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Varoituksia!
• Vältä korkeita lämpötiloja. Huolehdi riittävästä lämmön

poisjohtamisesta asentaessasi laitteen telineeseen.
• Käsittele verkkojohtoa varovasti. Tartu aina pistokkee-

seen irrottaessasi verkkojohdon.
• Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja pölyltä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pit-

kään aikaan.
• Älä peitä tuuletusaukkoja.
• Estä vieraiden esineiden putoaminen laitteen tuuletus-

aukkoihin.
• Estä laitetta joutumasta kosketukseen hyönteissumut-

teiden, bensiinin ja tinnerin kanssa.
• Älä pura laitetta osiin tai tee siihen mitään muutoksia sen

rakenteeseen.
• Älä aseta laitteen päälle avoliekkiä, kuten palava kynt-

tilä.
• Huomioi loppuunkäytettyjen paristojen hävittämistä

koskevat määräykset.
• Älä altista laitetta vesiroiskeille.
• Älä laita laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten

kukkamaljakot.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Virta ei katkea kokonaan, kun virtakytkin asetetaan OFF-

asentoon.
• Valitse laitteen asennuspaikka siten, että pistorasia on

sopivasti käsillä.

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

ASENNUSTA KOSKEVAT VAROITUKSET

Seinä

* Varmista riittävä lämmön poisjohtokyky. 
Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun 
tilaan, kuten kirjahylly tmv.

• Suositamme vähintään 10 cm vapaata 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 laitetta
käytettäessä.

LUOKAN 1 LASERLAITE

Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttö-
oppaassa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyt-
täjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättö-
mälle lasersäteilylle.



ALOITTAMINEN
Onnittelemme sinua tämän Marantz-tuotteen hankkimisesta. Oikean toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella
ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
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KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
Ennen virran kytkemistä
• Tarkista, että kaikki kytkennät ovat oikein ja kytkentäkaa-

pelit kunnossa.
• Joissakin piireissä on vielä virta, kun laite asetetaan val-

miustilaan. Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta poistu-
essasi kodistasi pitkäksi aikaa.

Kuvien kiinnipalaminen
Älä jätä levyvalikkoa, laitevalikkoa jne. pysäytettynä TV-
ruutuun pitkäksi aikaa. Tämä saattaa johtaa kuvien kiinni-
palamiseen.
Kondensaatio
Laitteen sisälle saattaa muodostua kosteutta, jos sen ja
ulkolämpötilan välinen ero on suuri. Laite ei tällöin toimi 
kunnolla. Jätä laite muutamaksi tunniksi (virta katkaistu), 
että sen sisälämpötila mukautuu ulkolämpötilaan, jolloin
se toimii jälleen normaalisti.
Kännykän käyttö
Kännykän käyttö tämän laitteen läheisyydessä aiheuttaa
kohinaa. Siirrä kännykkä kauemmaksi laitteesta, jos täl-
laista ilmenee.
Laitteen siirtäminen
Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Kytke sitten 
irti muihin laitteisiin liitetyt kytkentäkaapelit.
Hoito
• Pyyhi kotelo ja ohjauspaneeli puhtaalla, pehmeällä

liinalla.
• Noudata ohjeita käyttäessäsi kemiallista puhdistus-

ainetta.
• Benzeeni, tinneri tai muut orgaaniset liuottimet sekä

hyönteismyrkyt voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä
ja muita muutoksia.

Riittävä tuuletus
Optisen lukupään linssi voi likaantua, jos laite jätetään tu-
pakansavuiseen huoneeseen pitkäksi aikaa, jolloin sig-
naalien lukeminen ei onnistu oikealla tavalla.

VARUSTEET
Tarkista, että alla luetellut varusteet ovat mukana pakkauk-
sessa
1. Kauko-ohjain, RC001ER (1 kpl)
2. R03/AAA-paristot (2 kpl)
3. Virtajohto (1 kpl)
4. AM-silmukka-antenni (1 kpl)
5. FM-sisäantenni (1 kpl)
6. iPod-teline (1 kpl)
7. Käyttöopas (1 kpl)

Toimintopainikkeet
Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset ovat selitystarkoituk-
sia varten ja saattavat poiketa todellisesta laitteesta.

OMINAISUUDET
Korkealaatuinen ääni
Laitteessa korkealaatuinen 70W + 70W (6!) vahvistinpiiri.
Suora iPod- ja iPhone-toisto USB-liitännästä
Voit toistaa iPodille taltioituja musiikkitietoja kytkemällä
iPodin mukana oleva USB-kaapeli tämän laitteen USB-
porttiin. iPodia voi myös ohjata tämän laitteen kauko-ohjai-
mella.
Voimakas vaikuttava ääni
Uusittu piirilevykonfigurointi matalampaa impedanssia var-
ten. Koska päätevahvistimen ja muiden osien virransyöttö
toimii vakaasti, on mahdollista saavuttaa jopa 70 watin teho.
”Simple & Straight” piirirakenne puhdasta ja
luonnollista toistoa varten
Tämä laitteen korkea äänenlaatu perustuu ”Simple & 
Straight” käsitteeseen. Piirit ovat mutkattomia, signaalitiet 
lyhyitä ja kaikki ääntä haittaavat vaikutukset on minimoitu.
MP3- ja WMA-tiedostojen toisto
Soitin tukee levyjä ja USB-muistilaitteita, joille on äänitetty
MP3- tai WMA-tiedostoja. Laitteen näyttö ilmaisee soitto-
raidan nimiotsikon ja artistin nimen toistuvalta raidalta.
Matala virrankulutus valmiustilassa
Laite on suunniteltu ympäristöystävälliseksi. Virrankulutus
on vain 0,5 W laitteen ollessa valmiustilassa.
M-XPort (Marantz-eXtension Port)
Laitteessa on alkuperäinen Marantzin kehittämä M-XPort.
Tämä innovaatio tarjoaa erinomaisen laajennettavuuden.
Voit kytkeä langattoman vastaanottimen RX101 (myydään
erikseen) tähän porttiin.
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Levyjen käsittelyä koskevat varoitukset
• Suojele levyjä sormenjäljiltä, öljyltä tai lialta,
• Varo naarmuttamasta levyjä poistaessasi niitä kotelos-

taan.
Älä taivuta tai kuumenna levyä.

• Älä suurenna levyn keskiöreikää.
• Älä kirjoita mitään levyn etikettiin kuulakärkikynällä, lyijy-

kynällä tmv. tai liimaa uusia etikettejä sen pintaan.
• Levyn pinnalle voi muodostua kosteutta, jos se tuodaan

äkillisesti jostain kylmästä paikasta lämpimään huonee-
seen. Älä yritä kuivata levyä hiustenkuivaajalla tmv.

Levyjen säilyttämistä koskevat varoitukset
• Muista poistaa levyt levykelkasta käytön jälkeen.
• Säilytä levyjä omissa koteloissaan suojataksesi niitä pö-

lyltä, naarmuuntumisilta vääntymisiltä jne.
• Älä säilytä levyjä alla mainituissa paikoissa:

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

2. Pölyisissä tai kosteissa paikoissa.
3. Paikoissa, jotka ovat alttiina lämmityslaitteiden puhal-

tamalle kuumalle ilmalle.

Levyjen puhdistus
• Pyyhi lika tai sormenjäljet pois levyn pinnalta ennen

sen käyttöä
• Käytä pehmeää liinaa levyn puhdistamiseen.

Suorita pyyhkiminen levyn Älä pyyhi pyörivin
keskeltä säteittäin suoraan liikkein
kohti reunoja

Huom!
Älä käytä analogisten levyjen sumutteita, antistaattines-
teitä, bensiiniä, tinneriä tmv. liuottimia levyjen puhdistami-
seen.

LEVYT
Levyn lataaminen
• Aseta levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
• Varmista, että levykelkka on täysin auki ladatessasi levyn.
• Aseta levy levykelkkaan vaaka-asennossa, levyohjaimien

väliin.
• Aseta 12 cm levyt ulompaan levyohjaimeen  (kuva 1)

ja 8 cm levyt sisempään levyohjaimeen (kuva 2).

Outer tray guide = ulompi levyohjain
12 cm disc = 12 cm levy
• Aseta 8 cm levyt sisempään levyohjaimeen käyttämättä

adapteria.
Huom! 
Soittimen näyttöön ilmestyy ”NO DISC”, jos levykelkkaan 
ladataan toistettavaksi sopimaton levy tai se ladataan ylös-
alaisin.
Huom!
• Lataa ainoastaan yksi levy kerrallaan. Kahden tai useam-

man levyn lataaminen voi vahingoittaa soitinta tai naar-
muttaa levyjä.

• Älä käytä vääntyneitä levyjä tai levyjä, joita on korjattu lii-
malla tmv.

• Älä käytä levyjä, joihin on liimattu tarroja tai joiden etiketti
on poistettu. tällaiset levyt voivat jumittua soittimen 
sisälle ja vahingoittaa sitä.

• Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä sillä ne vahingoittavat
soitinta.

• Älä sulje levykelkkaa työntämällä sitä virran ollessa kat-
kaistu. Tämä vahingoittaa soitinta.

Levyjen käsittely

Älä koske levyn äänitettyyn pintaan.

Kuva 1 Kuva 1



OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
ETUPANEELI 
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Tiedosto
DVD-levylle äänitetyt R/RW/+R/+RW/, CD-R/RW- ja USB-
tiedostot jakautuvat suuriin lohkoihin (kansiot) ja pieniin
lohkoihin (tiedostot). Tiedostot taltioituvat kansioihin ja
kansiot voidaan varastoida eri hierarkioihin.
Tämä laite pystyy tunnistamaan yhteensä 8 kansiotasoa.

Folder = kansio, File = tiedosto
Huom!
Kirjoittaessasi MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX-tiedostoja
CD-R/-RW-levylle, aseta kirjoitusohjelman formaatiksi
”ISO 9660”. Muihin formaatteihin äänitetyt tiedostot eivät
toistu oikein. Tutustu kirjoitusohjelman mukana oleviin
ohjeisiin lisätietoja varten.

LEVYT JA TIEDOSTOT
BD-video, DVD-video
BD/DVD-videolevyt on jaettu useampiin suureen osaan
(otsikot) ja pieniin osiin (kappaleet).  Kaikille osille on osoi-
tettu numerot, joita kutsutaan otsikko- ja lukunumeroiksi.
Esimerkki

Title = otsikko, Chapter = luku

C D
CD-levyt jakautuvat useampiin osaan (raidat). Nämä osat
on varustettu ratanumeroilla.

Track = raita

1 Virta-/valmiustilapainike (ON/STANDBY)
2 Ajastinpainike (TIMER)
3 Etupaneelin luukku

Voit käyttää oven takana sijaitsevia painikkeita ja/tai 
liitäntöjä painamalla oven alaosasta, jolloin se avautuu.
Älä jätä sormiasi puristukseen sulkiessasi oven.

4 Näyttö
5 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin
6 Kokonaisvoimakkuuden säätöpainikkeet

(VOLUME )
7 Pysäytyspainike ( )
8 Hyppäys-/pikahakupainike eteenpäin ( )
9 Toisto-/taukopainike ( )

1 0 Levykelkan avaus-/sulkupainike ( )
1 1 Hyppäys-/pikahakupainike taaksepäin ( )
1 2 Levykelkka



Oven ollessa auki

NÄYTTÖPANEELI
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1 3 Tulolähteen valintapainike (INPUT)
1 4 ENTER-painike

Käytetään valitun kohteen hyväksyntään.
• TUNER-tilassa

Käytetään lähetysaseman rekisteröintiin.
1 5 painikkeet

• SETUP-tilassa
Käytetään asetettavan kohteen valintaan.

• TUNER-tilassa
Käytetään taajuuksia vaihdettaessa.

• DISC, iPod/USB-tilassa
Käytetään halutun kohteen valintaan.

1 6 MODE-painike
• SETUP-tilassa

Valitsee SETUP-valikon (asetusvalikko), kun
painiketta painetaan jatkuvasti.

• TUNER-tilassa
Käytetään vastaanottokaistan valintaan.

1 7 Kuulokeliitäntä
1 8 AUX1-tuloliitäntä
1 9 iPod/USB-portti
2 0 SOURCE DIRECT-painike

2 1 STEREO-painike 2 2 SURROUND-painike

1 Äänensävyn ilmaisimet
DBB: Syttyy, kun dynaamisen bassoboosterin ase-
tukseksi valitaan ”ON”.
TONE: Syttyy äänensävyä (matalat/korkeat) säädet-
täessä.

2 Surround-tilailmaisimet
3 Informaationäyttö

Ilmaisee erilaisia tietoja.
4 Toistotilailmaisimet

Ilmaisimet syttyvät hajatoistolla tai toiston kertauksella.
5 Kauko-ohjaussignaalien vastaanottoilmaisin
6 Ajastimen ilmaisin

7 Virittimen vastaanottotilailmaisimet
Ilmaisimet syttyvät vastaanotto-olosuhteiden mukai-
sesti, kun tulolähde on TUNER.
TUNED: Ilmaisin syttyy, kun radiolähetys on viritetty
oikein.
RDS: Syttyy, kun asetukseksi valitaan FM AUTO.
ST: Syttyy FM-vastaanotolla analogisia stereolähe-
tyksiä vastaanotettaessa.
MONO: Syttyy asetuksen ollessa FM MONO tai vas-
vastaanottaessasi analogista monolähetystä.

8 Dekooderi-ilmaisimet
Syttyvät vastaavien dekooderien toimiessa.

9 Toistoilmaisimet
: Ilmaisin palaa toiston aikana
: Ilmaisin palaa toiston ollessa taukotilassa.

1 0 USB/DISC-ilmaisimet
Syttyvät, kun levy tai USB-muisti ladataan.



TAKAPANEELI
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1 Virtaliitäntä (AC IN)
2 VIDEO OUT-liitäntä
3 PRE OUT-liitäntä (SUB W.)
4 USB 2-portti
5 Kaiutinliitännät
6 HDMI OUT-liitäntä
7 Internet-liitäntä (NETWORK)
8 FM/AM-antenniliitännät
9 M-XPort-liitäntä

1 0 Analogiset audioliitännät (AUX2, AUX3 IN)

Huom!
• Älä koske takapaneelissa sijaitsevien liitäntöjen sisänas-

toihin. Sähköstaattinen purkaus saattaa vahingoittaa
laitetta pysyvästi.

• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä tuulettimen
aukkoihin. Tämä voi aiheuttaa henkilövamman tai laite-
vahingon.

• Laitteesta kuuluu hiljainen ääni tuulettimen toimiessa.
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1 4 Asetuspainike (SETUP)
1 5 Pysäytyspainike ( )
1 6 HOME-painike
1 7 Hyppäyspainike taakse-/eteenpäin ( )
1 8 Numeropainikkeet
1 9 Pyyhintäpainike (CLEAR)
2 0 Väripainikkeet (RED/GRN/YEL/BLU)
2 1 iPod suoravalinta-/kauko-ohjauspainike

(iPod D/R)
2 2 Pikahakupainike (SEARCH)
2 3 Hajatoistopainike (RANDOM)
2 4 Kertauspainike (REPEAT A-B)
2 5 Kertauspainike (REPEAT)
2 6 Pikahakupainikkeet taakse-/eteenpäin

( )
2 7 Toistopainike ( )
2 8 Taukopainike ( )
2 9 Paluupainike (RETURN)
3 0 Hyväksyntäpainike (ENTER)
3 1 Ponnahdusvalikkopainike (POP UP MENU)
3 2 SURROUND-painike
3 3 Kokonaisvoimakkuuden säätöpainikkeet

(VOLUME )
3 4 Äänenmykistyspainike (MUTE)
3 5 Tulolähteen valintapainike (INPUT)
3 6 Kamerakulman valintapainike (ANGLE)
3 7 Tekstikielen valintapainike (SUBTITLE)
3 8 DBB/TONE-painike
3 9 Kuva-kuvassa-painike (PIP)
4 0 Uniajastimen painike (SLEEP)
4 1 Himmennyspainike (DIMM.)

Siirtävät kursoria
(ylös/alas/vasemmalle/oikealle)

KAUKO-OHJAIN

1 Virtapainike (POWER)
2 Kellopainike (CLOCK)
3 Levykelkan avaus-/sulkupainike (OPEN/

CLOSE )
4 Näyttöpainike (DISP)
5 TV POWER-painike
6 AUDIO/RDS-painike
7 TV INPUT-painike
8 TV-kanavapainikkeet (TV CH +/-)
9 Lähteen suoravalintapainike (S.DIRECT)

1 0 TV-voimakkuuden säätöpainikkeet
(TV VOLUME )

1 1 STEREO-painike
1 2 TOP MENU-painike
1 3 Kursoripainikkeet ( )



PERUSKYTKENNÄT
Tässä osassa selitetään millä tavalla kaiuttimet,  TV, satelliittiviritin, digiboxi, antennit ja virtajohto 
kytketään.
• iPodin tai USB-muistin kytkentä iPod/USB-porttiin (sivu 27)
• USB-muistin kytkentä USB2-porttiin (sivu 28)
• Kannettavan audiosoittimen kytkentä (sivu 28)
• Kytkentä Internet-verkkoon (sivu 29)
Huom!
• Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
• Tutustu myös muiden kytkettävien laitteiden käyttöohjeisiin tehdessäsi kytkentöjä.
• Kytke vasen ja oikea kanava oikein, vasen vasempaan ja oikea oikeaan.
• Älä niputa virtajohtoja yhteen kytkentäkaapelien kanssa. Tämä aiheuttaa hurinaa.
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Kauko-ohjaimen toiminta-alue
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-
valaisin tai infrapunalamppu.

Paristojen asennus
1. Poista paristotilan 2. Asenna paristotilaan kaksi

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

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Vaihda paristot uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka

se viedään aivan laitteen eteen.
• Mukana olevat paristot ovat vain toimintojen tarkistamista

varten ja niiden käyttöikä on normaalia lyhyempi.
• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asenta-

essasi paristoja.
• Estä paristonesteen vuodot toimimalla seuraavasti:

- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja, pura, kuumenna tai

heitä paristoja tuleen.
- Älä säilytä paristoja paikassa, joka on alttiina suoralle

auringonvalolle tai on erittäin kuuma.
• 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.



KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ
Tarkista laitteeseen kytkettävien kaiuttimien vasen (L) ja oikea (R) kanava sekä niiden + (punainen)  ja - (musta)  napaisuus-
merkinnät ja kytke kaiuttimet oikein.
Kytkentään käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)
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Kytkentätoimenpiteet
Kuori eristettä n. 10 mm kaiutinjohdon päästä. Kierrä pal-
jaat johtosäikeet yhteen estämään oikosulut.
Kierrä liitännän nuppi auki vastapäivään ja työnnä paljas
johdonpää liitännässä olevaan reikään. Kiristä sitten nuppi 
kiertämällä sitä myötäpäivään.

Huom!
• Käytä 6-8 ! impedanssilla varustettuja kaiuttimia.

Suojapiiri aktivoituu, jos käytät muulla impedanssilla
varustettuja kaiuttimia.

• Kytke kaiutinjohdot siten, että liitännästä ei työnny ulos
irrallisia säikeitä. Suojapiiri aktivoituu, jos paljas johto 
koskettaa takapaneeliin tai + ja - navat koskettavat toi-
siinsa.

• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty.
Seurauksena voi olla sähköisku.

Suojapiiri
Suojapiiri aktivoituu alla mainituissa tapauksissa:
• Jos paljas kaiutinkaapeli koskettaa takapaneeliin tai

+ ja - kaapelit koskettavat toisiinsa.
• Jos ympäristön lämpötila on hyvin korkea.
• Mikäli vahvistimen sisälämpötila nousee liian korkeaksi.
Irrota virtajohto tällaisessa tapauksessa. Tarkista sitten 
kaiutinkaapelien ja tuloliitäntäkaapelien kytkennät.
Anna ylikuumenneen laitteen jäähtyä ja paranna sitten
sen tuuletusta. Kytke tämän jälkeen virtajohto takaisin pis-
torasiaan. Jos suojapiiri aktivoituu tämän jälkeen uudel-
leen, laitteessa on jokin vika. Ota tällöin yhteys Marantz-
huoltopalveluun.



TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
Valitse käytettävä liitäntä ja suorita kytkentä

Kytkentään käytettävät kaapelit
Audio- ja videokaapeli (myydään erikseen)

* Mahdollistaa digitaalisten
video- ja audiosignaalien
siirtämisen yhdellä HDMI

Videokaapeli (myydään erikseen) kaapelilla.

HDMI-TOIMINTO
• Deep Color (sivu 40)

Kopiointisuojaus
Tämän laitteen ja TV-vastaanottimen on tuettava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) -järjestelmää
voidaksesi toistaa digitaalista video- ja audiosisältöä. Tämä laite tukee HDCP-teknologiaa.
• Video ja audio ei toistu oikealla tavalla, jos tähän laitteeseen kytketään jokin muu kuin HDCP-yhteensopiva TV.

Tutustu TV-vastaanottimen käyttöoppaaseen lisätietoja varten 

HDMI-KAAPELIT
• Käytä HDMI-logolla varustettua kaapelia HDMI-kytkentää varten. Normaali toisto ei ole mahdollista, jos käytät kaapelia,

jossa ei ole HDMI-logoa.
• Käytä HDMI versio 1.3a yhteensopivaa kaapelia kytkiessäsi Deep Color-signaalien siirtämistä tukevan laitteen.
Huom!
• Älä kytke tämän laitteen videolähtöä kuvanauhurin kautta. Jotkut mediat sisältävät kopioinninestosignaaleja, jotka häi-

ritsevät TV-ruudun kuvia.
• Kun HDMI-videoresoluutioasetukseksi valitaan HDMI Auto, ”Resolution” parametrin kuvaamalla tavalla sivulla 39,

videosignaali syöttyy kytketyn laitteen tukemalla korkeimmalla resoluutiolla.
• Jos HDMI resoluution asetus on jokin muu kuin HDMI Auto, aseta se vastamaan käyttämäsi television resoluutiota.

Kuvat eivät toistu normaalisti ellei television ja tämän laitteen resoluutiot ole yhteensopivat.
• Audio ja video katkeaa väliaikaisesti, jos kytketystä toistolaitteesta katkaistaan virta tai tulolähdettä vaihdetaan.
• Vaihtaessasi tämän laitteen resoluutiota, laite tarvitsee muutamasta sekunnista n. kymmeneen sekuntiin muutoksen

hyväksyntään. Tämän jakson aikana ei kuulu mitään ääntä.
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Huom!
• Kuva ei ole selkeä, luonnollinen tai se e näy  lainkaan ellei HDMI OUT-lähdön kuvasignaali vastaa TV-vastaanottimen

resoluutiota.
Jos näin tapahtuu, suorita ensin composite-kytkentä tämän laitteen ja TV-vastaanottimen välille ja valitse TV-vastaan-
ottimentulolähteeksi VIDEO (komposiitti) asetusvalikon valintaa varten. Aseta sitten oikea resoluutio.
(Tutustu TV-vastaanottimen käyttöoppaaseen yhteensopivaa resoluutiota koskevia lisätietoja varten.)

• Jotkut HDMI-yhteensopivat laitteet pystyvät ohjaamaan muita laitteita HDMI-liitännän kautta.  Tätä laitetta ei kuitenkaan
ole mahdollista ohjata toisella laitteella HDMI-liitäntää käyttäen.

DVI-D-LIITÄNNÄLLÄ VARUSTETUN LAITTEEN KYTKENTÄ
Voit tehdä kytkennän DV-D-liitännällä varustettuun laitteeseen käyttämällä  HDMI/DVI-muuntokaapelia (lisävaruste), joka
muuntaa HDMI-signaalit DVI-signaaleiksi.
Huom!
• Mitään ääntä ei kuulu tehdessäsi kytkennän DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen. Aseta valikossa HDMI Output-

parametrin asetukseksi ”Off Speaker”  voidaksesi kuunnella ääntä kaiuttimista.
• Signaaleja ei voi syöttää DVI-D-laitteille, jotka eivät ole HDCP-yhteensopivia.
• Videosignaalit ovat RGB-formaattia.

HDMI-kytkentään liittyvät asetukset
Suorita asetukset tarvittaessa. Tutustu asianomaisiin sivuihin lisätietoja varten.

AUDIO (sivu 40)
Suorita asetukset HDMI-video-/audiolähtöä varten.
• HDMI Output

SATELLIITTIVIRITTIMEN/KAAPELI-TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
Tämä kytkentä mahdollistaa satelliitti- tai kaapeli-TV-lähetysten katselun .
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Kytkentään käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)

ANTENNIN KYTKENTÄ
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM- antenni tai AM

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

kohinataso on mahdollisimman vähäinen.
AM-silmukka- FM-sisäantenni

antenni (mukana) (mukana)

Huom!
• Älä kytke kahta FM-antennia samanaikaisesti.
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LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKEN-
TÄ (RX101)
Kytke lisävarusteena myytävä langaton vastaanotin 
(RX101) tähän laitteeseen. Voit vastaanottaa ja toistaa
muiden laitteiden audiosignaaleja käyttämällä Bluetooth
Communication-toimintoa.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Voit käyttää langatonta vastaanotinta  (RX101) myös

ulkoisena IR-vastaanottimena.
• Tutustu RX101-laitteen käyttöoppaaseen tarvittavia

asetuksia varten.
Langaton vastaanotin RX101

Kauko-ohjain

Kauko-ohjaimen kytkentä
Voit ohjata tätä laitetta käyttämällä RX101-vastaanottimen
kauko-ohjaustunnistinta. Muista valita asetukseksi
”IR=DISABLE”, kun halut ohjata laitetta tällä tavalla.
Huom!
Tehdessäsi tämän kauko-ohjauskytkennän, aseta RX101
vastaanottimen IR-kytkin ”ON” asentoon.

KAUKO-OHJAUKSEN ASETUS
1 Aseta laite valmiusti-     

laan painamalla ON/
STANDBY.

2 Pidä painiketta alas-
painettuna ja paina
ON/STANDBY.
Valitse näyttöön 
IR = ENABLE tai
IR = DISABLE

3 Paina ja valitse
IR = DISABLE tai
IR = ENABLE. 
Paina sitten ENTER.

Huom!
Laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella, jos asetukseksi on
valittu IR = DISABLE.

Huom!
• Älä kytke AM-silmukka-antennia irti, vaikka käyttäisit

AM-ulkoantennia.
• Varmista ettei AM-silmukka-antennin johdot kosketa

takapaneelin metalliosiin.
• Jos vastaanottosignaalissa on häiriöitä, kytke maadoi-

tusliitäntä (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-ANTENNIN KÄYTTÖ
Ripustaminen seinälle
Ripusta antenni suoraan seinälle ilman kokoamista.

Naula, ruuvi tmv.

Vapaasti seisova
Kokoa antenni aikaisemmin esitetyllä tavalla.
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Virtajohto
(mukana)

Huom!
• Älä kytke virtajohtoa ennen kuin kaikki muut kytkennät

on tehty.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
• Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ennen

kuin kytket sen AC IN-liitäntään.

Huom!
• Virta ei katkea kaikista piireistä, vaikka laite asetetaan 

virta-valmiustilaan. Jos poistut kodistasi pitemmäksi 
aikaa, katkaise virta painamalla ON/STANDBY- tai
POWER-painiketta, tai irrota virtajohto pistorasiasta.

• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.

VIRRAN KATKAISU
Paina POWER.
Virta katkeaa.

Huom!
• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.
• Varmista, että levykelkka on kokonaan suljettu ennen

virran katkaisua.
• Älä sulje levykelkkaa työntämällä sitä käsin, jos virta on

katkaistu. Tämä voi vahingoittaa laitetta.

Virran katkaiseminen kokonaan
Irrota virtajohto pistorasiasta.
• Kellon aika-asetus pyyhkiytyy, kun  virtajohto irrotetaan

pistorasiasta.
• Eri toimintoja varten tehdyt käyttäjäasetukset pyyhkiyty-

vät myös, jos virtajohto on irrotettuna pitkän ajan.

TULOLÄHTEEN VALINTA
Paina toistettavaa lähdettä     
vastaavaa tulolähdevalitsinta
(AUX*, M-XP, DISC, iPod/
USB1, TUNER)
Voit valita haluamasi lähteen suoraan.
* Tulolähde vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun

AUX-painiketta painetaan.

VIRTAJOHDON KYTKENTÄ

PERUSTOIMENPITEET
• Virran kytkentä (katso alla)
• Virran katkaisu (Katso oikea sarake)
• Tulolähteen valinta (katso oikea sarake)
• Kokonaisvoimakkuuden säätö (sivu 16)
• Äänen hetkellinen mykistys (sivu 16)
• Näytön kirkkauden muuttaminen (sivu 16)
• Äänensävyn säätö (sivu 16)
• Kuuntelu kuulokkeilla (sivu 16)
• Source Direct-toiminto (sivu 16)
• Kellon asetus (24-tuntinen näyttö) (sivu 17)
• Toistokelpoinen media (sivu 17)
• Toistotiedot (sivu 18)
• Blu-ray-, DVD-video- ja CD-levyjen toisto

(sivu 19)
• Normaali toisto (sivu 20)
• Muut toiminnot (sivu 30)

TÄRKEITÄ TIETOJA
Suorita eri laitteiden väliset kytkennät ja viritinvahvistimen
asetukset ennen toiston käynnistämistä.
Huom!
Tutustu myös kytkettyjen laitteiden ohjeisiin käyttäessäsi
niitä.

ESIVALMISTELUT
VIRRAN PÄÄLLEKYTKENTÄ
Paina POWER.
Virta kytkeytyy päälle.

Huom!
Voit kytkeä virran päälle myös paina-     
malla ON/STANDBY-painiketta
päälaitteesta.

Kytke virtajohto 230 V,
50 Hz pistorasiaan
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ÄÄNENSÄVYN SÄÄTÖ
1 Valitse säädettävä äänipara- 

metri painamalla DBB/TONE

2 Säädä parametri painamalla
, tai .

• Paina DBB/TONE tehdäksesi
muita sävysäätöjä.

• Säätötila peruuntuu ja näyttö
palaa normaaliin tilaan ellei mitään
toimenpidettä suoriteta 5 sekun-
tiin.

DBB: Voimistaa matalia ääniä.
(Optiot: ON - OFF)

BASS: Säätää matalia ääniä.
(Säätöalue: -10 dB - +10 dB)

TREBLE: Säätää korkeita ääniä.
(Säätöalue: -10 dB - +10 dB)

Laitteen asetukset otsohetkellä:
• DBB = OFF
• BASS = 0 dB
• TREBLE = 0 dB
Huom!
DBB ja BASS voidaan asettaa samanaikaisesti. Säädettävä
BASS-alue voi kuitenkin vaihdella hieman voimakkuusta-
sosta riippuen, jos asetukset tehdään samanaikaisesti.

KUUNTELU KUULOKKEILLA
Kytke kuulokkeet (lisävaruste)       liitäntään.
• Ääni katkeaa kaiuttimista automaattisesti.

Huom!
Kuulovaurioiden välttämiseksi, älä nosta voimakkuustasoa
liian korkeaksi kuunnellessasi kuulokkeilla.

SOURCE DIRECT-TOIMINTO
Toisto on mahdollisimman lähellä alkuperäisääntä source
direct-tilassa, koska audiosignaali ohittaa sävynsäätöpiirin
(DBB/BASS/TREBLE).
Paina S.DIRECT.
• Sama toiminto saadaan myös painamalla SOURCE

DIRECT-painiketta laitteen etupaneelista.

Päälaitteessa olevan painikkeen käyttö
Paina INPUT.
• Tulolähde vaihtuu alla esitetyllä     

tavalla joka kerta, kun INPUT-
painiketta painetaan.

* Näyttöön ilmestyy ”M-XPort”, kun langaton RX101-vas-
taanotin kytketään M-XPort-tiin.

TOIMENPITEET, JOTKA OVAT MAHDOL-
LISIA TOISTON AIKANA
KOKONAISVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
Voit säätää voimakkuutta paina-  
malla .
Näyttö ilmaisee voimakkuustason.
Säätöalue
VOLUME 00-59, VOLUME MAX
• Säätöalue vaihtelee tulosignaalista

riippuen.
Huom!
Voit ohjata laitetta myös päälaitteen
säätimillä. Säädä voimakkuutta tällai-
sessa tapauksessa painamalla 
VOLUME .

ÄÄNEN HETKELLINEN MYKISTYS
Paina MUTE.
Näyttöön ilmestyy ”MUTE ON”.     

Huom!
Paina uudelleen MUTE peruuttaaksesi äänen mykistyk-
sen. 
Voit peruuttaa mykistyksen myös säätämällä kokonaisvoi-
makkuutta.

NÄYTÖN KIRKKAUDEN MUUTTAMINEN
Paina DIMM.
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TOISTOKELPOINEN MEDIA
LEVYT

• Ainoastaan UDF- tai ISO9660-formaattiin äänitettyjä
BD-RE/R-, DVD-R/RW- ja CD-R/-RW levyjä voi toistaa
tällä laitteella.
*1 BD-video/DVD-videolevyt eivät toimi tässä käyttö-

oppaassa kuvatulla tavalla valikkorakenteesta 
johtuen.

*2 Blu-ray-soittimella ja BD-videolevyllä sekä DVD-soit-
timella ja DVD-videolevyllä on omat maakoodit.
Toisto ei ole mahdollista , jos koodit eivät sovi
yhteen.

*3 Tämä laite tukee ver 2.0 BD-ROM, Ver 3.0 BD-RE ja
Ver 2.0 BD-R-levyjä.

Huom!
Alla lueteltuja levyjä ei voit toistaa tällä laitteella.
• DVD+R/DVD+RW
• BD-RE Ver 1.0 (kasetilla varustettu BD-levy)
• BD-R/BD-RE, joka sisältää BDAV-äänityksen
• HD DVD/DVD-RAM/DVD-audio
• CDV (ainoastaan audio-osan voi toistaa)
• CD-G (ainoastaan audiosignaalit voidaan syöttää)
• Standardin ulkopuolinen CD (CD jossa on kopioinnin

esto, jne.)
• Piraattilevyt
• Levyt, joiden äänitysalueen halkaisija on alle 55 mm.
• Hybridilevyt
• Videosingle-levy (VCD)/CVD/Video-CD/Super video-

CD/interaktiivinen-CD (CD-I)/Photo CD/Super audio-CD
levy.

KELLONAJAN ASETUS (24-TUNTINEN
NÄYTTÖ)
Esimerkki: Aseta kellonajaksi 10:15.   
1 Kytke virta laitteeseen paina-

malla POWER.
• Paina ON/STANDBY suorittaak-

sesi kellon asettamisen etupanee-
lin säätimillä.

2 Paina SETUP.
Näyttöön ilmestyy eri tyyppisiä asetus-
valikoita.
• Jos suoritat toimenpiteet laitteen

säätimillä, pidä MODE-painiketta
alaspainettuna vähintään 3 sekun-
tia.

3 Käytä painikkeita ja valitse
CLOCK. Paina sitten ENTER
tai .

4 Aseta tunnit painamalla .  

5 Paina ENTER tai .
Minuutit vilkkuvat näytössä.

6 Käytä painikkeita ja aseta
minuutit.

7 Paina ENTER tai .
Kello on nyt asetettu aikaan ja näyttö palaa normaaliin
tilaan.

Huom!
Kauko-ohjaimen painikkeella suoritettavat toiminnot voi
tehdä myös painamalla INPUT-painiketta laitteen etupa-
neelista.

Kellonajan tarkistaminen virran ollessa kytketty
Paina CLOCK.
Näyttö palaa normaaliin tilaan painamalla CLOCK-painiketta
uudelleen.

Kellonajan tarkistaminen laitteen ollessa virta-
valmiudessa
Paina CLOCK.
Kellonaika ilmestyy näyttöön 10 sekunniksi.
Huom!
Aikaa ei voi asettaa laitteen ollessa valmiustilassa.
Kytke ensin virta päälle.
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Huom!
• TV-ruudun oikeaan yläkulmaan voi ilmestyä kieltosym-

boli ( ). Tämä tarkoittaa, että kyseinen toimenpide on
estetty.

• Tässä käyttöoppaassa kuvatut tietyt toimenpiteet vaih-
televat levystä riippuen. Tarkista jokaisen levyn ohjeet
lisätietoja varten.

• Kuvat saattavat pysähtyä hetkellisesti toistaessasi 2-
kerroksista levyä. Tämä tapahtuu ensimmäisen kerrok-
sen vaihtuessa toiseen kerrokseen. Tämä ei ole mikään
vika.

Informaatioraitanäyttö 
Esimerkki: Toistaessasi CD-levyä.

Current Track/total track number = nykyinen raita/raitojen koko-
naismäärä
Playback mode = toistotila
Disc type = levytyyppi
Repeat playback mode = toiston kertaus
Random playback mode = hajatoisto
Proceeding bar = seurantaraita
Elapsed time of current track = toistuvan raidan kulunut aika
Total playing time of current track = toistuvan raidan kokonais-
aika

Huom!
• Blu-ray Disc- tai DVD-nauhurilla äänitetyn levyn toisto

saattaa olla mahdotonta tai se voi toistua väärin, johtuen
audio-, video-katkoista tmv. äänityksen aikana.

• Finalisoimattomia BD-RE/R, DVD-R/RW ja CD-R/RW-
levyjä ei voi toistaa. Finalisoi levyt ennen toistoa.

• Kaikkia 8 cm BD-REs/ND-Rs-levyjä ei voi toistaa tällä lait-
teella.

• Toistaessasi jotain BD-Java-otsikkoa, lataaminen voi kes-
tää normaalia otsikkoa kauemmin tai osa toiminnoista toi-
mii hitaasti.

TIEDOSTOT

Toistokelpoinen tiedosto

* Tällä laitteella ei voi toistaa DRM (Digital Rights Manage-
ment) -äänitettyjä tiedostoja.

Huom!
• Yllä mainitun tiedostotyypin toisto voi epäonnistua myös

äänitysajankohdan olosuhteista johtuen.
• Jos tiedoston nimi, artistin nimi tai albumin nimi sisältää

kirjoitusmerkkejä, joita valikkoruutu ei tue, edellä maini-
tut eivät ilmesty ruutuun oikealla tavalla.

• Progressiivisesti formatoituja JPEG-kuvia ei voi toistaa.

TOISTOTIEDOT
Informaatiopalkki ja mediasoittimen ruutu ilmaisee toisto-
tiedot.
Paina DISP..
Levytiedot ilmestyvät TV-ruutuun.    
• Paina DISP.. pyyhkiäksesi näytön.

Huom!
Ruudun ilmaisema sisältö eroaa hieman toistettavasta
mediasta riippuen. Tiedot näkyvät myös toiston aikana.
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LEVYVALIKON (DISC) KÄYTTÖ    
1 Paina TOP MENU toiston

aikana.
Levyvalikko ilmestyy TV-ruutuun,
jos levy sisältää sellaisen.

2 Käytä painikkeita
haluamasi kohteen valin-
taan ja paina sitten ENTER.
Valitsemasi kohde toistuu.

OTSIKKOVALIKON (TITLE) KÄYTTÖ     
1 Paina POP UP MENU toiston

aikana.
Otsikkovalikko ilmestyy TV-ruutuun,
jos levy sisältää sellaisen.

2 Käytä painikkeita
haluamasi kohteen valin-
taan ja paina sitten ENTER.
Valitsemasi kohde toistuu.

PONNAHDUSVALIKON (POP UP) KÄYTTÖ
1 Paina POP UP MENU toiston  

aikana.
Ponnahdusvalikko avautuu TV-ruu-
tuun, jos levy sisältää sellaisen.

2 Käytä painikkeita
haluamasi kohteen valin-
taan ja paina sitten ENTER.
Valitsemasi kohde toistuu.

3 Sulje ponnahdusvalikko
painamalla POP UP MENU.
Ponnahdusvalikko sulkeutuu
automaattisesti joillakin levyillä.

BD-LIVE-toiminnon käyttö
Toistaessasi BD-LIVE-yhteensopivaa levyä voit kytkeytyä
Internetin kautta Blu-ray levyjä koskevaan BD-LIVE-sivus-
toon ja valita erikoisominaisuuksia ja tekstiä, jota ei ole saa-
tavissa levyllä.
Kytke BD-LIVE-datalla äänitetty USB-muistitikku laitteen
takapaneelissa olevaan USB2-porttiin.
• BD-LIVE mahdollistaa erilaiset toiminnot käytetystä

levystä riippuen.
• Saadaksesi tarkempia tietoja eri toiminnoista ja niiden

käytöstä, tutustu yksittäisten levyjen kuvarutunäyttöihin
ja selityksiin.

• Asenna ensin USB-muisti tähän laitteeseen ennen kuin
yrität toistaa BD-LIVE-yhteensopivaa Blu-ray-levyä.

Huom!
• Kytke tämä laite Internetiin ja suorita alla esitetyt asetuk-

set voidaksesi käyttää BD-LIVE-toimintoja.
Kytkennät: ”Kytkentä Internet-verkkoon” sivu 29.
Asetukset: ”Internet” sivu 38.

• Verkkoympäristöstäsi riippuen laite saattaa pyytää kyt-
keytymistä Internetiin tai kytkentä saattaa olla mahdo-
tonta.

1 Suorita toiston esivalmistelut.
(1) Kytke virta TV-vastaanottimeen  

ja subwooferiin.
(2) Vaihda TV-vastaanottimen tulo

tätä laitetta vastaavaksi.
2 Kytke virta tähän laitteeseen

painamalla POWER.
3 Vaihda tulolähteeksi DISC/

USB2 painamalla DISC.
4 Lataa levy soittimeen.

• Paina avataksesi/sulkeaksesi
levykelkan.

• Kotivalikkoruutu (home) ilmes-
tyy TV-ruutuun.

Kuvatiedostot

Videotiedostot

Järjestelmäasetukset

Ladattu levy

Musiikkitiedostot                                             

• Toisto käynnistyy automaattisesti, kun
Optical Disc AutoPlay-asetukseksi
valitaan ”ON”.

5 Käytä painikkeita tiedoston valintaan ja
paina ENTER.
Toisto käynnistyy.
• Joillakin levyillä ruutuun ilmestyy ensin valikko.

Huom!
• AVCHD-formaattiin äänitetyt BD-video- tai DVD-video-

levyt ilmaistaan TV-ruudussa ”BD” merkinnällä.
• Levykelkka avautuu, jos yrität ladata toistokelvottoman

levyn.

Disc-valikon, Top-valikon ja pop-up-valikon 
käyttö
Useissa BD-video- ja DVD-videolevyissä on disc-, top- tai
pop-up-valikko, joka ohjaa sinua levyn eri toimintojen vali-
nassa.
Huom!
Valikoiden sisältö ja vastaavat valikkotoimenpiteet vaihtele-
vat eri levyillä. Tutustu levyohjeisiin lisätietoja varten.
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NORMAALI TOISTO
Esivalmistelut (sivu 15)
Toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia toiston
aikana (sivu 16)
Kellonajan asetus (sivu 17)
Toistokelpoinen media (sivu 17)
Toistotiedot (sivu 18)
Blu-ray-, DVD-video- ja CD-levyjen toisto (sivu 
19)

• Toiston lopetus  (sivu 20)
• Toiston hetkellinen pysäytys  (sivu 21)
• Ruutu-ruudulta-toisto  (sivu 21)
• Pikahaku eteen-/taaksepäin (sivu 21)
• Hidastettu toisto eteenpäin (sivu 21)
• Kappaleiden/raitojen/tiedostojen ylihyppäys

(sivu 21)
• Tiettyjen jaksojen haku  (sivu 21)
• Toiston kertaus (sivu 22)
• Hajatoisto (sivu 22)
• Kamerakulman vaihto (sivu 23)

Audiokielen vaihto (sivu 23)
• Tekstikielen vaihto (sivu 23)
Surround-toiminto (sivu 23)
Radioasemien virittäminen (sivu 29)
Muut toiminnot (sivu 30)

TOISTON LOPETUS

Paina painiketta toiston aikana.
Toisto pysähtyy.

Resume-toiminto

Pysäytyspiste taltioituu muistiin, kun toisto pysäytetään.
• Paina painiketta pysäytystilassa, kun haluat jatkaa

toistoa pysäytyspisteestä.

Resume-toiminnon peruutus
Suorita jokin alla esitetyistä toimenpiteistä.
• Paina painiketta pysäytystilassa.
• Vaihda toisto USB2-porttiin kytketylle USB-muistille.
• Avaa levykelkka.
Huom!
Resume-toiminto (toiston jatkaminen) peruuntuu, jos laite
asetetaan valmiustilaan tai virta katkaistaan irrottamalla vir-
tajohto pistorasiasta.
Huom!
Resume-toiminto e toimi valikkotoistolla tai toistaessasi
BD-J (Blu-ray Disc Java) yhteensopivaa levyä.

Huom!
• Älä irrota USB-muistia tästä laitteesta toistaessasi BD-

LIVE-yhteensopivaa levyä.
• BD-LIVE- ja Bonus View-toimintoja ei voi käyttää etupa-

neelin iPod/USB1-portin kautta.
USB-muistia koskeva huomautus!
• Aseta laite virranvalmiustilaan aina kytkiessäsi tai irrottaes-

sasi USB-muistin. Laite ei pysty lukemaan USB-muistin
tietoja, jos työnnät USB-tikun USB-porttiin, kun virta on
päällä.

• Kytke USB-liitäntään USB-muisti, jonka kapasiteetti on
1 GB tai enemmän ja FAT32 ja USB 2.0 High Speed (480
bittiä/sekunti) yhteensopiva. 

• Kuva ja ääni eivät toistu oikein, jos USB-muisti sisältää
aikaisemmin äänitettyä materiaalia.

• USB-muistitikkujen toimintaa ei voi taata.
• Älä käytä USB-jatkokaapelia kytkiessäsi USB-muistilait-

teen USB-liitäntään.

Bonus View-yhteensopivan BD-videon toisto

Toistaessasi levyä joka on bonus view (kuva-kuvassa) yh-
teensopiva, voit levylle taltioitujen päävideokuvien lisäksi
toistaa myös ohjaajan kommentit yhdessä  samanaikaisen
vaihtoehtotekstin ja eri kamerakulmien kanssa, levystä
riippuen.
• Toimintoja ja niiden käyttöä koskevia lisätietoja löytyy

yksittäisten levyjen kuvaruutunäytöistä ja selityksistä.
1 Paina PIP-painiketta toiston      

aikana, kun ruutuun ilmestyy
vaihtoehtoisia videokuvia
sisältävä otos.
PIP (kuva-kuvassa) asetusvalikko
ilmestyy TV-ruutuun useaksi
sekunniksi.

2 Valitse PIP-valikko painamalla
.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto-
kuva ja paina ENTER.

Päävideokuva
(primääri video)

Vaihtoehtoinen
videokuva
(sekundääri video)

Esimerkki: Bonus view
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KAPPALEIDEN/RAITOJEN/TIEDOSTOJEN YLI-
HYPPÄYS

Paina tai painiketta     
toiston aikana.

: Toisto käynnistyy uudelleen
toistuvan kappaleen/raidan/
tiedoston alusta.

: Toisto käynnistyy seuraa-
van kappaleen/raidan/
tiedoston alusta.

Huom!
Levyasetukset saattavat estää hyppää-
misen nimiotsikon alkuun.

TIETTYJEN JAKSOJEN HAKU

1 Käynnistä haku painamalla        
SEARCH toiston aikana.
Hakutoiminnon asetuspalkki
ilmestyy ruudun yläreunaan.
• Hakutoiminto vaihtuu joka kerta,

kun painiketta painetaan.

Hakutoiminnolle yhteensopiva sisältö

Huom!
Jos kappale-/raita-/tiedosto-hakutilassa useampia sekun-
teja suorittamatta mitään toimenpidettä, hakutoiminto pe-
runtuu.

TOISTON HETKELLINEN PYSÄYTYS

Paina painiketta toiston 
aikana.

ilmaisin syttyy näyttöön.
• Jatka normaalia toistoa painamalla .
Huom!
Voit käyttää myös päälaitteen säätimiä.     
Suorita tällaisessa tapauksessa seu-
raavat toimenpiteet.
Paina painiketta toiston aikana.
• Toisto jatkuu normaalisti painamalla

painiketta uudelleen.

RUUTU-RUUDULTA-TOISTO

Paina painiketta taukotilassa.   
Toisto vaihtuu ruutu- ruudulta eteen-
päin joka kerta, kun painiketta paine-
taan.
• Jatka normaalia toistoa painamalla .
Huom!
Voit käyttää myös päälaitteen säätimiä.     
Suorita tällaisessa tapauksessa seu-
raavat toimenpiteet.
Paina painiketta toiston aikana.
• Toisto jatkuu normaalisti painamalla

painiketta uudelleen.

Huom!
Ruutu-ruudulta-toisto ei ole mahdollista taaksepäin tällä
laitteella.

PIKAHAKU ETEEN-/TAAKSEPÄIN

Paina tai painiketta tois-   
ton aikana.
Pikahakunopeus eteen- tai taakse-
päin vaihtuu joka painalluksella.
• Nopeus vaihtuu levyn ja tiedoston

mukaan.
• Jatka normaalia toistoa painamalla .
Huom!
Ääni mykistyy, kun pikahaku käynnistetään Blu-ray- tai
DVD-levyn toistolla.

HIDASTETTU TOISTO ETEENPÄIN

Paina painiketta taukotilan     
aikana.
Nopeus vaihtuu joka kerta, kun paini-
ketta painetaan.
• Jatka normaalia toistoa painamalla .
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Toiston kertauksen lopettaminen
Paina REPEAT painiketta toistuvasti, kunnes 
”REPEAT” ilmaisin sammuu näytöstä tai TV-ruutuun ilmes-
tyy ”Repeat Off”.
Huom!
• Kaikki kertaustoiminnot eivät ole käytettävissä levystä

riippuen.
• Levystä riippuen toiston kertaus ei käynnisty otsikon tai

kappaleen alkuun ja saattaa siirtyä seuraavalle otokselle.
• ”Repeat Off” asetus ei ole käytössä iPod/USB1-porttiin

kytketyn USB-muistin kertaustoistoa varten. 

KAHDEN ASETETUN PISTEEN VÄLISEN JAK-
SON KERTAUS (A-B)
¨
1 Paina REPEAT A-B-paini-   

ketta toiston aikana kerrat-
tavaksi haluamasi jakson
aloituspisteessä (A).
Näyttöön syttyy ”A-” ilmaisin.

2 Paina REPEAT A-B uudelleen kerrattavan 
jakson lopetuspisteessä (B).
Näyttöön syttyy ”B” ilmaisin ja toiston A-B-kertaus 
käynnistyy.
• Voit palata normaalille toistolle painamalla REPEAT

A-B-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön ilmestyy
”Repeat Off”.

Huom!
• Aseta kertauksen lopetuspiste (B) aikaisintaan 5 sekun-

nin päähän käynnistyspisteestä (A).
• A-B-kertaus peruuntuu, jos käynnistät jonkin hakutoi-

minnon A-B-kertauksen aikana.
• Jotkut otokset estävät toiston A-B-kertauksen
• A-B-kertaus ei ole mahdollista toistaessasi AVI/WMV/

VMA/MP3/JPEG-tiedostoja.
• A-B-kertaus ei ole mahdollista kertaustoiston aikana.
• Toiston A-B-kertaus saattaa olla estetty AVCHD-tiedos-

ton ominaisuuksista riippuen.
• A-B-kertaus ei toimi BD-videolevyillä, jotka tukevat Java-

sovellutuksia.

HAJATOISTO

Paina RANDOM toiston aikana.  
Näyttöön syttyy ”RANDOM” ilmaisin
ja TV-ruutuun ilmestyy .
• Käytössä oleva asetus ilmestyy

näyttöön painamalla RANDOM-
painiketta toiston aikana.

Hajatoiston lopetus
Paina RANDOM-painiketta toistuvasti, kunnes ”RANDOM”
ilmaisin sammuu näytöstä tai TV-ruutuun syttyy ”Random
Off”.
Huom!
• Joidenkin levyjen asetukset estävät hajatoiston.
• Hajatoisto jatkuu, kunnes asetukseksi valitaan

”Random Off”.

2 Valitse hakutoiminto tai asetus  
käyttämällä hakutoiminnon ase-
tuspalkkia.
Haku käynnistyy.
Otsikko- kappale-, raitanumeron
syöttö
Esimerkki:
Valitaksesi 
numeron ”3”, syötä 1, ENTER
Valitaksesi 
numeron ”11”, syötä 1, 1, ENTER
Kuluneen ajan syöttö
Voit käynnistää levytoiston haluamastasi pisteestä
määrittämällä kuluneen ajan toistettavan otsikon/levyn
alusta.
Esimerkki:
Asettaaksesi ”3 min. 5 sek.”, syötä 3, 0, 5, ENTER
Asettaaksesi ”1 tunti, 9 min., 35 sek.”,
syötä 1, 0, 9, 3, 5, ENTER

Syötettyjen numeroiden pyyhintä
Valitse pyyhittävä numero käyttämällä painikkeita ja
paina sitten CLEAR.
Valittu numero pyyhkiytyy.

TOISTON KERTAUS

1 Paina REPEAT .
”REPEAT” ilmaisin syttyy näyttöön 
ja kertaustoimintosymboli ilmestyy
TV-ruutuun.
• Kertaustoiminto vaihtuu joka

kerta, kun painiketta painetaan.
• Voit valita käytetyn asetuksen 

näyttöön (ruutuun) painamalla
REPEAT käytetyn asetuk-
sen ollessa ilmaistuna.

Kertaustoiminto

Kertaustoimintoa koskeva huomautus
Asetettavat kertaustoiminnot vaihtelevat toistamastasi
levystä tai  tiedostosta riippuen.
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Huom!
• Levyasetukset saattavat rajoittaa audiokielen vaihtami-

sen levyvalikon käyttöön. Vaihda audiokieli tällaisessa
tapauksessa levyvalikkoa käyttäen.

• Blu-ray-levystä riippuen laite saattaa toistaa vain toissi-
jaisen äänen (Secondary Audio), vaikka kuva-kuvalta-
toiston asetukseksi on valittu ”Off”.

TEKSTIKIELEN VAIHTO

Toistaessasi levyä tai tiedostoa, jolle on äänitetty useam-
pia tekstikieliä voit halutessasi aktivoida/peruuttaa tekstin
tai vaihtaa haluamallesi kielivaihtoehdolle.
1 Paina SUBTITLE toiston           

aikana.
Toistuvan tekstikielen numero ilmes-
tyy näyttöön.

2 Käytä painikkeita, valitse
”PIP Subtitle” ja paina sitten
ENTER.
(Kun ”Subtitle” on valittu)

3 Käytä painikkeita haluamasi tekstikielen
valintaan ja paina ENTER.

Huom!
• Tekstikielen vaihto voi olla rajoitettu valikon käyttöön

levyasetuksista riippuen. Vaihda tekstikieli tällaisessa
tapauksessa levyvalikkoa käyttäen.

• Kun ensisijainen ja toissijainen tekstikieli on kumpikin
aktivoituja, molemmat ilmestyvät TV-ruutuun. 
Valitse jomman kumman asetukseksi ”Off” välttääksesi
hämääntymisen.

SURROUND-TOIMINTO
Laite suorittaa virtuaalisen surround-käsittelyn, kun tulo-
lähteeksi valitaan DISC/USB2.
Oletusasetus = Stereo

DOLBY VIRTUAL SPEAKER-TOISTO
Dolby Virtual Speaker tarjoaa täyden surround-äänen
kahdella stereokaiuttimella.
•

KAMERAKULMAN VAIHTO

Voit itse valita katselukulman toistaessasi Blu-ray- tai DVD-
videolevyjä, jotka on äänitetty useammasta eri kamerakul-
masta.
1 Paina ANGLE-painiketta tois-

ton aikana.
Toistuva kulmanumero ilmestyy näyt-
töön.

2 Paina .
Audiovalikko avautuu.

3 Käytä painikkeita kulman
valintaan ja paina sitten
ENTER.

Huom!
Levyasetukset saattavat estää kamerakulman vaihtamisen.

AUDIOKIELEN VAIHTO

Voit vaihtaa audiokielen toiston aikana levyillä, joille on 
äänitetty useampia audioraitoja.
Blu-ray-levyillä voit asettaa vaihtoehtoisen äänen, kuten
interaktiivinen audio, äänikommentit jne.
1 Paina AUDIO/RDS-painiketta    

toiston aikana.
Näyttö ilmaisee toistuvan audio-
numeron.

2 Käytä painikkeita ja valitse
”Audio” tai ”PIP Audio”.
Paina sitten ENTER.
(Kun ”Audio” on valittu)

• Näyttö lmaisee tallennuksen audionumeron/nume-
ron, jos levylle on äänitetty useampia äänitallenteita.

3 Käytä painikkeita halua-
masi audiokielen valintaan
ja paina sitten  ENTER.
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3 Viritä haluamallesi asemalle.
(1) Automaattiviritys

Pidä TUNING + tai TUNING - painiketta alaspainet-
tuna valitaksesi kuunneltavaksi haluamasi aseman.
• Asemien, joiden signaali on heikko ei voi virittää.
• Voit lopettaa automaattivirityksen painamalla

TUNING + tai TUNING -.
(2) Manuaaliviritys

Käytä TUNING + tai TUNING - painiketta kuunnelta-
vaksi haluamasi aseman valintaan.
• Voit suorittaa samat toimenpiteet myös paina-

malla painikkeita laitteen etupaneelista.
Huom!
• Laitteesta voi kuulua hurisevaa ääntä AM-vastaanotolla,

jos läheisyydessä käytetään TV-vastaanotinta.
Siirrä tällaisessa tapauksessa tämä järjestelmä mahdolli-
simman kauas TV-vastaanottimesta.

• Viritä vastaanotettava asema manuaalisesti ellei sitä voi
virittää automaattisesti.

FM-asemien automaattinen esiasetus
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 40
asemaa.
AM-asemia ei voi esiasettaa automaattisesti.
1 Paina SETUP.

• Pidä MODE-painiketta alaspainet- 
tuna vähintään 3 sekuntia suoritta-
essasi toimenpiteitä tällä laitteella.

2 Käytä painikkeita ja valitse
TUNER SETUP. Paina sitten
ENTER tai .

3 Käytä painikkeita ja valitse
FM AUTO PRESET. Paina sit-
ten ENTER tai .
FM AUTO PRESET-näyttö vilkkuu.

4 Paina ENTER, kun ”FM AUTO
PRESET” vilkkuu.
Lähetysasemat taltioituvat automaattisesti.

Automaattisen esiasetuksen peruuttaminen
Paina TUNER SETUP tai .
• Paina MODE tai , jos suoritat toi- 

menpiteet etupaneelin säätimillä.

Huom!
Lähetysasemia, joiden signaali on heikko ei voi esiasettaa
automaattisesti. Viritä tällainen asema manuaalisesti, jos
haluat esiasettaa sen.

Paina SURROUND.
Näyttöön syttyy ” VS” ilmaisin ja           
Dolby virtual speaker-toisto käynnistyy.

DOLBY HEADPHONE-TOISTO
Tällä toiminnolla voit kuunnella monikanavaista surround-
ääntä kuulokkeita käyttämällä.
1 Kytke kuulokkeet.
2 Paina SURROUND.

” ” ilmaisin syttyy näyttöön.
Dolby Headphone-toisto käynnistyy.

STEREOTOISTO
Tämä toiminto on äänen stereo- 
stereotoistoa varten.
• Ääni toistuu vasemmasta ja oikeasta

kaiuttimesta.
• Monikanavaisia lähteitä toistetta-

essa äänet miksautuvat 2-kana-
vaiseksi audioksi.

Paina STEREO.
STEREO-ilmaisin syttyy näyttöön
ja stereotoisto käynnistyy.

RADIOASEMIEN VIRITTÄMINEN
FM/AM-lähetysten kuuntelu
1 Valitse tulolähteeksi viritin  

painamalla TUNER-paini-
ketta.

2 Valitse vastaanottoalue
painamalla TUNER.
¨

• Päälaitteen MODE-painike toimii
samalla tavalla kuin kauko-ohjainta
käytettäessä.

FM AUTO Valitse tämä asetus 
analogisten FM-stereo- 
tai monolähetysten 
automaattivastaanottoa 
ja kuuntelua varten.

FM MONO Valitse tämä asetus 
kuunnellaksesi analo-
gista FM-stereolähe-
tystä monona.

A M Valitse tämä asetus 
kuunnellessasi AM-
lähetystä.
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Huom!
Näyttöön ilmestyy ”*” merkki, kun valitset rekisteröidyn esi-
asetusnumeron. Paina ENTER-painiketta voidaksesi kir-
joittaa uuden numeron kyseisen esiasetusnumeron
päälle.

4 Syötä haluamasi asemanimi.
• Voit syöttää enintään 8 merkin pituisia nimiä.
• Katso käytettäväksi sopivat painikkeet alla:

: Valitsevat kirjoitusmerkkejä.
: Siirtävät kursoria vasemmalle tai oikealle.

CLEAR: Pyyhkii valitun merkin.
Voit pyyhkiä kaiken tekstin pitämällä CLEAR-
painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

• Katso syötettäväksi kelpaavat merkit alla.

• Voit käyttää MODE- ja INPUT-painikkeita etupa-
neelista samoja toimenpiteitä varten kuin 
painiketta kauko-ohjaimesta. 

Huom!
• Ellet halua syöttää mitään asemanimeä, paina ENTER

tekemättä mitään muuta.
• Suorita toimenpide uudelleen, jos olet tehnyt jonkin

virheen syötettyäsi kirjoitusmerkin. Uusi merkki syöttyy
tällöin pyyhityn päälle. 

5 Paina ENTER.
Syöttämäsi merkit rekisteröityvät muistiin.
• Toista vaiheet 1-5 nimetäksesi muita asemia.

ESIASETETTUJEN ASEMIEN KUUNTELU
Paina CH-, CH+ tai 0-9 valitaksesi 
haluamasi esiasetetun kanavan.
Huom!
Voit valita esiasetusnumeroita myös pai-
namalla tai painiketta laitteen
etupaneelista.

Esiasetettujen kanavien pyyhintä
(1) Käynnistä pyyhittäväksi haluamasi 

esiasetetun kanavan vastaanotto.
(2) Paina CLEAR.
(3) Paina sitten CLEAR tai ENTER, kun

näyttöön ilmestyy vilkkuva 
”DELETE OK?”.

Huom!
Esiasettaessasi asemia automaattisesti, kaikki aikaisemmin
esiasetetut tiedot pyyhkiytyvät.  Uudet esiasetetut asemat
rekisteröityvät pyyhityille esiasetusnumeroille.

Esiasetuskanavien nimeäminen
Voit syöttää enintään 8 kirjoitusmerkin pituisia nimiä.
1 Valitse nimettäväksi haluamasi esiasetus-

kanava.
2 Paina kaksi kertaa ENTER.

Näyttö vaihtuu asemanimen syöttötilaan.
3 Syötä asemanimi.

• Painikkeita voi käyttää seuraavasti:
: Valitsevat kirjoitusmerk-

kejä.
: Siirtävät kursoria vasem-

malle tai oikealle.
CLEAR: Pyyhkii valitun merkin.
Voit pyyhkiä kaiken tekstin pitämällä
CLEAR-painiketta yhtäjaksoisesti
alaspainettuna.

• Katso syötettäväksi kelpaavat merkit
alla.

• Voit käyttää MODE- ja INPUT-pai-
nikkeita etupaneelista samoja toi-
menpiteitä varten kuin paini-
ketta kauko-ohjaimesta.

4 Paina ENTER.
Syöttämäsi merkki rekisteröityy.
• Toista vaiheet 1-4 nimetäksesi

lisää asemia.

FM-asemien manuaalinen esiasetus
Voit esiasettaa suosikkiasemasi virittämisen helpottami-
seksi.
Voit esiasettaa yhteensä 40 FM ja AM-asemaa tämän lait-
teen muistiin.
1 Viritä esiasetettavaksi halua-

mallesi asemalle.
2 Paina ENTER.

Näyttöön ilmestyy vilkkuva ”P- -” 
pienintä  rekisteröimätöntä esiase-
tuskanavanumeroa varten.

3 Käytä , CH-, CH+ tai 0-9
painikkeita esiasetettavan
numeron valintaan ja paina
sitten ENTER.
Vastanottotaajuus ja vastaanottotila
taltioituvat muistin, jonka jälkeen
näyttö vaihtuu asemanimen syöttö- 
tilaan.

Huom!
Voit valita esiasetusnumeroita myös pai-
namalla tai painiketta laitteen
etupaneelista.



PTY (Ohjelmatyyppi)
PTY tunnistaa RDS-ohjelmatyypin. Katso ohjelmatyypit ja niitä vastaavat näytöt alla. 

26

Tietojen katselu vastaanoton aikana
Paina DISP. painiketta RDS-vastaanotolla  
valitaksesi parhaillaan lähettävän aseman 
tiedot.

* Ohjelmapalvelunimi
• Näyttö ilmaisee asemanimen, jos

sellainen on rekisteröity.

RDS (Radiotietojärjestelmä)
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvelu, 
joka lähettää ylimääräisiä tietoja yhdessä säännöllisten
radio-ohjelmasignaalien kanssa.
RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FM-asemien
automaattiviritykseen.
1 Valitse FM painamalla TUNER. 
2 Paina AUDIO/RDS.
3 Käytä painikkeita ja valitse

RDS SEARCH. Paina sitten
ENTER tai .

4 Paina ENTER tai .
RDS-automaattihaku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” 

ellei yhtään RDS-asemaa löydy.

Uutiset
Ajankohtaista
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Pop-musiikki
Rock-musiikki
Helposti kuunneltava
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki

Säätiedotukset
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. 
2 Paina AUDIO/RDS.
3 Käytä painikkeita ja valitse

PTY SEARCH. Paina sitten
ENTER tai .

4 Käytä painikkeita ja valitse
haluamasi ohjelmatyyppi.

5 Paina ENTER tai .
Automaattinen PTY-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” 

ellei yhtään valittua ohjelmatyyppiä 
lähettävää asemaa löydy.

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.
2 Paina AUDIO/RDS.
3 Käytä painikkeita ja valitse

TP SEARCH. Paina sitten
ENTER tai .

4 Paina ENTER tai .
Automaattinen TP-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION”  ellei yhtään lii-

kennetietoja lähettävää asemaa löydy.
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Kytkentöihin käytettävät kaapelit
Käytä iPodin mukana toimitettua USB-kaapelia iPodin kyt-
kemiseksi.

Huom!
Marantz ei takaa, että kaikki USB-muistit toimivat tai vas-
taanottavat virtaa. Käytä verkkoadapteria, jos käytät kan-
nettavaa HDD-tyyppistä kytkentää, johon virtalähteen 
voi kytkeä.

IPOD-TELINEEN KÄYTTÖ
Voit asettaa iPodin tai iPhonen mukana toimitettuun jalus-
taan.

iPod-telineen kokoaminen
Kokoa iPod-teline alla esitetyllä tavalla.

Huom!
• Varmista, että iPod-teline on tasaisella pinnalla.
• Älä käytä iPodia tai iPhonea sen ollessa iPod-telineessä.

iPod tai iPhone saattaa tällöin pudota telineeestä.

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

RDS-asemalle joka ei lähetä RT-palveluja.
• RT-toimintoa ei voi asettaa AM-aluetta tai FM-asemia var-

ten, jotka eivät lähetä RDS-lähetyksiä.
• Kohdassa ”RDS-haku” esitetyt toimenpiteet eivät toimi

alueilla, joilla ei lähetetä RDS-lähetyksiä.

CT (Kellonaika)
Käytä tätä toimintoa asettaaksesi laitteen sisältämän kellon
oikean aikaan.
(1) Paina SETUP-painiketta CT-vastaan- 

otolla.
Näyttöön ilmestyy ”AUTO 
Adj mm:ss”.

(2) Hyväksy tiedot painamalla ENTER.
• Laitteen sisäinen kello päivittyy

näytön ilmaisemaan CT-aikaan.
Huom!
Älä paina mitään painiketta kellonaikaa
päivitettäessä. Muussa tapauksessa
CT-vastaanotto ei ole mahdollista, jolloin
kellonaika ei päivity.

MUUT KYTKENNÄT
Tässä osassa selitetään USB-muistin, iPodin,
kannettavan soittimen kytkennät ja kytkentä
Internet-verkkoon.
Katso alla oleva muita kytkentöjä varten.
• Kaiuttimien kytkentä (sivu 11)
• TV-vastaanottimen kytkentä (sivu 12)
• Satelliittivirittimen/kaapelitelevision kytkentä

(sivu 13)
• Antennin kytkentä (sivu 13)
• Virtajohdon kytkentä (sivu 15)

iPODIN TAI USB-MUISTIN KYTKENTÄ USB-
PORTTIIN
Voit nauttia iPod- tai USB-muistiin taltioidusta musiikista.
Huom!
• iPod voidaan kytkeä ainoastaan etupaneelin iPod/USB1

porttiin. Älä kytke iPodia takapaneelin USB2-porttiin.
• Tietokonetta ei voi kytkeä eikä sillä voi ohjata tietoko-

neen USB-portin kautta.
• Älä käytä jatkokaapelia kytkiessäsi USB-muistilaitteen.
• Tutustu USB-muistilaitteita koskeviin lisätietoihin koh-

dassa ”Toisto USB-muistilaitteella”.
• Kytkiessäsi iPhonen tähän laitteeseen, aseta iPhone

vähintään 20 cm etäisyydelle. Jos iPhone sijoitetaan
liian lähelle tätä laitetta, tämä laite syöttää kohinaa, jos
jokin iPhone vastaanottaa jonkin puhelun.



Huom!
• Joitakin iPod-malleja ei voi asettaa iPod-telineeseen, koska niiden pohjapuoli peittyy, kun iPod-kaapeli kytketään.
• Varmista, että iPodin värinätoiminto on katkaistu ennen iPod-telineeseen asettamista. Jos iPod alkaa värähdellä olles-

saan telineessä, se saattaa pudota ja vahingoittua.
• Älä käytä iPod-telinettä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
• Marantz ei vastaa mistään vahingoista, joita saattaa syntyä kytketyille laitteille käytön aikana.

iPODIN TAI USB1-MUISTILAITTEEN KYTKENTÄ IPOD/USB1-PORTTIIN
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Tuetut iPod-mallit

USB-MUISTIN KYTKENTÄ USB2-PORTTIIN
Voit nauttia USB-muistiin taltioidusta musiikista.
Huom!
• iPodia ei voi kytkeä.
• Tietokonetta ei voi kytkeä eikä sillä voi ohjata tätä laitetta

tietokoneen USB-portin kautta.
• Älä käytä jatkokaapelia kytkiessäsi USB-muistilaitteen.
• Tutustu USB-muistilaitteita koskeviin lisätietoihin koh-

dassa ”Tiedostojen toisto” sivulla 33.

USB-muistilaite BD-LIVE-käyttöä varten
Voidaksesi nauttia BD-LIVE-toiminnoista, kytke FAT32 ja 
USB 2.0 (1 GB tai suurempi) High Speed (480 bittiä/s)
kaapeli USB2-liitäntään.
Huom!
BD-LIVE-toimintoa ei voi käyttää etupaneelin iPod/USB1-
portin kautta.

KANNETTAVAN AUDIOSOITTIMEN KYT-
KENTÄ
Voit kytkeä kannettavan audiosoittimen tämän laitteen
”minijakki” liitäntään voidaksesi toistaa soittoraitoja kannet-
tavalla soittimella.

Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (lisävaruste)



29

JÄRJESTELMÄVAATIMUS
Internet-laajakaistakytkentä
Modeemi
Modeemi on laite joka kytkeytyy laajakaistapiiriin ja ohjaa
kommunikointia Internetissä.
Satavissa on myös tyyppi, jossa on sisäänrakennettu rei-
titin.
Reititin
Käytä alla luetelluilla toiminnoilla varustettua reititintä tämän
laittee kanssa.
• Sisäänrakennettu DHCP-palvelin
• Tämä toiminto yhdistää IP-osoitteet automaattisesti

LAN-verkossa. 
• Sisäänrakennettu 100BASE-TX-kytkin
• Suositamme 100 Mbps tai nopeamman kytkentäyksi-

kön käyttöä, jos kytkettäviä laitteita on monta.

Ethernet-kaapeli (CAT-5 tai suurempi)
• Käytetään  langallista LAN-kytkentää varten.
• Käytä ainoastaan alan liikkeissä myytävää suojattua

SRP tai ScTP LAN-kaapelia.
• Jotkut kampamalliset Ethernet-kaapelit ovat erittäin

alttiita häiriöille.
• Käytä normaalin tyyppistä kaapelia.
Huom!
• Jos sinulla on sopimus Internet-palvelutarjoajasopimus

linjalle, jolla asetukset tehdään manuaalisesti, suorita
asetukset kohdassa ”Internet-verkko” sivulla 38).

• Tällä laitteella on mahdollista käyttää DHCP ja Auto IP-
toimintoja automaattisia verkkoasetuksia varten.

• Käyttäessäsi tätä laitetta laajakaistareitittimen DHCP-
toiminto aktivoituna, laite suorittaa IP-osoite- ja muut
asetukset automaattisesti.
Jos kytket laitteen verkkoon ilman DHCP-toimintoa,
suorita IP Address- ja muut asetukset kohdassa
”Internet-verkko” annettujen ohjeiden mukaisesti 
(sivu 38).

• Tarkista asetusten sisältö verkon ylläpitäjältä tehdes-
säsi asetukset manuaalisesti.

Huom!
• Kytkentä Internetiin ei vaadi ISP-sopimusta.
• Mitään lisäsopimuksia ei tarvita, jos sinulla on jo laaja-

kaistainen Internet-kytkentä.
• ISP määrittää käytettäväksi sopivat reititintyypit.

Ota yhteys ISP-palveluun tai tietokonemyymälään lisä-
tietoja varten.

• Marantz ei vastaa mahdollisista kommunikointivirheistä
tai ongelmista, jotka ovat syntyneet käyttäjän verkko-
ympäristöstä tai kytketyistä laitteista.

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

• Älä kytke ETHERNET-liitäntää suoraan tietokoneen
LAN-porttiin/Ethernet-liitäntään.

KYTKENTÄ INTERNET-VERKKOON
• Kytke laite Internet-verkkoon voidaksesi käyttää BD-

LIVE-toimintoja tarjoavaa levyä (sivu 19)
• Tutustu kohtaan ”Internet” verkkoasetuksia koskevia

lisätietoja varten (sivu 38)

Kytkentöihin käytettävät kaapelit
Kaapeli (lisävaruste)
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5 Käytä painikkeita ja              
valitse kohde. Paina sitten
ENTER tai toistettavan
tiedoston valintaa varten.

6 Paina ENTER, tai .
Toisto käynnistyy.
• Voit suorittaa samat toimenpiteet

myös painamalla painiketta
laitteen etupaneelista.

Huom!
Voit käyttää MODE-painiketta laitteen etupaneelista suorit-
taaksesi samat toimenpiteet kuin kauko-ohjaimen painik-
keella.
Huom!
• Kaikkia toimintoja ei voi käyttää iPodin tyypistä ja ohjel-

maversiosta riippuen.
• Marantz ei vastaa mahdollisista tieto-ongelmista, joita 

saattaa syntyä, kun iPodia käytetään yhdessä tämän
laitteen kanssa.

MUUT TOIMINNOT
Perustoimenpiteet (sivu 15)
Normaali toisto (sivu 20)
Surround-toiminto (sivu 23)
Radioasemien viritys (sivu 24)
• iPod-toisto  (sivu 30)
• USB-muistin toisto (sivu 31)
• Tiedostojen toisto (sivu 33)
• Toisto kannettavalla audiosoittimella (sivu 36)

IPOD-TOISTO
iPodin kytkentä suoraan iPod/USB1-porttiin
toistoa varten
Käytä iPodin mukana toimitettua USB-kaapelia iPodin kyt-
kemiseksi tämän laitteen USB1/iPod-porttiin voidaksesi
kuunnella iPodiin taltioitua musiikkia.
• ER803 tukee iPod (fifth generation tai uudempi), iPod

nano, iPod classic, iPod touch ja iPhone (laite ei ole
iPod shuffle-yhteensopiva) audiotoistoa.

• Tehtaan perusasetus on ”Direct mode”.
1 Kytke iPod tai USB-muisti-   

tikku suoraan iPod/USB1-
porttiin.

2 Kytke virta päälle painamalla
POWER.

3 Valitse tulolähteeksi iPod/
USB1 painamalla iPod/USB1-
kytkintä.

4 Valitse näyttötoiminto paina-  
malla iPod D/R.
• iPodille taltioitujen tietojen

näyttämiseksi on kaksi toimin-
toa.

Remote-toiminto
Ilmaisee iPod-tiedot tämän lait-
teen näytössä.
• Ilmaisee aakkoset, numerot ja

tietyt symbolit. Yhteensopimat-
tomien merkkien tilalle ilmestyy
” . ” (piste).

Direct-toiminto
Ilmaisee iPod-tiedot iPodin
näytössä.
• ER803:n näyttöön ilmestyy ”Direct iPod”.
• Direct mode ei tue viidennen sukupolven iPodia

tai ensimmäisen sukupolven iPod nanoa.



iPod-käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Siirtävät kursoria/Automaattihaku / Manuaalihaku (pidä alaspainettuna) 
Hyväksyy (vahvistaa) valinnan/Tauko

Direct (suora)/Remote (kauko-ohjaus) vaihto

Paluu
Hajatoisto
Toiston kertaus

Manuaalihaku (pikahaku eteen-/taaksepäin)

Toisto
Tiedostojen ylihyppäys
Tauko
Pysäytys

Vaihtaa otsikko-/artistiniminäytöt ja otsikko-/albuminiminäytöt (Remote-tilassa)
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USB-MUISTIN TOISTO 
USB-muistin toistoa varten on kaksi menetel-
mää.
• Etupaneelissa olevan iPod/USB1-portin 

käyttö
• Takapaneelissa olevan USB2-portin käyttö

Katso kohta ”Tiedostojen toisto” sivu 33.
Huom!
• Marantz ei vastaa mahdollisista tieto-ongelmista, joita 

saattaa syntyä, kun USB-muistia käytetään yhdessä 
tämän laitteen kanssa..

• USB-muistitikku ei toimi USB-keskittimen kautta.
• Marantz ei takaa, että kaikki USB-laitteet toimivat tai vas-

taanottavat virtaa. Suositamme verkkoadapterin käyttöä,
kun käytät verkkoadapterikäytön mahdollistavaa kannet-
tavaa USB-kiintolevyä.

• Tietokonetta ei voi kytkeä tai käyttää tämän laitteen USB-
porttiin kytketyn USB-kaapelin kautta.

• Kopiointisuojattuja DRM-tiedostoja ei voi toistaa tällä
laitteella.

Etupaneelin iPod/USB1-portin käyttö
Tällä laitteella voidaan toistaa alla esitetyissä formaateissa
taltioituja USB-tietoja.

Huom!
• Ainoastaan päällimmäisen osan voi toistaa, jos USB-

muistilaite on jaettu useampiin osiin.
• USB-muistiin taltioituja LPCM, JPEG tai DivX-tiedostoja

ei voi toistaa.
• Näyttökelpoiset kirjoitusmerkit ovat seuraavat:



USB-käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Siirtävät kursoria/Automaattihaku / Manuaalihaku ( pidä alaspainettuna 
Hyväksyy (vahvistaa) valinnan/Tauko
Paluu
Hajatoisto
Toiston kertaus

Manuaalihaku (pikahaku eteen-/taaksepäin)

Toisto
Tiedostojen ylihyppäys
Tauko
Pysäytys

Vaihtaa otsikko-/artistiniminäytöt ja otsikko-/albuminiminäytöt (Remote-tilassa)
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1 Kytke USB-muistilaite iPod/  
USB1-porttiin.

2 Kytke virta päälle painamalla
POWER.

3 Valitse tulolähteeksi iPod/
USB1 painamalla iPod/USB1.

4 Käytä painikkeita ja              
valitse kohde. Paina sitten
ENTER tai toistettavan
tiedoston valintaa varten.

5 Paina ENTER, tai .
Toisto käynnistyy.
• Voit suorittaa samat toimenpiteet

myös painamalla painiketta
laitteen etupaneelista.

Huom!
Voit käyttää MODE-painiketta laitteen etupaneelista suorit-
taaksesi samat toimenpiteet kuin kauko-ohjaimen painik-
keella.
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Näkyviin ilmestyy valittua tiedostotyyppiä vastaava toisto-
valikko.

Toistovalikon puoli Mediavalikon puoli

4 Käytä painikkeita haluamasi median va-
lintaan mediavalikossa ja paina sitten .
Valitulle medialle äänitetyt kansiot ja tiedostot ilmesty-
vät näyttöön.

Huom!
• Voit selata ainoastaan valitun tyyppisiä tiedostoja (mu-

siikki, kuva tai video), vaikka CD-R/CD-RW tai USB-muis-
tilaite sisältäisi musiikki-, kuva- ja videotiedostosekoituk-
sen.

5 Käytä painikkeita haluamasi tiedoston
tai kansion valintaan ja paina ENTER.
Valitessasi tiedoston, sitä vastaava dialogikenttä ilmes-
tyy näyttöön.

6 Paina siirtyäksesi ”play menu side” puo-
lelle.
• painikkeen painamiskerrat saavuttaaksesi ”play 

menu side” puolen vaihtelevat kansion rakenteen
mukaisesti.

7 Käytä painikkeita vali- 
taksesi ”Play Files” ja paina
sitten ENTER.
Näyttö ilmaisee toistotilan.

8 Käytä painikkeita halua-
masi toiminnon valintaan ja
paina sitten ENTER.
Ainoastaan valittu tiedosto toistuu (ja tiedostoa koske-
va informaatio ilmestyy TV-ruutuun musiikkitiedos-
toa toistettaessa).
Esimerkki: Toistaessasi musiikkitiedostoa.

TIEDOSTOJEN TOISTO

• Voit toistaa CD-R/-RW-levylle tai USB-muistiin (ainoas-
taan USB2-portti) taltioituja musiikkitiedostoja kuten MP3
ja WMA, kuvatiedostoja kuten JPEG ja videotiedostoja
kuten AVI ja WMV.

• Alla mainituilla formaateilla luotuja USB-muistilaitteita ja
CD-R/-RW-levyjä on mahdollista toistaa.

CD-R/-RW ja USB2-portti

Huom!
• UDF- tai ISO9660-formaattiin äänitettyjä CD-R/-RW-levyjä

voi toistaa.
• Näytettäväksi sopivat kirjoitusmerkit ovat seuraavat:

Toistaessasi dataa joka sisältä enemmän kuin 999 tie-
dostoa, näyttö ilmaisee tiedot väärin.

TIEDOSTON TOISTO
1 Valitse tulolähteeksi DISC/USB2 painamalla

DISC.
2 Laitteen ollessa pysäytystilassa, lataa levy-

kelkkaan levy tai työnnä USB-tikku USB2-
porttiin.
Kotivalikkoon (Home) ilmestyy musiikki-, kuva- ja video-
tiedostojen symbolit.

• Levytoisto pysähtyy ja home-valikko ilmestyy näkyviin,
jos  takapaneelin USB2-porttiin kytketään USB-muisti.
toiston aikana.
Esimerkki: Kun USB-porttiin on kytketty USB-tikku.

Videotiedostot

Järjestelmäasetukset

Musiikkitiedostot

Kuvatiedostot

3 Paina painikkeita, valitse             
toistettavan tiedoston tyyppi
ja paina .
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Huom!
• Toistaessasi JPEG-tiedostoja, jokainen tiedosto on

näkyvissä määrittämäsi aikaintervallin mukaisesti.
• Valittavissa oleva toistotoiminto vaihtelee toimintatilasta

ja valitusta mediasta riippuen.

Valitessasi ”Browse Pictures” tai ”Browse 
Music”
• JPEG-tiedosto tai musiikkitiedosto vaihtuu toistettavaan

tiedostotyyppiin.

Valitessasi ”Add to playlist”
• Kaikki tiedostot lisätään soittolistaan.
Huom!
Soittolistaan ei voi lisätä kansiota.

Valitessasi ”Remove all from playlist”
• Kaikki tiedostot pyyhkiytyvät soittolistalta.

Valitessasi ”Previous folder”
• Joka kerta, kun tämä parametri valitaan, edellinen kansio

tai edellinen valikko palaa ruutuun.

Valitessasi ”Now Playing”
• Ruutu ilmaisee musiikkitiedoston toistotilan.

Toiston lopetus (sivu 20) 
Paina .

Toiston hetkellinen pysäytys
(sivu 21)
Paina .
• Voit suorittaa saman toiminnon pai-

namalla painiketta laitteen etupa-
neelista.

Ruutu-ruudulta-toisto (sivu 21)
Paina painiketta taukotilassa.
• Voit suorittaa saman toiminnon pai-

namalla painiketta laitteen etu-
paneelista.

Pikahaku eteen-/taaksepäin
(sivu 21)
Paina painikkeita toistolla.

Hidastettu toisto eteenpäin 
(sivu 21)
Paina painiketta toiston aikana.

Tiedostojen ylihyppäys (sivu 21)
Paina painikkeita toistolla.

Toiston kertaus (sivu 25)
Paina REPEAT . 

Hajatoisto (sivu 25)
Paina RANDOM.

SOITTOLISTAN VALMISTELU
1 Suorita vaiheet 1-4 kohdasta 

”Tiedostojen toisto” sivu 33.
2 Käytä painikkeita halua-

masi tiedoston tai kansion valin-
taan ja paina ENTER.
Valintaa vastaava dialogikenttä ilmes-
tyy ruutuun riippuen siitä, onko soitto-
lista valittu mediaksi tai ei. Katso alla.

• Kun valitset optisen levyn • Kun valitset soittolistaan
tai USB2. lisätyn tiedoston.

Huom!
”Play(File)” valintaa ei voi tehdä, jos toistettavan  tiedoston
tyypiksi on valittu JPEG.
3 Käytä painikkeita haluamasi kohteen valit-

semiseksi dialogikentästä ja paina ENTER.

Valitessasi ”Remove from Playlist”
• Valitsemasi tiedosto pyyhkiytyy soittolistalta.
• Toista yllä esitetyt vaiheet 2 ja 3, kunnes kaikki muut

tiedostot ovat pyyhkiytyneet.

Valitessasi ”Add to Playlist”
• Valittu tiedosto lisätään soittolistaan.
• Toista yllä esitetyt vaiheet 2 ja 3, kunnes kaikki muut

tiedostot on lisätty soittolistaan.
Huom!
• Soittolistan kaikki tiedostot pyyhkiytyvät, kun levy pois-

tetaan levykelkasta tai USB-muisti kytketään irti.
• Kaikki kuvatiedostot (JPEG) pyyhkiytyvät soittolistalta,

kun home-valikko ilmestyy ruutuun.

KOHTEEN VALINTA PLAY-VALIKOSSA

Play-valikkoon listatut kohteet vaihtelevat toimintatilasta ja
valitusta mediasta riippuen.
Huom! 
• Paina painiketta toiston aikana vali-

taksesi play-valikon jne.
• Käytä painikkeita pysäytystilassa

valitaksesi haluamasi kohteen play-
valikosta ja paina sitten ENTER.

Valitessasi ”home menu” käyttämällä HOME-
painiketta
• Home-valikko avautuu.

Valitessasi ”Play (File)”
• Paina painikkeita valitaksesi haluamasi toistotoimin-

non play-valikossa ja paina sitten ENTER. Toisto käyn-
nistyy valitun toistotoiminnon mukaisesti.
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MUSIIKKI- JA JPEG-TIEDOSTOJEN SAMANAI-
KAINEN TOISTO 
1 Paina ENTER toistaessasi

musiikkitiedostoa.
Ruutuun ilmestyy toistovalikko jne.

2 Käytä painikkeita, valitse
”Browse Pictures” toistovali-
kossa ja paina ENTER.

3 Käytä painikkeita, valitse
”USB2” mediavalikossa ja
paina sitten .

4 Käytä painikkeita valitak-
sesi haluamasi JPEG-tiedos-
ton tai kansion ja paina ENTER.
Jos valitset tiedoston, ruutuun ilmes-
tyy vastaava dialogikenttä.

5 Siirry ”play menu side” puolelle painamalla
.

• painikkeen painamiskerrat ”play menu side”  puo-
len saavuttamiseksi vaihtelevat kansiorakenteesta 
riippuen.

6 Käytä painikkeita valitak- 
sesi ”Play Files” j paina sitten
ENTER.
Ruutu ilmaisee toistotoiminnon.

7 Käytä painikkeita haluamasi toiminnon
valintaan ja paina ENTER.

8 Valitse toistettavat JPEG-tiedostot ja toista
niitä haluamallasi toistotoiminnolla.
Voit katsella JPEG-tiedostoja kuunnellessasi musiik-
kia.
• Toistosäätimet toimivat ainoastaan JPEG-tiedostoilla

toistaessasi sekä musiikki- että JPEG-tiedostoja.

Musiikkitiedostojen ohjaus
(1) Lopeta JPEG-tiedostojen toisto 

painamalla .
Ruutu ilmaisee toistovalikon.

(2) Käytä painikkeita toistovali-
kossa ja valitse ”Now Playing”.
Paina sitten ENTER.
TV-ruutu ilmaisee musiikkitiedos-
toa koskevat tiedot j voit ohjata
musiikkitiedostoja.

Pikatoisto 
Paina painiketta toiston aikana.
• Näytön aikaintervalli lyhenee alla esitetyllä tavalla joka

kerta, kun painiketta painetaan.

Tiedostoinformaation näyttö 
(sivu 15 ) 
Paina DISP. painiketta toiston aikana.

Halutun tiedostojakson toisto (sivu 21)
Paina SEARCH-painiketta toiston aikana.

KUVAEFEKTIEN NÄYTTÖ 
Voit valita JPEG-tiedostoja valitsemasi Slide Show-option
mukaisesti.
1 Paina POP UP MENU toiston aikana.

Slide Show-valikko ilmestyy ruutuun useammaksi 
sekunniksi

2 Käytä painikkeita haluamasi kohteen va-
lintaan ja paina . 
Valittu kohde ilmestyy ruutuun.

3 Käytä painikkeita haluamasi option valin-
taan ja paina ENTER.

Valitessasi diakuvaefektit (Slide Show)
• Voit valita er näyttötoiminnot seuraavasti:

None = ei mikään, Horizontal Scroll = vaakaselaus
Shutter = suljin, Fade = häivytys

Valitessasi diakuvaviiveen
• Voit valita haluamasi aikaintervallit JPEG-kuvien näyttöä

varten seuraavasti:

Seconds = sekunnit
No delay = ei viivettä



YKSILÖIDYT ASETUKSET

Yllä esitetyn valikkokartan selitykset
1 Aktivoi tai peruuttaa toiston automaattikäynnistyksen, kun levy ladataan soittimeen tai virta kytketään päälle, kun

soittimessa on jo levy.
2 Asettaa rajoitustason BD-LIVE-sisältöä varten.
3 Valitsee BD-LIVE sisällön tallennuskohteen - USB-muistilaite tai tämän laitteen sisäinen muisti.
4 Pyyhkii sisäiseen muistiin ja USB-muistitikulle taltioidun Virtual Package- ja BD-LIVE-sisällön.
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Huom!
Käyttäessäsi kannettavan audiosoittimen kuulokeliitäntää,
säädä sen voimakkuustaso sopivaksi.

TOISTO KANNETTAVALLA AUDIOSOITTI-
MELLA
Kytke kannettava audiosoitin AUX1-liitäntään voidaksesi
toistaa sen soittoraitoja.
1 Kytke kannettava audiosoitin AUX1-liitän-

tään.
2 Kytke virta laitteeseen paina- 

malla POWER.
3 Valitse tulolähteeksi ”AUX1”

painamalla AUX-painiketta.
4 Käynnistä toisto kannettavalla

audiosoittimella.
Audiosoittimen ääni toistuu.

• Lue myös kannettavan audiosoittimen ohjeet.

VALIKKOKARTTA
Kytke TV-vastaanotin tähän laitteeseen voidaksesi suorittaa valikko-
toimenpiteet TV-ruudussa. Tutustu seuraavaan sivuun valikossa
suoritettavia toimenpiteitä varten.

1

2
3

4

5
6

7

8

9
1 0
1 1
1 2
1 3

1 4

1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3



5 Asettaa aikajakson ruudunsäästäjän aktivointia varten.
6 Palauttaa kaikki asetukset lapsilukko poislukien tehtaan asettamille perusasetuksille.
7 Konfiguroi verkkoasetukset Internet-ympäristöä varten kytkeytyessäsi Internetiin.
8 Tunnistaa Internet-kytkennän ja konfiguroi reitittimen tai modeemin verkkoasetukset DHCP-palvelimen avulla.
9 Tämän laitteen järjestelmätiedot

1 0 Asettaa videosignaaliformaatin käytetyn Tv-vastanottimen ja levyn mukaisesti.
1 1 Asetta HDMI-signaaliresoluution.
1 2 Asettaa kuvasuhteen käyttämääsi TV-vastaanottimen tyyppiä varten.
1 3 Valitse HDMI OUT-videosignaalilähdöksi 1080/24p toistaessasi BD-levyille taltioitua 24-ruutuista filmimateriaalia.
1 4 Aktivoi tai peruuttaa syötettävää HDMI-signaalia koskevan color depth-efektin.
1 5 Valitsee HDMI-audiolähtölaitteen.
1 6 Pakkaa dynamiikka-alueen (hiljaisten ja voimakkaiden äänien välinen ero) toistaessasi Dolby Digital, Dolby Digital

Plus, tai Dolby TrueHD-audiosignaaleja.
1 7 Asettaa tekstikielen kuvaruutunäyttöä (OSD) varten.
1 8 Asettaa tekstikielen levy- tai ponnahdusvalikkoa varten.
1 9 Asettaa audiokielen.
2 0 Asettaa tekstikielen.
2 1 Aktivoi tai peruuttaa lapsilukon.
2 2 Asettaa lapsilukon rajoitustason.
2 3 Vaihtaa lapsilukkoasetusten salasanan.
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KUVARUTUVALIKON (OSD) KÄYTTÖ
Audio- ja videoasetukset voi suorittaa OSD-valikossa, kun
tulolähteeksi valitaan ”DISC/USB2”.
OSD-valikko mahdollistaa erilaiset audio/visuaaliasetukset
ja säädöt.
1 Paina painikkeita pysäytystilassa ja valit-

se asetukseksi ”Settings” Home-valikkoa
käyttäen. Paina tämän jälkeen ENTER.

• Home-valikko avautuu TV-ruutuun, jos tai HOME-pai-
niketta painetaan BD-video-, DVD-video- tai CD-toistolla.

• Home-valikko ilmestyy ruutuun, jos HOME-painiketta
painetaan musiikki-, JPEG- tai videotiedostojen toistolla.

2 Käytä painikkeita halua-
masi asetuskategorian valin-
taan ja paina sitten . 

3 Käytä painikkeita haluamasi asetuksen
valintaan ja paina sitten . 
Ruutu ilmaisee valitun kohteen optiovalikon.

4 Käytä painikkeita haluamasi option valin-
taan ja paina sitten ENTER valintasi hyväk-
syntää varten.
Edellinen ruutu ilmestyy näkyviin.

• Paina tai RETURN palataksesi edelliseen ruutuun.

ASETUKSET
Järjestelmä (sivu 38)
Internet (sivu 38)
Näyttö (sivu 39)
Audio (sivu 40)
Kieli (sivu 40)
Lapsilukko (sivu 40)



JÄRJESTELMÄ (SYSTEM)
Mahdollistaa kaikki järjestelmään liittyvät asetukset.
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
Optical Disc AutoPlay O n: Käynnistää toiston automaattisesti.
Aktivoi tai peruuttaa toiston automaatti- O F F: Peruuttaa toiston automaattikäynnistyksen.
sen käynnistyksen levyä ladattaessa tai,
kun  virta kytketään ja soittimessa on levy.
BD-Live Internet Access Limit Access: Sallii ainoastaan käyttäjäsertifioidun BD-levyn sisällön valin-
Asettaa käyttörajoituksen BD-LIVE- nan BD-LIVE-verkkosivulta.
sisältöä varten. Always Allow Access: Sallii BD-LIVE-sisällön valinnan BD-LIVE verkko-

sivulta.
Prohibit Access: Estää kaiken BD-LIVE-sisällön valinnan BD-LIVE-verk-
kosivulta.
Huom!
• Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat levystä riippuen.
• Suorita toimenpiteet BD-LIVE-levyn käyttöohjeissa esitetyllä tavalla BD-

LIVE-sisällön toistamiseksi.
• Suorita laajakaista-Internetin kytkentä- ja kommunikointiasetukset voidak-

sesi nauttia BD-LIVE-toiminnoista. Katso alla oleva kohta ”Kytkentä 
Internet-verkkoon” lisätietoja varten

BD-Live Storage (USB) USB2 (enemmän kuin 1 GB)
BD-LIVE-sisältö taltioituu USB-muistiin Ruutu ilmaisee muistin tallennuskapasiteetin.
Erase Blu-ray storage? 1 . Käytä painikkeita ja valitse ”Erase Blu-ray 
Pyyhkii USB-muistiin taltioidun Virtual Storage?”. Paina sitten ENTER.
Package- ja BD-LIVE-sisällön 2 . Käytä painikkeita, valitse ”Ok” ja paina ENTER.

Screen Saver Duration Of f: Peruuttaa ruudunsäästäjätoiminnon.
Asettaa aikajakson, jonka jälkeen ruu- 5 /10/20/30 Minutes: Aktivoi ruudunsäästäjän, jos kuva pysähtyy ruu-
dunsäästäjä aktivoituu. tuun tehtyä asetusta pitemmäksi  aikaa.
Pysäytetty kuva saattaa palaa kiinni TV- Huom!
ruutuun, jos se on pysäytettynä pitkän Paina mitä tahansa painiketta peruuttaaksesi ruudunsäästötoiminnon.
ajan. Tämän estämiseksi ruudunsääs-
täjä aktivoituu, jos kuva on pysäytettynä
asettamaasi aikajaksoa pitempään.
Reset Settings 1 . Käytä painikkeita, valitse ”Reset Settings” ja paina ENTER.
Palauttaa kaikki asetukset tehtaan aset- 2 . Käytä painikkeita, valitse ”Ok” ja paina ENTER.
tamille arvoille lukuunottamatta lapsi-
lukkoa jne.
Huom! 
”Parental” ei nollaudu (sivu 41).

INTERNET
• Voit käyttää BD-LIVE-toimintoja tarjoavaa levyä kytkemällä M-ER803 Internetiin.
• Tarvitset tiedot kytketystä reitittimestä tai modeemista, jos teet kommunikointiasetukset manuaalisesti.

Vahvista seuraavat tiedot ennen asetusta: IP address, Subnet mask, Gateway, Primary DNS ja Secondary DNS. 
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut
Wired 1 . Käytä painikkeita, valitse ”Wired” ja paina ENTER.
Konfiguroi verkkoasetukset Internet- 2 . Käytä painikkeita, valitse ”IP Mode” ja paina ENTER.
ympäristöäsi vastaaviksi kytkeytyessäsi Off: Peruuttaa tämän laitteen LAN-valmiudet.
Internetiin. Manual: Konfiguroi verkkoasetukset manuaalisesti. 
Huom! Dynamic: Konfiguroi verkkoasetukset automaatti-
Network-testiä ei voi valita, jos sesti reitittimen tai modeemin DHCP-palvelimella.
IP Mode-asetus on ”Off”. Huom!

Valitse ”Manual” ainoastaan, jos reitittimen tai modee-
min DHCP-serveriä ei voi käyttää automaattiseen kon-
figurointiin.
3 . Käytä painikkeita haluamasi IP-toiminnon

valintaan ja paina sitten ENTER.
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Kun valitset ”Off”
IP Address, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS ja Secondary DNS-asetuk-
set pyyhkiytyvät kaikki.

Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
Wired (jatkuu) Kun valitset ”Manual”

• Voit valita P Address, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS ja Secondary 
DNS manuaalista ja konfiguroida nämä manuaalisesti.

• IP Settings-valikko ilmaisee vain ”Link Status” ka ”Mac Address” kohteita
vastaavat tiedot.

(1) Käytä painikkeita haluamasi option valintaan ja paina sitten ENTER.

(2) Valitse uusi arvo painamalla 0-9, valitse sitten ”OK” painamalla ja paina
lopuksi ENTER.

(3) Toista yllä esitetyt vaiheet 1 ja 2, kunnes kaikki uudet arvot on syötetty.
(4) Käytä painikkeita, valitse ”Apply” ja paina ENTER.

Laite suorittaa verkkotestin automaattisesti ja ilmaisee tuloksen TV-ruu-
dussa.

(5) Paina ENTER hyväksyäksesi testituloksen.
Internet-valikko ilmestyy TV-ruutuun.

Network Test 1 . Käytä painikkeita, valitse ”Network Test” ja 
Tunnistaa Internet-kytkennän ja paina ENTER.
konfiguroi asetukset automaattisesti • Internet-testi käynnistyy automaattisesti ja tulok-
DHCP-palvelimen tai reitittimen set ilmestyvät TV-ruutuun.
avulla. 2 . Paina ENTER testitulosten hyväksymiseksi.

Internet-valikko avautuu TV-ruutuun.

NÄYTTÖRUUTU
Aseta videolähtösignaali kytketyn TV-vastaanottimen asetusta vastaavaksi.
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
TV Type NTSC. Valitse tämä asetus, jos TV-vastaanotin käyttää NTSC-värijärjestel-
Asettaa videosignaalin formaatin mää (USA ja Kanada).
TV-vastanottimesta ja levystä riippuen. P A L: Valitse tämä asetus, jos TV-vastaanotin käyttää PAL-värijärjestelmää

(Eurooppa,Australia, Kiina jne.).
Huom!
Vaihda videosignaalijärjestelmää ainoastaan, jos värijärjestelmä poikkeaa
TV-vastaanottimen ja levyn järjestelmästä, kuvaa on vaikea nähdä tai kuvan-
laatu on huono.

Resolution HDMI Auto: HDMI Auto-videoresoluutio tulee automaattisesti valituksi
Asettaa resoluution HDMI-video- HDMI-yhteensopivasta TV-vastaanottimesta riippuen.
signaalia varten. 1 0 8 0 p: Syöttää 1080-juovaisen progressiivisen videosignaalin.

1 0 8 0 i: Syöttää 1080-juovaisen interlaced-videosignaalin.
7 2 0 p: Syöttää 720-juovaisen progressiivisen videosignaalin.
5 7 6 p: Syöttää 7576-juovaisen (PAL) (tai 380-juovaisen NTSC) progressii-
visen videosignaalin.
5 7 6 i: Syöttää 7576-juovaisen (PAL) (tai 380-juovaisen NTSC) interlaced
videosignaalin.
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Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
TV Aspect 16:9 Wide: Valitse tämä asetus kytkiessäsi laajakuvatelevision.
Asettaa kuvasuhteen käyttämäsi Laajakuvaformaatissa äänitetyt levyt toistuvat kokoruutukuvina.
TV-vastaanottimesi kuvaruutukoon 16:9 Pillarbox: Toistaessasi 4:3 kuvia, kuva ilmestyy 16:9 ruudun kes-
mukaisesti. kelle 4:3 kuvasuhteella.

4:3 Pan and Scan: Valitse tämä asetus voidaksesi toistaa laajakuvafor-
maattiin äänitettyjä levyjä 4:3 kuvasuhteen omaavalla TV-vastaanottimella
(kuvan reunat leikkautuvat pois). Muut kuin Pan and Scan-äänitetyt levyt
toistuvat letterbox-tilassa.
4:3 Letterbox: Valitse tämä asetus voidaksesi toistaa laajakuvaformaattiin
äänitettyjä levyjä 4:3 kuvasuhteen omaavalla TV-vastaanottimella Letterbox-
tilassa (kuvan ylä- ja alareunaan jää mustat raidat).

24P Mode O n: Valitse tämä asetus syöttääksesi 1080/24p-videosignaaleja HDMI OUT-
Valitsee 1080/24p videosignaalien liitännästä toistaessasi 24-ruutuista filmimateriaalia.
syötön HDMI OUT-liitännästä toistaes- Off: Valitse tämä asetus toistaessasi muuta kuin filmipohjaista (24-ruutuista)
sasi filmipohjaista (24 ruutua) materiaa- materiaalia.
lia BD-levyiltä. Huom!

• 1080/24P-videosignaalit syöttyvät ainoastaan HDMI OUT-liitännästä.
• 1080/24P-videosignaaleja voi syöttää seuraavien olosuhteiden täytty-

essä.
• HDMI OUT-liitäntä kytketään 1080/24p-yhteensopivaan TV-vastaanotti-

meen.
• Resoluution asetukseksi on valittu ”HDMI Auto” tai ”1080p”.

Color Depth 26 Bit: Valitse tämä voidaksesi syöttää HDMI 36 Bit color depth-videosig-
naaleja 36 Bit HDMI deep color-yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
30 Bit: Valitse tämä voidaksesi syöttää HDMI 30 Bit color depth-videosig-
naaleja.
24 Bit: Valitse tämä asetus syöttääksesi HDMI-videosignaaleja ilman color-
depth-efektiä TV-vastaanottimeen joka ei ole HDMI deep color yhteenso-
piva.
Huom!
Tutustu TV-vastaanottimen käyttöoppaaseen HDMI deep color-yhteenso-
pivaa TV-vastanotinta koskeviin lisätietoihin.

AUDIO
Tässä osassa voit suorittaa ääneen liittyvät asetukset.
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
HDMI Output On (Auto): Tähän laitteeseen kytketty TV-vastaanotin syöttää HDMI-sig-
Valitsee HDMI-audiolähtölaitteen. naalin.

Off Speaker: Ääni ei toistu tähän laitteeseen kytketyistä kaiuttimista.
Huom!
Mitään ääntä ei kuulu, jos toistuva audio-CD on DTS-ES tai Dolby Digital EX
äänitetty.

Dynamic Range Control O n: Aktivoi dynamiikka-alueen pakkauksen parantaakseen hiljaisten ään-
Dynamiikka-alue pakkautuu (hiljais- ten kuuluvuutta.
ten ja voimakkaiden äänten välinen Off: Katkaisee dynamiikka-alueen pakkauksen.
ero) Dolby Digital, Dolby Digital Plus Auto: Säätää dynamiikka-alueen automaattisesti Dolby TrueHD-toistolla. 
tai Dolby TrueHD-audiotoistolla. Huom!

Dynamiikan pakkaus ei toimi kaikkien kytkettyjen  televisioiden TV HDMI-
asetuksesta riippuen.

KIELI
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
O S D English/Francais/Espanol/Italiano/Deutsch/Pyccknn
Asettaa kuvaruutukielen (OSD).
Menu Auto: Valitsee levyvalikon ensisijaiskielen.
Asettaa kielen levy- tai ponnahdus- English/Francais/Espanol/Italiano/Deutsch/Pyccknn/Urdu/
valikkoa varten. Vietnamese/Yoruba
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Audio Auto: Valitsee ensisijaisen audiokielen.
Asettaa audiokielen. English/Francais/Espanol/Italiano/Deutsch/Pyccknn/Urdu/

Vietnamese/Yoruba
Subtitle Of f: Ei ilmaise tekstiä.
Asettaa tekstikielen. English/Francais/Espanol/Italiano/Deutsch/Pyccknn/Urdu/

Vietnamese/Yoruba
Huom!
Halutun kielen valinta voi olla mahdotonta levystä riippuen. Vaihda tällaisessa tapauksessa  
”Auto” ja ”Subtitle” painamalla AUDIO/RDS tai SUBTITLE-painiketta kauko-ohjaimesta.

LAPSILUKKO
Lapsilukko  mahdollistaa rajoitustason asettamisen estämään  sopimattomien ohjelmien katselu lapsilta.
Toisto pysähtyy, jos asetettu rajoitustaso ylitetään tai väkivaltaiset tai muuten sopimattomat otokset leikkautuvat pois
levyn tyypistä riippuen.
Huom!
• Jotkut levyt eivät toistu ollenkaan, jos asetat rajoitustason hyvin matalaksi.  Nosta rajoitustasoa tällaisessa tapauksessa

tai katkaise lapsilukon toiminta.
• Kaikki levyt eivät vastaa lapsilukon tasoasetuksiin. Varmista, että lapsilukko toimii käyttämälläsi levyllä.
Asetettava parametri Asetustiedot (Oletusasetukset ovat alleviivatut)
Parental Control O n: Lapsilukko rajoittaa levyjen toistoa asettamasi rajoitustason mukaisesti.
Asettaa tai peruuttaa lapsilukon. Off: Lapsilukko on peruutettu. Kaikkia levyjä voi toistaa.

Kun valitset ”On”
Ruutuun ilmestyy lapsilukon salasanana syöttöruutu. Katso alla.

1 . Syötä 4-numeroinen sarja painamalla 0-9. Paina sitten ja valitse ”OK”.
2 . Paina ENTER.

Ruutu ilmaisee lapsilukkovalikon.
Huom!
Älä unohda salasanaa. Salasanan perusasetus on ”3308”.

Parental Level 1 (Kid Safe). Sallittu lapsille.
Asettaa lapsilukon rajoitustason. 2 (G): Yleiseen katseluun.

3 (PG): Aikuisen henkilön valvonta suotavaa.
4 (PG-13): Ei  suositella alle 13 vuotiaille lapsille.
5 (PG-R): Aikuisen henkilön valvonta suotavaa.
6 (R): Katselu rajoitettu alle 17 vuotiailta (sallittu ainoastaan aikuisen 
henkilö valvonnassa)
7 (NC-17): Kielletty alle 17 vuotiailta.
8 (Adult): Toisto vaatii salasanan syöttämisen.
Huom!
Mitä korkeampi arvo sitä tiukempi rajoitustaso.

Parental Password 1 . Syötä 4-numeroinen salasana painamalla 0-9. Paina sitten  ja valitse 
Vaihtaa salasanan lapsilukkoasetusta ”OK”.
varten. 2 . Paina ENTER.

TV-ruutuun ilmestyy salasanan syöttöruutu salasanan hyväksyntää
varten.

3 . Suorita yllä esitetyt vaiheet 1 ja 2.
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MUUT ASETUKSET
Tässä osassa voit tehdä ajastin-, audioviive-, kaiuttimien optimointi ja automaattiset valmiustila-
asetukset.
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3 Käytä  painikkeita ja valitse ajastintoi-
minto. Paina sitten ENTER tai .

4 Käytä  painikkeita ja valitse tulolähde.
Paina sitten ENTER tai .

5 Ainoastaan, kun tulolähteeksi on valittu
”TUNER” toiminto
Valitse esiasetusnumero painamalla ja
paina sitten ENTER tai .
• Ellei mitään nimeä ole rekisteröity valittua esiasetus-

numeroa varten, näyttöön ilmestyy viritystaajuus
esiasetusnumeron jälkeen.

6 Käytä  painikkeita ja valitse ”tunnit” ajas-
timen käynnistysaikaa varten. Paina sitten 
ENTER tai .

7 Käytä  painikkeita ja valitse ”minuutit” 
ajastimen käynnistysaikaa varten. 
Paina sitten ENTER tai .

8 Käytä  painikkeita ja valitse ”tunnit” ajas-
timen pysähtymisaikaa varten. Paina sitten 
ENTER tai .

9 Käytä  painikkeita ja valitse ”minuutit” 
ajastimen pysähtymisaikaa varten. 
Paina sitten ENTER tai .

Ajastimen asetus (katso alla)
Audioviive (sivu 43)
Automaattinen valmiustila (sivu 44)
Esiasetuskoodien rekisteröinti (sivu 44)
Muut toiminnot (sivu 44)

AJASTIMEN ASETUS
Voit asettaa ajastimen (Everyday timer/ Once timer) käyn-
nistämään toiston ”DISC”, ”TUNER” ja ”iPod/USB1” läh-
teistä.

Ajastimen prioriteettijärjestys
Ajastimien prioriteettijärjestys on seuraava, jos eri ajastimille
asetetut ajat asettuvat  päällekkäin.
1. Uniajastin (Sleep timer)
2. Kerta-ajastin (Once timer)
3. Päivittäisajastin (Everyday timer)
Huom!
Ellei kelloa ole asetettu aikaan, valitse ajastimen asetustoi-
minto kellon ajan asettamiseksi.

AJASTIMEN ASETTAMINEN
• Päivittäisajastin (EVERYDAY)

Toisto käynnistyy ja pysähtyy (virta katkeaa) päivittäin
asetetun ajan mukaan.

• Kerta-ajastin (ONCE)
Toisto käynnistyy ja pysähtyy asetetun ajan mukaan
ainoastaan kerran.

Huom!
• Käytä CD-DA-asetusta, jos tulolähteeksi on valittu DISC/

USB2. Useat BD-video/DVD-video-äänitteet eivät toistu
tätä toimintoa käytettäessä. Myöskään CD-R/-RW-levyjen
ja USB-muistilaitteen (USB2-portti) tiedostoja ei voi tois-
taa.

• Jos käytät ajastinta CD-DA-toistoon, älä kytke USB-muis-
tia takapaneelin USB2-porttiin.

• Jos tulolähteeksi on valittu DISC/USB2 ja tiedostoja tois-
tetaan USB2-porttiin kytketyllä USB-tikulla virran ollessa
päällekytketty, toisto ei vaihdu levytoistolle, vaikka ajasti-
meen asetettu käynnistysaika koittaa.

1 Paina SETUP.
• Pidä MODE-painiketta alaspainet-

tuna vähintään 3 sekuntia, jos suo-
ritat toimenpiteet etupaneelin sääti-
millä.

2 Käytä  painikkeita, valitse
TIMER SETUP ja paina ENTER
tai .
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Asetusten vaihtaminen ajastinta asetettaessa
Paina tai RETURN.
• Paina MODE-painiketta suorittaes-

sasi toimenpiteet etupaneelin sää-
timillä. Asetus palautuu edelliseen 
vaiheeseen.

• Valitse vaihdettavaksi haluamasi
asetus ja tee sitten mieleisesi ase-
tus.

UNIAJASTIMEN ASETUS
Käytä tätä toimintoa asettaaksesi laitteen virran valmiusti-
laan tietyn aikajakson (minuutteja) jälkeen.
Uniajastimen voi asettaa 120 minuuttiin asti.
Paina SLEEP-painiketta toiston
aikana ja valitse asetettavaksi
haluamasi aika.
• Asetus syöttyy n. 5 sekunnissa, jonka

jälkeen näyttö palautuu aikaisempaan
tilaan.

Uniajastimen peruutus
Valitse ”SLEEP OFF” painamalla SLEEP tai POWER.

Uniajastimen aktivoitumiseen asti jäljellä olevan
ajan tarkistus
Paina SLEEP.

AUDIOVIIVE
Voit korjata äänen ja kuvan välistä ajoitusta katselun aikana,
kun tulolähteeksi on valittu DISC/USB2.
1 Paina SETUP.

• Pidä MODE-painiketta alaspainet-
tuna vähintään  3 sekuntia, jos 
suoritat toimenpiteet etupanee-
lin säätimillä.

2 Käytä  painikkeita, 
valitse AUDIO DELAY ja 
paina ENTER tai .

3 Käytä  painikkeita viive-
ajan säätämiseen.

• Säätöalue: 0 - 160 ms
• Porrastus: 10 ms
• Perusasetus: 0 ms

4 Paina ENTER tai .

1 0 Käytä painikkeita, valitse ”ON” tai 
”OFF” ajastinta varten ja paina ENTER.
• Näytössä vilkkuu ja ajastimen asetus taltioituu

muistiin.
• Ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön 3 sekun-

niksi.

1 1 Aseta virransyöttö valmius-
tilaan painamalla POWER.
Ajastin on asetettu valmiustilan ja
ajastimen ilmaisimeen syttyy punai-
nen valo.

Ajastimen aktivointi tai peruutus
(1) Paina SETUP.

• Pidä MODE-painiketta alaspainettuna vähintään 
3 sekuntia, jos suoritat toimenpiteet etupaneelin 
säätimillä.

(2) Käytä  painikkeita, valitse ”TIMER ON/OFF” ja
paina ENTER.

(3) Käytä  painikkeita ja valitse ”ONCE” tai ”EVERY-
DAY”.

(4) Käytä painikkeita ja valitse ”ON” tai ”OFF” ajas-
tinta varten. Paina sitten ENTER.
Ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön.
• Jos valitset ”OFF”, ajastimen käyttö peruuntuu, 

mutta sen asetukset säilyvät muuttumattomina.

Ajastimen asetusten tarkistaminen
(1) Paina SETUP.

• Pidä MODE-painiketta alaspainettuna vähintään 
3 sekuntia, jos suoritat toimenpiteet etupaneelin 
säätimillä.

(2) Käytä  painikkeita, valitse ”TIMER ON/OFF” ja
paina ENTER.

(3) Paina ENTER, kun näytössä näkyy ”ON” ajastimen
asetusta varten.
Ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön 3 sekunniksi.

Ajastimen asetusten vaihtaminen
Suorita toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen asetus”
sivulla 41.
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Huom!
Jotkut valmistajat käyttävät useamman tyyppisiä kauko-oh-
jauskoodeja. Tutustu mukana olevaan esiasetuskoodilis-
taan numeroiden vaihtamiseksi ja oikean käytön varmista-
miseksi.
Huom!
Kaikki painikkeet eivät toimi laitteen mallista ja valmistus-
vuodesta riippuen.

MUUT TOIMINNOT
Automaattinen virrankytkentä
Laitteen ollessa valmiustilassa, virta kytkeytyy päälle, kun
yhtä painikkeista (muu kuin POWER kauko-ohjaimesta tai
ON/STANDBY laitteen etupaneelista) painetaan, jonka
jälkeen laite käynnistää painettua painiketta vastaavan toi-
minnon.

Avaa levykelkan.
Toisto käynnistyy suoraan tulolähteellä,
joka oli valittuna ennen laitteen asettamista
valmiustilaan.
• Toisto käynnistyy päälaitteeseen ladatulta

levyltä, jos viimeksi käytetty tulolähde oli
DISC/USB2, AUX1, AUX2, AUX3 tai
M-XPort. (Kaikki levytyypit eivät toistu.

Tulolähteeksi vaihtuu DISC/USB2 ja levy-
toisto käynnistyy. (Kun ”Optical Disc Auto
Play” asetus on ”ON” ).
Virittimen toisto käynnistyy.
Tulolähteeksi vaihtuu iPod/USB1 ja USB-
muistin toisto käynnistyy. 
Tulolähteeksi vaihtuu ”AUX”.

Tulolähteeksi vaihtuu ”M-XPort”.
Tulolähteeksi vaihtuu ”DISC/USB2” ellei
M-XPort-liitäntään ole kytketty langatonta
X101-vastaanotinta.

AUTOMAATTINEN VALMIUSTILA
Kun automaattinen valmiustila aktivoidaan laite asettuu
valmiustilaan automaattisesti oltuaan pysäytystilassa n. 
30 minuuttia ilman, että laitteella on suoritettu mitään toi-
menpiteitä.
1 Paina SETUP.

• Pidä MODE-painiketta alaspainet- 
tuna vähintään  3 sekuntia, jos 
suoritat toimenpiteet etupanee-
lin säätimillä.

2 Käytä  painikkeita, 
valitse AUTO STANDBY ja 
paina ENTER tai .

3 Käytä  painikkeita ja
valitse ”ON”. Paina sitten
ENTER tai .
Asetus rekisteröityy.

Huom!
Auto Standby-toiminto ei toimi alla luetelluissa tilanteissa.
• Levytoiston ollessa käynnissä tai taukotilassa.
• Kun iPod tai USB-tikku on kytketty laitteen USB1-port-

tiin.
• Kun tulolähde on ”TUNER”, ”AUX2” tai ”AUX3”.
• Kun tulolähde on ”AUX1” ja kannettavien liitäntään on

kytketty jokin laite.
• Kun tulolähteeksi on valittu ”M-XPort” ja M-XPort-liitän-

tään on kytketty langaton vastaanotin RX101.

ESIASETUSKOODIEN REKISTERÖINTI
Muiden TV-valmistajien kuin Marantzin esiasetuskoodit on
taltioitu laitteen mukana seuraavaan kauko-ohjaimeen.
Käytä tämän käyttöoppaan lopussa olevaa esiasetuskoodi-
taulukkoa esiasetuskoodien rekisteröintiin.

TV-VASTAANOTTIMEN OHJAUSPAINIKKEET
• TV POWER-painike 
• TV INPUT-painike
• TV-kanavapainikkeet

(TV CH+/-)
• TV-voimakkuuspainikkeet

(TV VOLUME )

Paina 0-9 painaen samanaikai- 
sesti ja  ENTER-painiketta. 
• Numerot ovat nähtävissä käyttöop-

paan lopussa olevassa esiasetus-
koodilistassa.



VIIMEISEN TOIMINNON MUISTI
Toiminto taltioi valitsevat asetukset juuri ennen kuin laite asettuu valmiustilaan.
Kun virta kytketään päälle uudelleen, asetukset palautuvat välittömästi ennen virrankatkaisua vallinneeseen tilaan.
TEKIJÄNOIKEUDET
• Tekijänoikeussuojatun materiaalin julkinen esittäminen on kielletty.
TAVARAMERKIT
Tämä tuote käyttää seuraavia teknologioita.
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”Blu-ray Disc” ja ovat tavaramerkkejä.

on DVD Format / Logo Licensing  Corporation tavaramerkki

AVCHD” ja ”AVCHD” logo ovat Panasonic Corporation ja Sony Corporation tavaramerkkejä.

”BD-LIVE” logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.

”BONUSVIEW” on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.

Java ja kaikki muut tavaramerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc rekisteröimiä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Valmistettu seuraavilla lisensseillä U.S. Patent 5,451,942;  5,956,674;  5,974,380; 
5,978,762; 8,226,616; 6,487, 535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,272,567.
DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential
ja DTS-logot ovat DTS, Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmamateriaalin.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistettu Dolby -laboratorioiden lisenssillä Dolby ja kaksois-D symboli ovat Dolby-laborato-
rioiden tavaramerkkejä.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröi-
miä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows Media ja Windows logo ovat Microsoft Corporation rekisteröimiä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittavat, että kyseinen elektroniikkavaruste on suun-
niteltu kytkettäväksi erityisesti iPodiin tai vastaavasti iPhoneen ja, että kyseinen laite täyttää
Applen suoritusstandardit.
Apple ei vastaa tämän laitteen käytöstä tai sen yhteensopivuudesta turva- ja lakisääteisiin nor-
meihin.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch ovat Apple Inc. rekisteröimiä
tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.
• Yksityisten käyttäjien on lupa käyttää iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja 

iPod touch-laitteita muun kuin tekijänoikeussuojatun materiaalin yksityiseen kopiointiin ja
toistoon.



VIANETSINTÄ
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteen käytössä ilmenee jokin ongelma:
1 . Onko kytkennät tehty oikein?
2 . Käytetäänkö laitetta käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
3 . Toimivatko muut kytketyt laitteet kunnolla?

YLEISTÄ
Ongelma Ratkaisu
Ei virtaa. - Tarkista, onko virtajohto kytketty pistorasiaan.

- Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Turvajärjestelmä on aktivoitunut. Irrota virtajohto pistorasiasta, 

odota 10 sekuntia ja kytke virtajohto uudelleen. 
Näyttö on katkaistu. - Himmennysasetus on ”Off”. Valitse jokin muu asetus kuin ”Off”.
Ajastimen ilmaisin vilkkuu n. 0.5 sekunnin - Laitteen sisälämpötila on noussut. Irrota virtajohto pistorasiasta ja
välein. kytke se sitten uudelleen, kun lämpötila on normalisoitunut.

(Siirrä laite toiseen paikkaan, jonka tuuletus on hyvä.)
- Kaiutinkaapelit ovat oikosulussa (löysiä säikeitä). Kierrä säikeet 

yhteen ja kytke kaiutinkaapelit uudelleen. Irrota virtapistoke pisto-
rasiasta ja kytke se sitten  takaisin.

Ajastimen ilmaisin vilkkuu n. 0.25 sekunnin - Suojapiiri on aktivoitunut. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, 
välein. odota 5-10 sekuntia ja kytke sitten verkkojohto uudelleen.
Ajastimen ilmaisin vilkkuu tasaisin välein virran - Laitteessa on jokin vika. Ota yhteys Marantz-huoltoon.
päällekytkemisen jälkeen.
Laite ei toimi normaalisti. - Palauta mikroprosessori perustilaan.
Soittimeen on ladattu toistokelvoton levy, - Aseta laite valmiustilaan painamalla ON/STANDBY-painiketta ja
jonka poisotto ei nyt onnistu. avaa levykelkka painamalla painiketta. Poista tämän jälkeen levy

levykelkasta.
VIDEO
Ongelma Ratkaisu

Ei kuvaa. - Tarkista Tv-kytkentä.
- Vaihda TV-vastaanottimen tuloasetus ulkoista tuloa varten, johon

soitin on kytketty.
Kuva ei näy tai kuva on vääristynyt. - Kuva saattaa vääristyä hieman pikahaun (eteen- tai taaksepäin)
BD-video- tai DVD-videolevyn kuva on jälkeen. Tämä ei ole mikään vika.
mustavalkoinen - Jos levy ei ole yhteensopiva soitinta varten tai ladatulla levyllä on 

toinen maakoodi? (Tämä soitin tukee maakoodia ”B” joka on BD-
videolevyille ja ”2” tai ”ALL” joka on DVD-videolevyille.

AUDIO
Ongelma Ratkaisu
Ei ääntä. - Tarkista kaikkien laitteiden kytkennät.

- Tarkista kaiutinkytkennät.
Tarkista, onko virta kytketty audiolaitteeseen.

- Säädä kokonaisvoimakkuus.
- Peruuta äänen mykistys.
- Valitse sopiva tulolähde.
- Kytke kuulokkeet irti. Kaiuttimista tai PRE OUT-liitännästä ei kuulu

mitään ääntä, kun kuulokkeet ovat kytkettynä.
Subwooferista ei kuulu mitään ääntä. - Tarkista subwooferin kytkennät.

- Kytke virta subwooferiin.
DTS-ääni ei toistu. - Tarkista kaiutin- ja HDMI-kytkennät.
Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus- - Tarkista kaiutin- ja HDMI-kytkennät.
ääni ei toistu.
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HDMI
Ongelma Ratkaisu
Ääni ei toistu HDMI-kytkennän kautta. - Tarkista HDMI-kaapelin kytkennät.

- Valitse valikossa HDMI  Output-parametrin asetukseksi ”HDMI Auto” 
voidaksesi toistaa HDMI-äänen kytketystä laitteesta.

Kuva ei toistu HDMI-kytkennän kautta. - Tarkista HDMI-kaapelin kytkennät.
- Tarkista, onko kytketty näyttö tai muu laite HDCP-yhteensopiva.

Video ei toistu oikein ellei kytketty laite ole HDCP-yhteensopiva.
- Tarkista, että HDMI-videoresoluutio tukee kytketyn laitteen reso-

luutiota. HDMI Auto-asetuksella laite tekee asetuksen automaatti-
sesti.

Kuva jähmettyy hetkeksi toiston aikana. - Toisto ei tapahdu oikein, jos ladatulla levyllä on sormenjälkiä tai naar-
muja. Puhdista levy tai vaihde se naarmuuntumattomaan.

- Ongelma johtuu levylle äänitetystä datasta.
Tekstit eivät ilmesty ruutuun toiston aikana. - Tekstit eivät ilmesty näkyviin toistaessasi BD-video-, DVD-video- tai

DivX® tiedostoja, jotka eivät sisällä tekstiä.
- Onko subtitle-parametrin asetus ”Off”. Käytä levyvalikkoa tai

SUBTITLE-painiketta tekstinäytön valintaan.
Toisto ei käynnisty vaikka painiketta - Onko soittimen sisälle muodostunut kosteutta? Anna soittimen
painetaan tai toisto käynnistyy, mutta olla n. 2 tuntia virta katkaistuna antaaksesi kosteudelle aikaa haih-
pysähtyy välittömästi. tua.

- Levy ei toistu oikein, jos sen pinnalla on sormenjälkiä tai naarmuja.
Puhdista levy tai vaihda se naarmuuntumattomaan.

- Onko levy ladattu ylösalasin? Lataa levy oikein, etikettipuoli ylös-
päin.

- Tarkista, onko soittimeen ladattu toistokelvoton levy.
Tekstit eivät ilmesty ruutuun toiston aikana. - Tekstit eivät ilmesty näkyviin toistaessasi BD-video-, DVD-video-

tiedostoja, jotka eivät sisällä tekstiä.
- Tarkista, onko subtitle-parametrin asetus ”Off”.

Taustakuva ei ilmesty ruutuun, kun levy - Laitteessa on jokin sisäinen vika. Aseta laite virran valmiustilaan,
poistetaan soittimesta. odota hetki ja kytke sitten virta päälle uudelleen.
Painikkeet eivät toimi. Laite ei toimi. - Toimenpiteet voivat olla levyasetusten estämiä. Tutustu levyn mu-

kan seuraaviin ohjeisiin.
- Suojapiiri on aktivoitunut. Irrota tällaisessa tapauksessa virtajohto 

pistorasiasta, odota n. 10 sekuntia ja kytke sitten virtajohto takaisin
pistorasiaan.

Laite ei lue levyä. - Optisen lukupään linssi on likainen. Yritä puhdistaa linssi alan liik-
keissä myytävällä linssinpudistusaineella ennen kuin toimitat lait-
teen huoltoon. (Älä käytä harjaa, tämä voi vahingoittaa linssiä.

Kamerakulma ei vaihdu. - Kamerakulmaa ei voi vaihtaa ellei BD-video- tai DVD-videolevylle ole
äänitetty useampia kulmia. Kamerakulmien vaihto voi myös koskea
vain tiettyjä otoksia.

Toisto ei käynnisty otsikkovalinnan jälkeen. - Lapsilukon katselurajoitus saattaa estää toiston. Tarkista OSD-vali-
kon ”Parental” asetus.

Rajoitustason salasana on unohtunut. - Perusasetus on ”3308”.

RADIO
Ongelma Ratkaisu
Vastaanotto epäonnistuu tai lähetys kohisee - Vaihda antennin suuntausta tai siirrä se toiseen paikkaan.
voimakkaasti. - Siirrä AM-silmukka-antenni kauemmaksi laitteesta.

- Käytä FM-ulkoantennia.
- Siirrä antenni erilleen kytkentäkaapeleista.

47



USB-MUISTILAITE
Ongelma Ratkaisu
OSD-valikkoon ei ilmesty ”USB”, kun USB- - OSD-ruutu ilmestyy näkyviin ainoastaan, kun USB-laite kytketään
laite kytketään. takapaneelin USB2-porttiin. Valitse tulolähteeksi ”DISC/USB2”.

- Laite ei tunnista USB-muistilaitetta. Tarkista kytkentä.
- Kytketty USB-muistilaite ei vastaa massatallennusluokkaa.

Kytke massatallennusta vastaava USB-muistilaite.
- USB-muistia ei voi kytkeä USB-keskittimen kautta.

Äänenlaatu on huono tai toisto on häiriöinen. - Toistettava tiedosto on matalabittinen.
Ruutuun ilmestyy ”Connection Error”. - Laite ei pysty kommunikoimaan oikealla tavalla. Katkaise virta tästä

laitteesta, irrota USB-muistilaite ja kytke se sitten takaisin.
Ruutuun ilmestyy ”Overcurrent”. - USB-muistilaite kuluttaa liian paljon virtaa. Käytä verkkoadapteria,

jos käytät verkkovirralla toimivaa kannettavaa USB-kovalevyä.

IPOD
Ongelma Ratkaisu
iPodia ei voi toistaa. - Tarkista iPod-kytkennät.

- Valitse tulolähteeksi ”iPod/USB1”.
- iPodin on oltava yhteensopivaa tyyppiä, jos se on kytketty USB-

liitäntään.
Ruutu ei ilmaise tiedostonimiä oikein - Tällä laitteella toistettavaksi sopimattomien merkkien tilalle ilmestyy
(”...” jne.). ruutuun ”.” piste.
Ruutuun ilmestyy ”Connection Error”. - Laite ei pysty kommunikoimaan oikealla tavalla. Katkaise virta tästä

laitteesta, irrota iPod ja kytke se sitten takaisin.
Ruutuun ilmestyy ”Not Support”. - Laitteeseen kytketty iPod ei ole yhteensopiva. Varmista, että kyt-

kettävä iPod on yhteensopiva.
- Kytketyn iPodin ohjelmaversio on vanhentunut. Päivitä uusim-

paan versioon.
Ruutuun ilmestyy ”Communication Error”. - iPod ei vastaa komentoihin. Katkaise virta tästä laitteesta. irrota iPod

ja kytke se sitten uudelleen.

KAUKO-OHJAIN
Ongelma Ratkaisu
Laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella. - Paristot ovat kuluneet loppuun.

- Käytä kauko-ohjainta enintään 7 m etäisyydeltä ja alle 30° kulmasta
laitteen edestä. 

- Poista esteet tämän laitteen ja kauko-ohjaimen väliseltä signaalirei-
tiltä.

- Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
- Laitteen kauko-ohjaustunnistin on alttiina voimakkaalle valolle 

(suora auringonvalo, loistevalaisin jne.). Siirrä laite paikkaan, jossa
sen kauko-ohjaustunnistin on suojassa voimakkaalta valolta.

Huom!
• Kaikkia toimintoja ei voi käyttää kaikissa toimintatiloissa. Tämä ei ole mikään vika. Tutustu laitteen mukana oleviin ohjei-

siin oikean käytön varmistamiseksi.
• Voimakkuus vaihtelee eri levyillä. Tämä johtuu eroista signaalia äänitettäessä levylle. Tämä ei ole mikään vika.
• Levyasetukset estävät jotkut toiminnot joillakin levyillä.
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MIKROPROSESSORIN PALAUTUS PERUSTILAAN
Palauta mikroprosessori perustilaan ellei laite toimi oikealla tavalla tai toimenpiteitä ei voi suorittaa.
Kaikki esiasetetut arvot palautuvat tehtaan tekemille asetuksille, kun mikroprosessori palautetaan perustilaan.

1 Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi samanaikaisesti ja ENTER-painikkeita alaspainet-
tuina.

2 Vapauta molemmat painikkeet, kun näyttö alkaa vilkkua n. sekunnin välein.
Näyttöön ilmestyy ”INITIALIZING”.

Huom!
Ellei näyttöön ilmesty ”INITIALIZING” vaiheessa 2, aloita uudelleen vaiheesta 1.

TEKNISET TIEDOT
AUDIO-OSA
• Päätevahvistin

Nimellisteho: 70W + 70W (1 kHz, 6 !, T.H.D. 10%)
Tehokas maksimilähtöteho: 55W + 55W (1 kHz, 6 !, T.H.D. 0.7%)
Lähtöliitännät: 6-8 !

• Analogi
Tuloherkkyys/tuloimpedanssi: AUX1: 100 mV/25 k !

VIDEO-OSA
• S-videoliitännät 

Lähtötaso ja impedanssi: 1 Vp-p, 75 !
VIRITINOSA F M A M

Vastaanottoalue: 87.50 MHz - 108.0 MHz 522 kHz - 1611 kHz
Herkkyys (T.H.D. 3%, IHF): 6 dBµV -

(S/N 30 dB): - 60 dBµV/m
FM-stereoerottelu: 35 dB

SOVELTUVAT LEVYT
BD-videolevyt: 12 cm 1-puolinen, 1-kerroksinen, 12 cm 1-puolinen, 2-kerroksinen
DVD-videolevyt: 12 cm 1-puolinen, 1-kerroksinen, 12 cm 1-puolinen, 2-kerroksinen

8 cm 1-puolinen, 1-kerroksinen, 8 cm 1-puolinen, 2-kerroksinen
8 cm 2-puolinen, 2-kerroksinen (1 puoli, 1 kerros)

CD-levyt (CD-DA): 12 cm/8 cm levyt
YLEISTÄ

Virransyöttö: 230V, 50 Hz
Tehonkulutus: 67 W

0.5 W (normaali valmiustila)
Ulkomitat (Lx KxS): 280 x 111 x 302 mm
Paino: 5 kg
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Laitteen mittapiirros 
Yksikkö: mm

50

ESIASETUSKOODILISTA


