Käytä ISO9660 Mode 1 tai Mode 2 -formaattia kirjoittaessasi tietoja CD-R- tai CD-RW-levylle.
Myöhemmin kirjoitettuja tietoja on myös mahdollista toistaa, koska tämä laite tukee monisessiolevyjä.
• ”Packet writing” menetelmällä äänitettyjä MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
• Raitatietojen lukeminen saattaa kestää hetken tietojen äänitystavasta riippuen.
• Tämä laite ei ole WMA DRM-toistoyhteensopiva (kopiointisuojaus).
RADIOLÄHETYSTEN VASTAANOTTO
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 30
FM- ja 20 AM-asemaa.
Asemien taltiointia varten on käytettävissä kaksi menetelmää: ”automaattinen tallennus” ja ”manuaalinen
tallennus”.
Huom!
Aseta kauko-ohjain TUNER-toiminnolle painamalla
TUNER-painiketta suorittaessasi näitä toimintoja.
Asemien automaattinen tallennus
1. Valitse TUNER AM tai TUNER FM painamalla
INPUT-painiketta etupaneelista tai TUNER-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Pidä ENTER-painiketta alaspainettuna yli 3 sekuntia.
• Automaattihaku käynnistyy taajuusalueen alarajataajuudesta ja asemat taltioituvat automaattisesti.
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Asemien manuaalinen tallennus

Esiasetettujen asemien pyyhintä
1. Esiasetetut asemat voi helposti pyyhkiä yksi kerrallaan valitsemalla pyyhittäväksi haluttu numero ja
painamalla sitten painiketta laitteen etupaneelista.
2. Jos haluat pyyhkiä kaikki esiasetetut asemat, pidä
painiketta alaspainettuna etupaneelista vähintään
34 sekuntia.

Esiasetettujen asemien nimeäminen

1. Valitse nimettäväksi haluamasi asema.
2. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista.
3. Syötä haluamasi nimi (kirjaimet A-Z ja numerot
0-9) käyttäen
painikkeita. Vahvista valitsemasi
nimi painamalla ENTER-painiketta.
• Valitse ”Z” ja ”0” välissä oleva tila syöttääksesi välilyönnin.
• Paina painiketta etupaneelista pyyhkiäksesi
viimeiseksi syötetyn merkin.
• Pidä painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia pyyhkiäksesi
kaikki merkit.
4. Toista vaiheet 1-3, kunnes kaikki tarvittavat merkit
on syötetty.
5. Rekisteröi nimi painamalla MODE-painiketta.

1. Valitse TUNER AM tai TUNER FM painamalla
INPUT-painiketta etupaneelista tai TUNER-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Valitse vastaanotettava taajuus käyttämällä
painikkeita etupaneelista tai TUNING
painikkeita
kauko-ohjaimesta. Paina sitten ENTER-painiketta.

3. Valitse esiasetusnumero, jolle haluat taltioida asepainiketta tai numeropainikkeita
man käyttäen
kauko-ohjaimesta. Paina sitten ENTER-painiketta.

Huom!
Paina ENTER-painiketta 4 sekunnin sisällä esiasetusnumeron valinnasta. Esiasetus peruuntuu ellei ENTERpainiketta paineta 4 sekunnin sisällä.
Esiasetettujen asemien valinta
1. Valitse haluamasi esiasetettu asema käyttämällä
/ painikkeita laitteen etupaneelista tai kaukoohjaimesta.
• Esiasetettuja asemia voidaan valita myös käyttämällä numeropainikkeita kauko-ohjaimesta.
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Ohjelmatyyppi (PTY)
• PTY tunnistaa RDS-ohjelmatyypin.
• Ohjelmatyypit ja niiden näytöt ovat seuraavat:
Näyttö
Ohjelmatyyppi

FM-vastaanottotoiminto
FM-stereolähetyksen vastaanottaminen saattaa osoittautua vaikeaksi, jos lähetyssignaali on heikko.
Vaihda FM-vastaanotto monoksi tällaisessa tapauksessa. Tämä vähentää häiritsevää kohinaa helpottaen
kuuntelua.

Popmusiikki
Rockmusiikki
Helposti kuunneltava musiikki
Kevyt klassinen musiikki
Vakava klassinen musiikki
Uutiset
Ajankohtaisasiat
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Muu musiikki
Sääohjelmat
Finanssi
Lasten ohjelmat
Sosiaaliohjelmat
Uskonnolliset ohjelmat
Puhelinohjelmat
Matkailu
Vapaa-aika
Jazz
Kantrimusiikki
Kansallinen musiikki
Ikivihreät
Kansanmusiikki
Dokumenttiohjelmat

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta.
2. Valitse ”FM STEREO/MONO” parametri valikosta painamalla
painikkeita etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta.
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta.

Liikenneohjelmat (TP)
• TP tunnistaa liikennetiedotuksia lähettävät ohjelmat.
• Tämä mahdollistaa aluettasi koskevien liikenneolosuhteiden päivityksen uusimmilla tiedoilla.

painikkeita
3. Valitse ”MONO” painamalla
etupaneelista tai VOLUME-painikkeita kaukoohjaimesta ja paina sitten ENTER-painiketta.

Radioteksti (RT)
• RT mahdollistaa RDS-asemien lähettämien tekstiviestien ilmaisemisen laitteen näytössä.
Huom!
• FOLDER/CURSOR-painikkeen painamisella suoritettavat toiminnot eivät toimi alueilla, joilla ei lähetetä
RDS-lähetyksiä.
• RDS-vastaanottoa koskevat asetukset on mahdollista
tehdä ainoastaan, kun virittimen vastaanottoalueeksi
on valittu FM.

• Perusasetus on STEREO.
Huom!
FM-vastaanottoasetukset ovat mahdollisia ainoastaan,
kun FM-alue on valittu viritintä varten.
RDS-vastaanotto
• RDS (radiotietojärjestelmä) toimii ainoastaan FMasemilla, jotka lähettävät ylimääräisen informaatiosignaalin normaalin radio-ohjelmasignaalin yhteydessä.
• Tällä laitteella on mahdollista vastaanottaa seuraavia
kolmea RDS-signaalityyppiä.
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PTY-haku
• Käytä tätä toimintoa löytääksesi haluamaasi ohjelmatyyppiä (PTY) lähettävän aseman.
• Tutustu kohtaan ”Ohjelmatyyppi (PTY)” saadaksesi jokaista ohjelmatyyppiä koskevia lisätietoja.

RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FMasemien automaattiseen virittämiseen.

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta FM-toiminnolla.
2. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RDS”.

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta FM-toiminnolla.
2. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RDS”.

3. Paina ENTER-painiketta RDs-toiminnon valintaa
varten.
Näyttöön ilmestyy ”RDS Search”.
3. Valitse RDS-toiminto painamalla ENTER-painiketta.
4. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”PTY Search”.

4. Aseta valittu RDS-hakutoiminto painamalla ENTER
painiketta.

5. Aseta PTY-hakutoiminto painamalla ENTERpainiketta.

5. Paina ENTER-painiketta uudelleen. RDS-haku
käynnistyy automaattisesti ja RDS-ilmaisin vilkkuu.
• Ellei valitulta vastaanottoalueelta löydy yhtään
RDS-asemaa, laite selaa myös muut vastaanottoalueet.
• Kun haku löytää lähettävän aseman, näyttöön
ilmestyy kyseisen aseman nimi.
6. Ellei yhtään RDS-asemaa löydy, kun kaikki taajuudet on selattu, näyttöön ilmestyy ”NO RDS”.

6. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
haluamasi ohjelmatyyppi.
• Ellei valitulta vastaanottoalueelta löydy yhtään
haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa, laite
selaa myös muut vastaanottoalueet.
• PTY-ilmaisin vilkkuu ellei vastaanotettava asema
ole RDS-asema.
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7. Aseta PTY-hakutoiminto painamalla ENTER-painiketta.

4. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”TP Search”.

8. Paina ENTER-painiketta.
RDS-haku käynnistyy automaattisesti ja RDSilmaisin vilkkuu.
• Ellei valitulta vastaanottoalueelta löydy yhtään
haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa, laite
selaa myös muut vastaanottoalueet.
• Asemanimi ilmestyy näyttöön, kun haku päättyy.
9. Ellei löydy yhtään haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa, kun haku on selannut kaikki taajuusalueet, näyttöön ilmestyy viesti ”NO Program”.

5. Aseta TP-hakutoiminto painamalla ENTER-painiketta.

6. Paina ENTER-painiketta uudelleen. RDS-haku
käynnistyy automaattisesti ja RDS-ilmaisin vilkkuu.
• Ellei yhtään TP-asemaa löydy, laite selaa myös
muut vastaanottoalueet.
• Asemanimi ilmestyy näyttöön, kun haku päättyy.
7. Ellei löydy yhtään haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa, kun haku on selannut kaikki taajuudet, näyttöön ilmestyy viesti ”NO Program”.

Liikenneohjelman haku (TP SEARCH)
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia (TP) lähettävien asemien hakua varten.

Radioteksti (RT)

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta FM-toiminnolla.
2. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RDS”.

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta FM-toiminnolla.
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
2. Paina
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RDS”.

3. Valitse RDS-toiminto painamalla ENTER-painiketta.
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2. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RDS”.

3. Valitse RDS-toiminto painamalla ENTER-painiketta.
4. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RT ON/OFF”.

3. Valitse RDS-toiminto painamalla ENTER-painiketta.
4. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”CT ON/OFF”.

5. Aseta RT ON/OFF painamalla ENTER-painiketta.
6. Paina
painikkeita etupaneelista etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse
”RT ON” tai ”RT OFF”.

5. Aseta CT ON/OFF-toiminto painamalla ENTERpainiketta.
6. Paina
painikkeita etupaneelista tai VOLUMEpainikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse ”CT ON”
tai ”CT OFF”.

7. Paina ENTER-painiketta uudelleen RADIO TEXTtoiminnon aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.
• Näyttöön ilmestyy viesti ”NO TEXT DATA”
ellei käynnissä ole yhtään tekstilähetystä.

7. Paina ENTER-painiketta uudelleen kellonaikatoiminnon aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.
• Jos asut lähellä toisen maan rajaa, on mahdollista, että laitteesi vastaanottaa kellonaikatiedot
toisesta aikavyöhykkeestä.
• Valitse tällaisessa tapauksessa ”CT OFF”.
• Laite vastaanottaa tällöin CT-tiedot, mutta kellonaika ei vaihdu.

Kellonaika (CT)
• Voit asettaa kellon automaattisesti RDS-aseman
lähettämien CT-tietojen (kellonaika) avulla.
Valitessasi CT ON-asetuksen, laite säätää kellon
automaattisesti vastaanotettujen aikatietojen mukaisesti.

RDS-informaationäytön vaihto

1. Viritä RDS-asemataajuudelle suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Asemien automaattinen asetus”,
”Asemien manuaalinen esiasetus” tai ”Esiasetettujen asemien valinta”.
2. Vaihda näytön ilmaisema informaatio painamalla
FOLDER/CURSOR-painiketta.

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta FM-toiminnolla.

30

• Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
FOLDER/CURSOR-painiketta painetaan.
(1) STATION NAME (asemanimi):
Ilmaisee asemanimen, jos hakutoiminnoksi on
valittu PRESET ja asemaa varten on rekisteröity
jokin nimi.

VAHVISTIMEN OMINAISUUKSIEN ASETUS
(SPEAKER A, B)
• Vahvistimen ominaisuudet on mahdollista muuttaa
kytkettyjen kaiuttimien asennuspaikkoja vastaaviksi.
• Viisi eri tyyppistä ominaisuutta voidaan valita.
• Kaiutinparia A ja B varten on mahdollista valita eri
tyyppiset ominaisuudet.

(2) PS:
Ilmaisee ohjelmapalvelunimen ja vastaanotetun
asemataajuuden

Yllä oleva esimerkki koskee lähetystä, joka sisältää
TP-tietoja, mutta ei RT-tietoja.
(3) PTY:
Ilmaisee vastaanotetun lähetyksen ohjelmatyypin.

1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta.
2. Siirry valikkoon ja valitse ”SPK A” tai ”SPK B”
käyttäen
painikkeita etupaneelista tai
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja paina
ENTER-painiketta.

(4) CT:
Ilmaisee kellonajan.

3. Valitse mieleisesi ominaisuudet alla olevalta listalta
painikkeita etupaneelista tai
käyttäen
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja paina
ENTER-painiketta.
• FLAT
• RESPONSE 1
• RESPONSE 2
• RESPONSE 3
• RESPONSE 4

• Perusasetus on FLAT.
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Alla selitykset eri ominaisuuksista.
• FLAT
Taajuuskäyrä on suora.
Asetus vahvistaa matalia taajuuksia, kun kaiuttimet
asetetaan suoraan jonkin huonekalunpäälle tai telineeseen. Jos basso on mielestäsi liian voimakas,
valitse mieleisesi asetus alla olevista vaihtoehdoista
RESPONSE 1 - RESPONSE 4.
• RESPONSE 1
Leikkaa pois 60 Hz tai sitä matalammat taajuudet
-12 dB/oktaavi.

• RESPONSE 2
Leikkaa pois 100 Hz tai sitä matalammat taajuudet
-12 dB/oktaavi.
• RESPONSE 3
Leikkaa pois 60 Hz tai sitä matalammat taajuudet
-12 dB/oktaavi.
Korostaa myös 400 Hz aluetta 3 dB.
• RESPONSE 4
Leikkaa pois 100 Hz tai sitä matalammat taajuudet
-12 dB/oktaavi.
Korostaa myös 400 Hz aluetta 3 dB.

BI-KYTKENNÄN KÄYTTÖ
Laitteen ja kaiuttimien väliseen kytkentään voidaan käyttää kahta kaiutinkaapeliparia (Bi-kytkentä).
Tarkista, että kaiuttimet soveltuvat Bi-kytkentää varten ennen kytkemisen aloittamista.
Mitä tarkoittaa Bi-kytkentä?
Bi-kytkentää käytetään äänenlaadun parantamiseen tapauksissa, joissa käytetään erillisiä kaapeleita matalia ja
keskikorkeita taajuuksia varten.
Tämä kytkentämenetelmä auttaa eliminoimaan matalien taajuuksien toistoon käytettävän kaiuttimen synnyttämiä
keskitaajuisia EMF-häiriöitä.
Huom!
Aseta sama suodatin kaiutinparille A ja B kuunnellessasi musiikkia kaiuttimista, jotka on liitetty laitteeseen
Bi-kytkentää käyttäen. Katso kohta ”Vahvistinominaisuuksien asettaminen” sivulla 30.

Oikea kaiutin
(R-kanava)

Vasen kaiutin
(L-kanava)

Huom!
Muista irrottaa kaiuttimen LF- ja MF/HF-liitännät yhdistävä oikosulkukappale. Muussa tapauksessa laite saattaa
syttyä tuleen ja/tai vahingoittua käytön aikana.

32

Kaiutinlähdön asetus
• Valitse laitteesta kaiutinlähdön asetukseksi BI-AMP.
• 50 W (suurin) lähtöteho pienenee 25W/kanava.
• BI-AMP-toiminto peruuntuu kaiutinlähtöä varten,
jos asetukseksi valitaan SPKR A tai SPKR B.
• Perusasetus on SPKR A.
Huom!
Säädä audiovoimakkuus sopivaksi ennen kaiutinasetuksia.

1. Paina BI-AMP-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Näyttö palautuu normaaliksi, jos kauko-ohjaimen
BI-AMP-painiketta painetaan vähintään 3 sekuntia.
2. Paina ENTER-painiketta.
Näyttö lakkaa vilkkumasta. Valo alkaa palamaan
tasaisesti.

MUSIIKIN KUUNTELU KAHDESSA ERI PAIKASSA MULTI-DRIVE-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN
Voit kuunnella musiikkia kahdessa eri huoneessa käyttämällä kahta kaiutinparia.
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Kaiutinlähdön asetus
• Valitse laitteesta kaiutinlähdön asetukseksi BI-AMP.
• 50 W (suurin) lähtöteho pienenee 25W/kanava.
• BI-AMP-toiminto peruuntuu kaiutinlähtöä varten,
jos asetukseksi valitaan SPKR A tai SPKR B.
• Perusasetus on SPKR A.
Huom!
Säädä audiovoimakkuus sopivaksi ennen kaiutinasetuksia.

LAITTEEN TOIMINTOJEN PALAUTUS
PERUSTILAAN
• Kaikki asetukset voidaan palauttaa perustilaan.
• Perustilaan palauttaminen suoritetaan laitteesta.
1. Aseta laite valmiustilaan.
2. Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi
MODE-painiketta samalla alaspainettuna.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva ”RESET?”.

3. Paina ENTER-painiketta hyväksyntää varten.
Näyttöön ilmestyy sekunniksi viesti ”RESET
COMPLETE”.

Perustilataulukko

1. Paina BI-AMP-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Näyttö palautuu normaaliksi, jos kauko-ohjaimen
BI-AMP-painiketta painetaan vähintään 3 sekuntia.
2. Paina ENTER-painiketta.
Näyttö lakkaa vilkkumasta. Valo alkaa palamaan
tasaisesti.

Ei asetettu

Ei asetettu
Ei asetettu
Ei asetettu

A ja B-kaiuttimien välisen audiotasapainon
säätö
Voit säätää audiotasoa kaiutinparista B -6 dB ~ +6 dB
lähtötason ollessa lukittu kaiutinparista A.
1. Paina MODE-painiketta laitteen etupaneelista vähintään 3 sekuntia tai SET UP-painiketta kaukoohjaimesta.
2. Valitse valikossa ”VOLOFFSET” käyttämällä
painikkeita etupaneelista tai VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta ja paina ENTER-painiketta.

3. Säädä audiotaso kaiutinparista B käyttämällä
painikkeita etupaneelista tai VOLUME-painikkeita
kauko-ohjaimesta ja paina sitten ENTER-painiketta.
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Ongelmien ilmetessä
Tarkista alla oleva vianetsintälista, jos epäilet, että laitteessa on jokin vika. Ongelma johtuu todennäköisesti yksinkertaisesta käyttövirheestä tai väärästä kytkennästä. Ota yhteys Marantz-huoltoon ellei vika ole korjattavissa alla
olevan vianetsintälistan ohjeilla.
YLEISIÄ ONGELMIA
Oire
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Virta ei kytkeydy.
Verkkojohtoa ei ole liitetty oikein.
Liitä verkkojohto oikein pistorasiaan.
Laite asettuu valmiustilaan heti
Kaiutinkaapeli koskettaa laitteen
Tarkista kaiutinkaapelien kytkennät.
runkoon.
Toisen kanavan audiotaso on
Kaapelit on kytketty väärin.
Tarkista, että kaapelit ovat oikein kytmatala.
Vasemman ja oikean kanavan väliketty oikein.
nen tasapaino on väärä.
Säädä kanavien tasapaino.
Laite ei toimi oikein.
Laite on vastaanottanut voimakkaan Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta,
sähköpulssin ulkoisesta lähteestä,
odota 3 minuuttia ja kytke virtajohto
kuten salamanisku tai staattinen
sitten takaisin pistorasiaan.
sähkönpurkaus.
Laite vastaanottaa kohinaa
Laite on liian lähellä muita laitteita.
Siirrä laite kauemmaksi muista laitmuista ympärillä olevista laitteista.
teista.
Laite kohisee.
Laite on kytketty samaan pistorasi- Kytke laite johonkin toiseen pistoraaan kuin PC-tietokone tai muu digi- siaan tai kytke laitteeseen alan liikkeissä
taalilaite.
myytävä suodatin.
Asetettu aika on hävinnyt.
Virtajohto on kytketty irti tai virran- Kellonaika nollautuu, jos virransyöttö
syöttö on katkennut vähintään mikatkeaa vähintään minuutiksi.
nuutiksi
Säädä kello oikeaan aikaan.
KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT
Oire
Mahdollinen syy
Laitetta ei voi ohjata kaukoKauko-ohjain on toiminta-alueen
ohjaimella.
ulkopuolella.
CD-soitin/viritinvahvistimen kaukoohjaustunnistimeen kohdistuu voimakas valo.
Paristot ovat kuluneet loppuun.
Asetukseksi on valittu
IR=DISABLE
CD- JA USB-TOIMINNOT
Oire
CD-toisto ei onnistu.

CD-R- ja CD-RW-levyjä ei
voi toistaa.
MP3- ja/tai WMA-tiedostoja
ei voi toistaa USB-laitetta käytettäessä.

Mahdollinen syy
Levy on ladattu ylösalaisin.
Levy on likainen.
Levy on vääntynyt tai naarmuuntunut.
Levyä ei ole finalisoitu.
Ongelma johtuu levystä.
Tiedostossa ei ole MP3- tai WMAnimiliitettä.
Pakkausformaatti ei ole MP3 tai
WMA.
USB-muistilaite on tuhoutunut.
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Korjaustoimenpide
Käytä kauko-ohjainta sen toimintaalueen rajojen sisällä.
Siirrä laite johonkin valolta suojattuun
paikkaan.
Vaihda kauko-ohjaimeen uudet paristot.
Vaihda asetukseksi IR=ENABLE.

Korjaustoimenpide
Lataa levy etikettipuoli ylöspäin.
Tutustu levyn käsittelyohjeisiin.
Kokeile jotain toista levy.
Finalisoi levy käyttämällä levyn kirjoitusohjelmaa.
Muuta tiedoston nimiliite ja yritä
kirjoittaa USB-laitteelle uudelleen.
Vaihda pakkausformaatiksi MP3 tai
WMA.
Vaihda tilalle uusi USB-muistilaite.

Kaiuttimista ei kuulu mitään
ääntä CD-levyä toistettaessa.

Audiovoimakkuus on minimissä.
Audiojärjestelmän ääni on mykistetty
Tulolähde ei ole CD.
Kaiutinkaapeleita ei ole kytketty.
Kuulokkeet on kytketty.
CD-toiston on taukotilassa.

Ääni hyppii CD-toiston aikana.

VIRITTIMEN TOIMINNOT
Oire
Asemien valinta ei onnistu esiasetusnumeroita käyttämällä.
FM-vastaanotto kohisee voimakkaasti.

Levy on vääntynyt tai naarmuuntunut.
Laite on asennettu paikkaan, joka
on alttiina tärinälle tai iskuille.
Levy on likainen.
Käytetty levy on kopiointisuojattu
CD.
Mahdollinen syy
Esiasetetut tiedot ovat pyyhkiytyneet.
Viritetyn aseman lähetyssignaali on
heikko tai alueesi vastaanotto-olosuhteet ovat huonot.

FM-asemien automaattihaku
ei toimi.

Viritetyn aseman lähetyssignaali on
heikko tai alueesi vastaanotto-olosuhteet ovat huonot.

AM-asemien automaattihaku
ei toimi.

AM-silmukka-antenni on kytketty
väärin.
AM-lähetyssignaali on heikko.

ULKOISTEN LAITTEIDEN TOIMINNOT
Oire
Mahdollinen syy
AUX1 - AUX3-tuloihin kytketKytkennät ulkoisiin laitteisiin on
tyjen laitteiden ääni ei kuulu.
tehty väärin.
Ulkoisen laitteen toistoa ei ole
käynnistetty.
On valittu väärä tulolähde.
Ulkoisen laitteen audiovoimakkuus
on matala.
Kuulokkeet on kytketty vahingossa
AUX1-liitäntään.
Ulkoinen laite synnyttää kohinaa. Ulkoisen laitteen kytkentään käytetty
kaapeli on kytketty liian löysästi.

36

Säädä voimakkuus sopivalle tasolle.
Paina MUTE-painiketta kauko-ohjaimesta.
Paina CD-painiketta kauko-ohjaimesta.
Tarkista, että kaiutinkaapelit on kytketty
oikein.
Pienennä audiovoimakkuutta ja kytke
kuulokkeet irti.
Paina
painiketta laitteen etupaneelista.
Kokeile toista levyä.
Siirrä laite paikkaan, joka ei tärise.
Tutustu levyn käsittelyohjeisiin.
Marantz ei takaa kopiointisuojattujen
CD-levyjen toistoa.
Korjaustoimenpide
Suorita asemien esiasetus uudelleen.
1. Muuta antennin suuntausta.
2. Kokeile vaihtaa FM-stereolähetys
monoksi.
3. Vaihda FM-sisäantenni tehokkaampaan FM-ulkoantenniin.
1. Muuta antennin suuntausta.
2. Kokeile vaihtaa FM-stereolähetys
monoksi.
3. Vaihda FM-sisäantenni tehokkaampaan FM-ulkoantenniin.
Kytke silmukka-antenni oikein.
Tutustu asemien manuaalista virittämistä koskeviin ohjeisiin.
Korjaustoimenpide
Tutustu ulkoisten laitteiden kytkentäohjeisiin.
Käynnistä toisto ulkoisesta laitteesta.
Tarkista tulolähdevalinta.
Lisää ulkoisen laitteen audiovoimakkuutta.
Tarkista kuulokkeiden kytkentä.
Tarkista kaapelikytkennät.

Muuta
LAITTEEN TEKNISET TIEDOT JA ULKOMITAT
CD-soitin
Audiosuorituskyky
Häiriöetäisyys (1 kHz)
Dynamiikka-alue (1 kHz)
Harmoninen kokonaissärö
Audiovahvistin
Nimellisteho (1 kHz, harmoninen särö 0.1%, 8!)
Maksimi lähtöteho (1 kHz, harmoninen särö 10%, 8!)
Tuloherkkyys/impedanssi
AUX1
AUX2, AUX3
Taajuusvaste (5W, 8!)
AUX-tulo
Häiriöetäisyys (10W, 8!, IHF-A)
AUX-tulo
Viritin
FM-viritin
Vastaanottoalue
Häiriöetäisyys (mono)
Herkkyys (häiriöetäisyys 30 dB)
AM-viritin
Vastaanottoalue
Häiriöetäisyys
Herkkyys (häiriöetäisyys 20 dB)
Virtalähde
Jännite/taajuus
Tehonkulutus
Tehonkulutus valmiustilassa
Tehonkulutus virransäästötilassa (näyttöpaneeli katkaistu)
Muuta
Laitteen ulkomitat (leveys x korkeus x syvyys)
Paino
Laitteen ulkomitat
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100 dB tai enemmän
100 dB tai enemmän
0.01% tai all
40W + 40W
50W + 50W
110 mV/24 k!
200 mV/32 k!
0.05%
86 dB
87.5 - 108.0 MHz
65 dB
6 dBµV (IHF)
522 - 1620 kHz
45 dB
55 dBµV (IHF)
230V vaihtovirta, 50 Hz
45W
2.8W tai alle
0.6W tai alle
280 x 111 x 302 mm
4.2 kg

LEVYJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Käsittele levyjä varovasti estääksesi niiden pintojen naarmuuntumisen.
Pidä levyt aina puhtaina.
Käytä aina levyille tarkoitettua puhdistajaa puhdistaessasi levyjä. Suorita pyyhkiminen alla olevan piirroksen
esittämään suuntaan.

Pyyhi levy keskeltä
säteittäin suoraan
kohti reunoja

Huom!
• Kaikkia CD-R/CD-RW-levyjä ei voi toistaa äänitysmenetelmästä riippuen.
• Älä käytä CD-levyille tarkoitettua 8 cm adapteria.
KOPIOINTISUOJATTUJEN CD-LEVYJEN
TOISTO
Kaikki kopiointisuojatut CD-levyt eivät vastaa virallisia
CD-normeja. Nämä ovat erikoislevyjä, joita ei saa toistaa tällä laitteella.
Sekalaista
Tässä osassa selitetään huolto- ja hoitotoimenpiteet,
jotka on suoritettava Marantz-laitteen optimi toiminnan
säilyttämiseksi.

Älä pyyhi pyörivin
liikkein.

Kotelon pintojen puhdistus
Kotelon pinnat säilyvät kiiltävinä ja naarmuttomina
hyvällä hoidolla ja puhdistuksella. Älä koskaan käytä
hankaustyynyjä, teräsvillaa, hiovia jauheita tai voimakkaita kemikaaleja, kuten denaturoitu sprii, tinneri, bensiini tms., sillä nämä vahingoittavat kotelon pintoja.
Älä myöskään käytä kemiallisesti käsiteltyjä liinoja.
Pyyhi laitteen pinnat pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla.
Jos lika on pinttynyttä:
• Valmista pesuaineliuos lisäämällä yksi osa pesuainetta kuuteen osaan vettä.
• Kasta pehmeä, nukkaamaton liina pesuaineliuokseen
ja väännä se mahdollisimman kuivaksi.
• Pyyhi laite kostealla liinalla.
• Pyyhi laite lopuksi vielä kuivalla liinalla.

Älä liimaa paperia tai tarroja levyjen pintaan
Älä yritä toistaa levyä, jos sen pintaan on liimattu muoviteippiä, siinä on liimajälkiä tai sen etiketti on osittain
irti. Tällaisen levyn poistaminen soittimesta saattaa olla
vaikeaa tai seurauksena jokin toimintavika.

Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä
Älä yritä toistaa sydämen muotoisia, kahdeksankulmaisia levyjä tai muun muotoisia levyjä. Levyjen poistaminen soittimesta saattaa olla vaikeaa tai seurauksena
jokin toimintavika.

TOISTOKELPOISET LEVYT
Tällä CD-soitin/viritinvahvistimella voi toistaa seuraavia
levyjä.
Muita kuin alla listattuja levyjä ei voi toistaa.
Toistokelpoiset
levyt

Merkki
(logo)

Korjaukset
Ainoastaan ammattitaitoisella, valtuutetulla huoltoteknikolla (jolla on tieto ja taito korjauksiin sekä kalibrointiin tarvittavat työkalut ja tilat) on lupa korjata laite.
Takuuajan umpeuduttua laitteen omistaja vastaa kaikista korjaukseen liittyvistä kuluista.

Levyn
koko
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