Viritinvahvistin
Malli SR5023
Käyttöohje

CE-merkintä

Malli SR5023 on valmistettu EMC- ja pienjännitelaitteita koskevien direktiivien mukaisesti.
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VAROITUKSIA
• Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
• Älä irrota laitteen koteloa.
• Älä työnnä mitään kotelon tuuletusaukkoihin.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Älä peitä tuuletusaukkoja esim. pöytäliinoilla, sanomalehdillä, verhoilla tmv.
• Älä aseta mitään palavaa, kuten esim. sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ongelmajätteitä koskevien määräysten mukaisesti.
• Jätä n. 20 cm vapaata tilaa laitteen päälle ja ympärille.
• Älä aseta mitään nesteellä täytettyä esinettä (esim. kukkamaljakko) laitteen päälle.
• Virta ei katkea kokonaan vaikka virtakytkin asetetaan OFF-asentoon. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos
haluat katkaista virran kokonaan.
• Asenna laite lähelle pistorasiaa, että virransyöttö on helposti luokse päästävässä paikassa.
• Älä koske kuumiin kohtiin käytön aikana tai heti sen jälkeen.
• Säätimiä ja takapaneelin liitäntöjä lukuunottamatta laite on lämmin käytön aikana ja välittömästi käytön
jälkeen. Älä koske sen kuumiin kohtiin, erityisesti yläpaneeliin. Seurauksena voi olla palovamma.

Johdanto
Onnittelemme Sinua tämän Marantz SR5023 viritinvahvistimen hankkimisesta. Laite on suunniteltu tarjoamaan
luotettavaa kotiteatterinautintoa moneksi vuodeksi eteenpäin. Lue nämä ohjeet huolella ennen viritinvahvistimen
kytkemistä ja käyttöä. Neuvottele Marantz-myyjän kanssa omia kotiteatteriasetuksia koskevia lisätietoja varten.
TARVIKKEIDEN TARKISTUS
Tarkista, että alla esitetyt tarvikkeet ovat mukana laiteen kuljetuspakkauksessa.
Kauko-ohjain

AM-silmukka-antenni
FM-antenni
Verkkojohto

Paristot (AAA) x 2

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

Käyttöopas
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Asentamista koskevia varoituksia
Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle,
sivuille ja taakse riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.
• Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.
• Älä sijoita laitetta kuumuutta synnyttävien lähteiden
läheisyyteen.
• Älä sijoita laitetta kosteisiin tai huonosti tuuletettuihin paikkoihin.
• Suojele laitetta pölyltä.
• Suojele laitetta tärinöiltä.
• Älä aseta laitetta vinojen tai epävakaisten alustojen
päälle.
• Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten ahtaaseen
laitetelineeseen.

• Korkealaatuinen erillinen päätevahvistin
80W + 80W (8 ohmia, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%
harmoninen kokonaissärö)
• Neljä audiotuloa ja yksi audiolähtö
Sisäänrakennettu PHONO-ekvalisaattori (MM)
• 50 AM/FM-aseman esiasetusmuisti
• Matalien ja korkeiden äänien säätimet
• Source Direct-toiminto
Mahdollistaa sävysäätimien ohittamisen, jolloin
audiosignaali syöttyy suoraan tuottaen puhtaan
äänenlaadun.
• Nukahtamisajastin
• Himmennyssäädin
• RDS-toiminto
Radiotietojärjestelmä (RDS) tarjoaa FM-asemien
lähettämiä ylimääräisiä tietoja varsinaisen lähetyssignaalin lisäksi.

Ennen käyttöä
Lue tämä osa huolella ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon.
Verkkojännite
SR5023 toimii ainoastaan 230V, 50 Hz verkkojännitteellä.

Vieraat esineet
Estä vieraita esineitä putoamasta kotelon tuuletusaukkoihin. Tuuleusaukkojen peittyminen saattaa vahingoittaa laitetta.

Tekijänoikeus
Tekijänoikeussuojatun materiaalin luvaton kopiointi
ja julkinen esittäminen on kielletty.

Älä koske laitteen kuumiin osiin käytön aikana
tai välittömästi sen jälkeen
Tietyt osat laitteesta kuumenevat käytön aikana.
Älä koske näihin osiin sillä seurauksena voi olla palovamma.
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Paristoja koskevia varoituksia
• Käytä AAA-tyyppisiä paristoja tässä kauko-ohjaimessa.
• Suositamme alkaliparistojen käyttöä.
• Vaihda kauko-ohjaimeen uudet paristot ellei ohjain
toimi normaalisti vaikka se viedään aivan etupaneelin
lähelle (vaikka vuotta ei olisikaan kulunut edellisestä
paristojen vaihdosta).
• Mukana toimitetut paristot ovat tarkoitetut ainoastaan toimintojen tarkistamiseen. Vaihda tilalle uudet
paristot mahdollisimman nopeasti.
• Huomioi oikea + ja - napaisuus asentaessasi paristoja kauko-ohjaimeen.
• Vahingon tai paristonestevuodon estämiseksi:
- älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- älä käytä eri tyyppisiä paristoja samanaikaisesti.
- älä oikosulje, pura, kuumenna tai hävitä paristoja
polttamalla.
• Poista paristot paristotilasta ellet käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan.
• Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi paristotila huolellisesti puhtaaksi elektrolyytistä ja asenna sitten uudet paristot.
• Huomioi ympäristösäädökset hävittäessäsi loppuunkuluneita paristoja. Toimita vanhat paristot ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

KAUKO-OHJAIN
Käytä kauko-ohjainta enintään 5 m etäisyydellä laitteen etupaneelissa sijaitsevasta infrapunatunnistimesta.

Varoitus!
• Estä auringonpaisteen tai muun voimakkaan valon
pääsy laitteen infrapunatunnistimeen.
Kauko-ohjain ei muussa tapauksessa toimi.
• Pidä mielessäsi, että kauko-ohjaimen käyttö voi vaikuttaa myös muihin lähellä oleviin kauko-ohjattaviin laitteisiin.
• Kauko-ohjain ei toimi, jos sen ja laitteen infrapunatunnistimen välisellä signaalireitillä on jokin este.
• Älä aseta mitään esineitä kauko-ohjaimen päälle.
Tämä saattaa painaa yhtä tai useampaa painiketta,
jolloin sen paristot kuluvat nopeasti loppuun.
Paristojen asennus
Asenna kauko-ohjaimeen paristot ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Mukana olevat paristot on tarkoitettu ainoastaan kauko-ohjaimen toimintojen tarkistamiseksi.
1. Poista paristotilan kansi.

2. Asenna uudet paristotilaan paristot (tyyppi AAA)
oikealla + ja - napaisuudella.

3. Sulje paristotilan kansi.
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Säätimet ja toiminnot
ETUPANEELI

1 Virtakytkin (POWER) ja valmiustilailmaisin (STANDBY).
Paina kytkintä kerran kytkeäksesi virran päälle.
Paina uudelleen, kun haluat katkaista virran.
Jos POWER-kytkin on ON-asennossa, voit
kytkeä ja katkaista virran painamalla POWERpainiketta kauko-ohjaimesta.
Laitteen ollessa valmiustilassa (POWER-painike
ON-asennossa), voit kytkeä virran päälle myös
painamalla ENTER-painiketta.
STANDBY-ilmaisin syttyy valmiustilassa. Laite
asettuu valmiustilaan kauko-ohjaimen POWER
OFF-painikkeella.
2 Tulolähdevalitsin (INPUT SELECTOR)
Nuppia käytetään tulolähteiden valintaan.
3 SOURCE DIRECT-painike
Audiosignaali ohittaa sävynsäätöpiirin, kun tätä
painiketta painetaan. Tuloksena on puhdas äänenlaatu.
Äänensävyn säätimet aktivoituvat painamalla
SOURCE DIRECT-painiketta uudelleen.
4 Himmennyspainike (DIMMER)
LCD-näytön valaistus himmenee painamalla
DIMMER-painiketta kerran. Näytön valaistus
sammuu kokonaan ja ”DISP” ilmaisin syttyy
painamalla painiketta uudelleen.
Kolmas painallus sytyttää jälleen näytön valaistuksen.
5 Infrapunasignaalien vastaanottoikkuna
Ikkuna vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämiä
kauko-ohjauskomentoja.
6 CLEAR-painike
Painiketta käytetään esiasetettujen asemien pyyhintään tai esiasetettujen asemien selailun peruuttamiseksi.

7 Äänenmykistyspainike (MUTE)
Mykistää äänen kaiuttimista. Ääni palautuu alkuperäiselle tasolle painamalla painiketta uudelleen.
8 Voimakkuussäädin (VOLUME)
Säätää kokonaisäänen voimakuutta. Säätimen kääntäminen myötäpäivään voimistaa ääntä.
9 MEMORY-painike
Paina tätä painiketta syöttääksesi asemanumeroita
tai asemanimiä virittimen muistiin.
10 T-MODE-painike
Painiketta käytetään automaattisen stereo- tai
monotilan valintaan FM-lähetystä vastaanotettaessa.
11 TUNING/PRESET
(ylös/alas)
Painiketta käytetään radioasemien virittämiseen tai
haluttujen asemataajuuksien esiasettamiseen.
12 Aaltoaluevalitsin (BAND)
Painiketta käytetään FM- ja AM-alueiden valintaan
TUNER-tilassa.
13 F (taajuus)/P (esiasetus) -painike
(ylös/alas) painikkeiden toiminto voidaan vaihtaa asemataajuuksien selausta tai esiasetettujen
asemien valintaa varten AM- tai FM-lähetystä
vastaanotettaessa.
14 Stereokuulokeliitäntä (PHONES)
Tähän liitäntään voi kytkeä tavalliset dynaamiset
stereokuulokkeet.
Huom!
Kuulokekäytössä kaiutinpari A ja/tai B kytkeytyvät
irti automaattisesti, jolloin ääni mykistyy.
Ääni palautuu alkuperäiselle tasolle heti, kun kuulokkeet irrotetaan liitännästä.
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FL-NÄYTTÖ

1 DISP-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun etupaneelin FL-näyttö sammutetaan.
2 Nukahtamisajastimen ilmaisin (SLEEP)
Ilmaisin syttyy, kun nukahtamisajastin on käytössä päähuoneessa.
3 Virittimen ilmaisimet
AUTO:
ilmaisin syttyy, kun virittimen AUTOtoiminto on käytössä.
TUNED: ilmaisin syttyy, kun viritetyn aseman
signaali on voimakas.
ST (stereo): ilmaisin syttyy, kun viritetty FMasema lähettää stereo-ohjelmaa.
4 DIRECT-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun laite asetetaan SOURCE
DIRECT-tilaan.
5 Pääinformaationäyttö
Näyttö ilmaisee viestejä koskien toimintatilaa, tulolähdettä, viritintä, voimakkuustasoa tai laitteen muita
käyttötoimintoja.

KAUKO-OHJAIN
Laitteen mukana oleva kauko-ohjain on yleismallinen.
POWER-painiketta, numeropainikkeita ja säätimiä
käytetään eri lähdelaitteiden ohjaamiseen.
Kauko-ohjaimella ohjattava tulolähde vaihtuu joka
kerta, kun yhtä tulolähteen valintapainiketta painetaan.

1 POWER ON/OFF-painike
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeita käytetään virran kytkentään tai katkaisuun.
2 SOURCE POWER-painike
Paina tätä painiketta kytkeäksesi virran laitteeseen
painettuasi sitä ennen toimintovalitsinta.
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3 Tulolähdevalitsimet
Painikkeita käytetään audiolähteen valintaan.
Viritinvahvistimen tulotoiminto vaihtuu aina, kun
yhtä painikkeista painetaan.
4 Himmennyspainike (DIMMER)
LCD-näytön valaistus himmenee painamalla
DIMMER-painiketta kerran. Näytön valaistus
sammuu kokonaan ja ”DISP” ilmaisin syttyy
painamalla painiketta uudelleen.
Kolmas painallus sytyttää jälleen näytön valaistuksen.
5 Äänenmykistyspainike (MUTE)
Mykistää äänen kaiuttimista. Ääni palautuu alku
peräiselle tasolle painamalla painiketta uudelleen.
6 Voimakkuuspainikkeet (VOLUME +/-)
Painikkeet säätävät vahvistimen voimakkuutta.
7 SPKR A/B-painike
SR5023-viritinvahvistin ei käytä tätä painiketta.
8 T.DISP-painike
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään näyttötoiminnon valintaan
RDS-lähetystä vastaanotettaessa.
9 Aaltoaluevalitsin (BAND)
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään vastaanottoalueen valintaan.
10 Numeropainikkeet 0-9
Painikkeita käytetään esiasetettujen asemanumeroiden syöttämiseksi tai DVD-kappaleiden/nimiotsikoiden ja CD-raitojen valintaan jne.
Painikkeiden toiminto riippuu valitusta toimintopainikkeesta.
11 Muistipainike (MEMO)
Painiketta käytetään asemataajuuksien ja asemanimien taltiointiin.
12 T.MODE-painike
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään automaattisen stereo- tai
monotilan valintaan FM-lähetystä vastaanotettaessa. ”AUTO” ilmaisin syttyy automaattisella
stereovastaanotolla.
13 F.DIRECT-painike
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään ”Frequency direct input”
valintaan (taajuuden suoravalinta).
14 PTY-painike
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään viritetyn aseman lähettämän
ohjelmatyypin näyttöä varten.
15 P.SCAN-painike
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Tämä painike käynnistää esiasetettujen asemien
selailun.
16 Pyyhintäpainike (CLEAR)
Painiketta käytetään taltioitujen tai ohjelmoitavien
tietojen pyyhintään.

17 Nuoli (kursori) -painikkeet
Käytä näitä painikkeita kursorin siirtämiseen
käyttäessäsi viritinvahvistinta, DVD-soitinta tai
muuta AV-laitetta.
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
PRESET +/- painikkeet
Painikkeita käytetään esiasetetun aseman valintaan ylös- tai alaspäin.
TUNING +/- painikkeet
Painikkeita käytetään asemataajuuden valintaan
ylös- tai alaspäin.
18 Nukahtamisajastimen painike (SLEEP)
Painiketta käytetään nukahtamisajastimen asettamiseksi.
19 TREBLE-painike ylös /alas
Nämä painikkeet säätävät korkeataajuisia ääniä.
20 BASS-painike ylös ylös /alas
Nämä painikkeet säätävät matalataajuisia ääniä.
21 SOURCE DIRECT-painike
Painamalla tätä painiketta audiosignaali ohittaa
sävynsäätöpiirin tarjoten puhtaan äänenlaadun.
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TAKAPANEELI

1 FM-antenniliitäntä (75 ohmia)
Liitä tähän koaksiaalikaapelilla varustettu FMantenni tai FM-kaapeliverkkolähde.
AM-antenni- ja maadoitusliitännät
Liitä mukana toimitettu AM-silmukka-antenni
näihin liitäntöihin. Käytä AM ja GND-merkittyjä
liitäntöjä. AM-silmukka-antenni tarjoaa hyvän
kuuntelulaadun useimmilla vastaanottoalueilla.
Kääntele silmukka-antennia eri suuntiin, kunnes
vastaanotto on paras mahdollinen.
2 Verkkojänniteliitäntä (AC IN)
Kytke laitteen mukana oleva virtajohto AC IN-liitännästä sopivaan pistorasiaan.
Viritinvahvistin toimii ainoastaan 230V vaihovirralla.
3 Jänniteulosotto (AC OUTLET)
Jänniteulosotto on tarkoitettu esim. DVD-soittimen ja CD-soittimen virtajohtojen kytkemiseksi.
Jänniteulosotto syöttää jännitettä ainoastaan silloin,
kun viritinvahvistimen virta on päällekytketty.
Varoitus!
Voit välttää mahdollisten kytkentäpiikkien aiheuttamat
poksahdukset kytkemällä haluamasi laite jänniteulosottoon ennen virran kytkemistä viritinvahvistimeen.
Jänniteulosoton kapasiteetti on 150W. Älä kytke jänniteulosottoon mitään laitetta, jonka virrankulutus ylittää 150W. Suojapiiri aktivoituu ja katkaisee virransyötön, jos kytketyn laitteen (laitteiden) kokonaiskulutus
ylittää ulosoton kapasiteetin.
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Kauko-ohjausliitännät (REMOTE
CONTROL IN/OUT)
Kytke näihin liitäntöihin RC-5 kauko-ohjausliitännöillä varustettu Marantz-laite.
Kaiutinliitännät
Kytke kaiuttimet näihin liitäntöihin.
Subwoofer-lähtö
Kytke aktiivisubwooferin linjatasotulo tähän liitäntään.
AUDIO IN/OUT (PHONO, CD, DVD, DSS,
AUX, RECORDER 1) -liitännät
Nämä ovat analogisia audiotulo- ja lähtöliitäntöjä.
Audiotuloja on 6 ja 3 audiolähtöjä 1.
Audioliitännät on tarkoitettu kasettidekkien, CD-,
DVD-soittimien jne. liittämiseksi.
Audiotulot ja lähdöt on varustettu RCA-tyyppisillä
pistokkeilla.
Maadoitusliitäntä (GND)
Kytke maajohto analogisesta levysoittimesta tähän
liitäntään.

Kytkennät
AUDIOLAITTEIDEN KYTKENTÄ

Varoitus!
• Älä yhdistä tätä ja muita laitteita verkkovirtaan ennen kuin kaikki laitteiden väliset kytkennät on tehty.
Huom!
• Kytke kaikki pistokkeet tiukkaan. Löysät kytkennät aiheuttavat häiriöitä.
• Kytke vasen ja oikea kanava oikein. Punainen liitin kytketään oikeaan kanavaan ja valkoinen vasempaan
kanavaan.
• Kytke tulo- ja lähtöliitännät oikein.
• Tutustu myös viritinvahvistimeen liitettävän jokaisen laitteen käyttöohjeisiin.
• Älä niputa audio-/videokytkentäkaapeleita samaan nippuun verkko- ja kaiutinjohtojen kanssa.
Tämä aiheuttaa hurinaa tai muita häiriöitä.
KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ

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

• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Liitä vain yksi kaiutinjohto yhtä kaiutinliitäntää
kohti. Laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.
Huom!
Kytke kaiuttimien positiiviset ja negatiiviset kaapelit
oikein. Signaalin laatu huononee, jos kaapelit kytketään väärään vaiheeseen.
Subwooferin kytkentä
Käytä PRE OUT SUBWOOFER-liitäntää aktiivi-subwooferin (sisäänrakennettu vahvistin) kytkentään.

Varoitus!
• Käytä laitteen takapaneeliin merkityn impedanssin
mukaisia kaiuttimia.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskettaa toisiinsa tai laitteen metalliosiin estääksesi sähköisten piirien vahingoittumisen.
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KYTKENTÄ ANTENNILIITÄNTÖIHIN
FM-antenni

FM-ulkoantenni

AM-silmukkaantenni
AM-ulkoantenni

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

Mukana olevan AM-silmukka-antennin kytkentä
Mukana oleva AM-silmukka-antenni on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön. Säädä antenni suuntaan joka
antaa parhaan vastaanoton. Asenna antenni mahdollisimman kauas tästä laitteesta, TV-vastaanottimista,
kaiutinkaapeleista ja verkkojohdoista.
Asenna tehokas AM-ulkoantenni ellei sisäantennilla
saavutetun vastaanoton laatu ole riittävän hyvä.
1. Pidä AM-antenniliitännän lukitusvipua alaspainettuna.
2. Työnnä antennijohdon paljas pää liitännän reikään.
3. Vapauta lukitusvipu.

2. Käännä jalustaosa nuolen osoittamaan suuntaan.

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

FM-ulkoantennin kytkentä
Huom!
• Asenna antenni etäälle häiriölähteistä (neonvalot,
vilkkaat liikenneväylät, jne.).
• Älä asenna antennia voimalinjojen läheisyyteen.
Pidä antenni etäällä myös muuntajista tms.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salama- tai
sähköiskuvaaran.

4. Aseta antenni tasaiselle alustalle.

AM-ulkoantennin kytkentä
Ulkoantenni toimii tehokkaammin, jos se suoristetaan
vaakatasoon ikkunan yläpuolelle tai ulkosalle.
Huom!
• Älä irrota AM-silmukka-antennia vaikka liität ulkoantennin laitteeseen.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salama- tai
sähköiskuvaaran.

Mukana olevien antennien kytkentä
Mukana olevan FM-antennin kytkentä
Laitteen mukana toimitettu FM-antenni on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön. Suorista antennijohto ja siirrä
sitä eri suuntiin, kunnes signaali on paras mahdollinen.
Kiinnitä antenni esim. piirustusnastoilla seinään tai
muuhun sopivaan paikkaan, jossa vastaanotto on paras
mahdollinen.
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VIRTAJOHDON KYTKENTÄ
1. Kytke mukana oleva virtajohto laitteen takapaneelissa sijaitsevaan AC IN-liitäntään.

Kokonaisvoimakkuuden säätö

Säädä voimakkuus miellyttävälle tasolle käyttäen
VOLUME-säädintä etupaneelista tai VOLUME
painikkeita kauko-ohjaimesta.
Voimakkuus kasvaa kääntämällä VOLUME-säädintä
myötäpäivään tai painamalla VOLUME painiketta
kauko-ohjaimesta. Voimakkuus pienenee vastaavasti
kääntämällä VOLUME-säädintä vastapäivään tai painamalla VOLUME painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Voimakkuutta on mahdollista säätää -90 ja (!) 0
välisellä alueella 1 dB porrastuksella.

2. Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Normaali käyttö

Äänensävyn säätö (Bass/Treble)

VAHVISTIMEN KÄYTTÖ
Virran päällekytkentä
1. Kytke virta päälle tähän laitteeseen kytketystä
laitteesta. Aseta kyseisen audiolaitteen tulolähdevalitsin tätä viritinvahvistinta vastaavalle asetukselle.
2. Kytke viritinvahvistimen virtajohto pistorasiaan.
3. Paina POWER ON/OFF-painiketta viritinvahvistimesta. Virta kytkeytyy päälle tai katkeaa joka
painalluksella.
Painamalla POWER OFF- tai SOURCE POWERpainiketta sen jälkeen, kun AMP-painiketta on painettu, STANDBY-ilmaisin syttyy viritinvahvistimen etupaneelin näyttöön ja laite asettuu valmiustilaan.
Kytkeäksesi virran päälle viritinvahvistimen ollessa
valmiustilassa, paina AM-painiketta kauko-ohjaimesta ja paina sitten POWER ON- tai SOURCE
POWER-painiketta.

Käytä BASS- ja TREB-säätimiä kuuntelun aikana säätääksesi äänensävyn sopivaksi mieltymyksiäsi tai
huoneakustiikkaa varten.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina BASS tai BASS painiketta matalien taajuuksien säätämiseksi.
Paina TREB tai TREB painiketta korkeiden taajuuksien säätämiseksi.
Huom!
• Sävysäätimet eivät toimi Source Direct-tilassa.
Äänen hetkellinen mykistys

Tulolähteen valinta
Valitse ensin tulolähde viritinvahvistimesta voidaksesi
kuunnella jotain mediaa.
Esim: CD

Paina MUTE-painiketta kauko-ohjaimesta kaikkien
kaiutinlähtöjen hetkellistä mykistystä varten, esim.
puhelimen soidessa. Ääni katkeaa kaikista kaiutinlähdöistä ja kuulokeliitännästä. MUTE-painike ei kuitenkaan vaikuta käynnissä olevaan äänitykseen tai kopiointiin. Näyttöön ilmestyy ”MUTE” mykistyksen
ollessa aktivoitu. Paina MUTE-painiketta uudelleen
halutessasi palauttaa äänen normaalille tasolle.

Valitse CD kääntämällä INPUT SELECTOR-nuppia
etupaneelista tai painamalla CD-painiketta kauko-ohjaimesta. Kytke tämän jälkeen virta CD-soittimeen ja
käynnistä CD-toisto.
• Tulolähteen nimi ilmestyy etupaneelin näyttöön.
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Manuaalinen viritys

Kuuntelu kuulokkeilla
Phones-liitäntää voi käyttää viritinvahvistimen äänen
kuuntelemiseksi kuulokkeiden kautta. Varmista, että
kuulokejohto on varustettu 1/4” stereopistokkeella.
Kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti irti, kun kuulokkeet liitetään.

(Etupaneelin säätimillä)
1. Valitse viritin ja haluamasi taajuusalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Paina TUNING/PRESET tai etupaneelista
haluamasi aseman virittämiseksi.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin ja haluamasi taajuusalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Viritä haluamasi asema painamalla tai painiketta kauko-ohjaimesta.

VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Radiolähetyksen kuuntelu
Viritystaajuuden askellusta voidaan säätää AM-kuuntelua varten. Askelluksen perusasetus on 9 kHz.
Jos kuuntelualueellasi käytetään 10 kHz askellusta
voit vaihtaa 10 kHz askellukselle pitämällä kaukoohjaimen BAND-painiketta alaspainettuna yli 6 sekuntia.
Huom!
Virittimen esiasetusmuisti pyyhkiytyy, kun taajuusaskellusta muutetaan.

Viritystaajuuden suoravalinta

Automaattiviritys

1. Valitse viritin ja haluamasi taajuusalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Paina F.DIRECT-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttöön ilmestyy ”FREQ----”.
3. Syötä haluamaasi asemaa vastaava viritystaajuus
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.
4. Haluamasi asema virittyy automaattisesti.

(Etupaneelin säätimillä)
1. Valitse viritin ja haluamasi taajuusalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Paina TUNING/PRESET tai etupaneelista yli
sekunnin käynnistääksesi automaattivirityksen.
3. Automaattiviritys käynnistyy ja pysähtyy löytäessään lähettävän asemataajuuden.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin ja haluamasi taajuusalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Valitse FM tai AM painamalla BAND-painiketta.
3. Paina tai painiketta yli sekunnin kauko-ohjaimesta käynnistääksesi automaattivirityksen.
4. Automaattiviritys käynnistyy ja pysähtyy löytäessään lähettävän asemataajuuden.
Käytä manuaalista viritystapaa ellei automaattihaku
pysähdy haluamallesi asemalle.
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FM-viritystoiminto (Auto-stereo tai Mono)

AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön laitteen ollessa automaattisessa stereotilassa.
ST-ilmaisin syttyy näyttöön, jos vastaanotettu lähetys
on stereolähetys.
Kohinasalpa mykistää kohinan asemien välisillä taajuuksilla. TUNED ja ST-ilmaisimet ovat sammuksissa.
Heikkoa asemaa on vaikea virittää stereoasetuksella.
Vaihda tällaisessa tapauksessa vastaanotto monoksi
painamalla T-MODE-painiketta etupaneelista tai kauko-ohjaimesta. AUTO-ilmaisin ei syty, jos FM-stereolähetys vastaanotetaan monona.
Voit palata auto-stereovastaanotolle painamalla
T-MODE-painiketta uudelleen etupaneelista tai kaukoohjaimesta. AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön.

Erilaisia kytkentätapoja
KYTKENTÄ KAUKO-OHJAUSLIITÄNTÖIHIN

1)
Voit ohjata muita Marantz-tuotteita viritinvahvistimen
kauko-ohjaimella suorittamalla kytkentä jokaisen ohjattavan laitteen REMOTE CONTROL-liitäntään.
Viritinvahvistimen kauko-ohjaustunnistin vastaanottaa
kauko-ohjaimen lähettämän signaalin. Kyseinen signaali syöttyy sitten liitettyyn laitteeseen tämän liitännän
kautta. Suuntaa kauko-ohjain ainoastaan kohti viritinvahvistinta antaessasi jonkin komennon. Jos näihin liitäntöihin kytketään Marantz-päätevahvistin (ei kaikki
mallit), päätevahvistimen virtakytkin tahdistuu viritinvahvistimen virtakytkimeen.
Aseta REMOTE CONTROL-kytkin muista laitteista
(ei SR5023) EXT. (EXTERNAL) asentoon voidaksesi
käyttää tätä ominaisuutta.

2)
Muista kytkeä päälaitteen infrapunatunnistin pois
käytöstä seuraavasti, jos SR5023:n RC-5 IN-liitäntään kytketään ulkoinen infrapunatunnistin tmv. laite.
1. Pidä S-DIRECT- ja BAND-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina etupaneelista 3 sekuntia.
2. FL-näyttöön ilmestyy viesti ”IR=ENABLE”.
3. Paina TUNING/PRESET-painiketta tai ja
vaihda asetukseksi ”IR=DISABLE”.
4. Paina MUTE-painiketta. Päälaitteen infrapunatunnistin kytkeytyy pois käytöstä, kun asetus on
tehty.
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Huom!
• Muista valita IR=ENABLE-asetus kytkiessäsi irti
infrapunatunnistimen tai vastaavan laitteen.
Muussa tapauksessa päälaitteen signaalitunnistin ei
pysty vastaanottamaan komentoja kauko-ohjaimesta.
5. Suorita vaiheet 1-4 ja valitse ”IR=ENABLE”
palataksesi alkuperäiselle asetukselle.

1. Valitse äänitettävä tulolähde kääntämällä tulolähdevalitsinta.
Tulolähde on nyt valittu ja voit katsella tai kuunnella sitä haluamallasi tavalla.
2. Valittu tulolähdesignaali syöttyy RECORDERlähtöihin äänitystä varten.
3. Käynnistä äänitys.

Erilaisia toimintoja

VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Voit esiasettaa yhteensä 50 FM/AM-asemaa laitteen
muistiin vapaassa järjestyksessä. Voit halutessasi taltioida myös taajuuden ja vastaanottotilan jokaista asemaa varten.

VAHVISTIMEN KÄYTTÖ
Nukahtamisajastin

Asemien automaattinen esiasetus
Toiminto selaa FM-/AM-alueet automaattisesti ja taltioi kaikki voimakkaan signaalin omaavat asemat.
Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta, kun haluat
ohjelmoida laitteen automaattista valmiustilaa varten.
Nukahtamisaika kasvaa alla esitetyllä tavalla joka kerta,
kun painiketta painetaan.

1. Valitse FM painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Paina TUNING/PRESET-painiketta pitäessäsi
MEMORY-painiketta alaspainettuna.
Näyttöön ilmestyy teksti ”AUTO PRESET” ja
haku käynnistyy vastaanottoalueen alarajataajuudesta.
3. Haku pysähtyy löytäessään lähettävän asemataajuuden (kyseinen asema toistuu viisi sekuntia).
Alla esitetyt toimenpiteet ovat mahdollisia näiden
5 sekunnin aikana.
Voit vaihtaa vastaanottoaluetta painamalla BANDpainiketta.
4. Viritetty asema taltioituu muistipaikalle 01 ellei
tämän ajan sisällä paineta mitään painiketta.
Ellet halua taltioida viritettyä asemaa, voit hypätä
sen yli painamalla TUNING/PRESET-painiketta
tämän jakson aikana. Asema tulee ylihypätyksi
ja automaattinen esiasettaminen jatkuu.
5. Esiasettaminen pysähtyy automaattisesti, kun kaikki 50 asemamuistipaikkaa on täytetty tai kaikkien
vastaanottoalueiden ylärajataajuus on saavutettu.
Voit milloin tahansa pysäyttää automaattisen esiasettamisen painamalla CLEAR-painiketta.
Huom!
On myös mahdollista, että jo olevat esimuistipaikat
ohjelmoituvat uusilla taajuuksilla.

Nukahtamisaika ilmestyy muutamaksi sekunniksi etupaneelin näyttöön ja laskuri alkaa vähentämään aikaa.
Kun asetettu aika on kulunut, virta katkeaa automaattisesti. SLEEP-ilmaisin syttyy näyttöön aina, kun nukahtamisajastin ohjelmoidaan.
Voit peruuttaa nukahtamisajastimen painamalla
SLEEP-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy viesti
”SLEEP OFF” ja SLEEP-ilmaisin sammuu.
Audiolähteen äänitys
Viritinvahvistimen kautta kuunneltavaksi valittu audiolähde syöttyy normaalisti äänityslähtöihin.
Tämä tarkoittaa, että katselemasi tai kuuntelemasi ohjelman voi äänittää asettamalla RECORDER OUT-lähtöihin kytketty laite äänitystoiminnolle.
Voidaksesi äänittää parhaillaan katselemasi tai
kuuntelemasi tulolähde
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Asemien manuaalinen esiasetus

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse haluamasi esiasetettu asema painamalla
nuolipainiketta tai .
Paina vaihtoehtoisesti numeropainikkeita kaukoohjaimesta ja syötä asemaa vastaava esiasetusnumero.
Esiasetettujen asemien selailu

(Etupaneelin säätimillä)
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Asemien manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviritys”).
2. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista.
”- -” (esiasetusnumero) alkaa vilkkua näytössä.
3. Valitse esiasetusnumero painamalla TUNING/
PRESET tai esiasetusnumeron vilkkuessa
(n. 5 sek.).
4. Paina MEMORY-painiketta uudelleen aseman
taltioimiseksi. Näyttö lakkaa vilkkumasta.
Kyseinen asema on nyt taltioitu valitulle muistipaikkanumerolle.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Asemien manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviritys”).
2. Paina MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
”- -” (esiasetusnumero) alkaa vilkkua näytössä.
3. Syötä haluamasi esiasetusnumero painamalla
numeropainikkeita.
Huom!
• Syöttäessäsi yksinumeroisen luvun (esim. 2), syötä
joko ”02” tai ainoastaan ”2” ja odota muutama
sekunti.

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Paina P.SCAN-painiketta kauko-ohjaimesta.
Etupaneelin näyttöön ilmestyy viesti ”PRESET
SCAN” ja valituksi tulee pienimmän esiasetusnumeron omaava asema.
2. Viritin selaa esiasetetut asemat järjestyksessä 1 - 2
-3 jne. 5 sek./asema.
Taltioimattomat (tyhjät) esiasetusnumerot tulevat
ylihypätyiksi.
3. Voit nopeuttaa esiasetettujen asemien eteenpäinselausta pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
Kun haluamasi esiasetettu asema on virittynyt, voit
peruuttaa selaustoiminnon painamalla CLEAR- tai
P.SCAN-painiketta kauko-ohjaimesta.
Esiasetettujen asemien pyyhintä
Suorita seuraavat toimenpiteet, jos haluat pyyhkiä
esiasetettuja asemia muistista.

Esiasetetun aseman valinta

(Etupaneelin säätimillä)
1. Valitse haluamasi esiasetettu asema painamalla F/Ppainiketta ja TUNING/PRESET tai painikkeita
etupaneelista.

1. Valitse pyhittäväksi haluamasi esiasetusnumero
suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Esiasetetun
aseman valinta”.
2. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista tai
MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
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3. Taltioitu esiasetusnumero vilkkuu näytössä 5 sek.
Paina CLEAR-painiketta etupaneelista tai kaukoohjaimesta numeron vilkkuessa.
4. Näyttöön ilmestyy ”xx CLEAR” merkiksi, että
valittu esiasetusnumero on pyyhkiytynyt.
Huom!
• Pidä CLEAR- ja F/P-painikkeita alaspainettuina
etupaneelista kaksi sekuntia, jos haluat pyyhkiä
kaikki esiasetetut asemat.

1. Valitse nimettäväksi haluamasi esiasetusnumero
suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Esiasetetun
aseman valinta”.
2. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista tai
MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta yli 3 sek.
3. Asemanimi-ilmaisimen äärivasemmalle oleva sarake alkaa vilkkua merkiksi, että voit syöttää esimmäisen kirjain- tai numeromerkin.
4. Voit vaihtaa kirjain- ja numeromerkkejä alla esitetyssä järjestyksessä painamalla TUNING/PRESET
painikkeita ja etupaneelista tai nuolipainikkeita
ja kauko-ohjaimesta:

Esiasetettujen asemien järjestely

(Blank = välilyönti)
(ylös)
(alas)
5. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista tai
MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta valittuasi
ensimmäiseksi syötettävän merkin.
Valittu merkki on nyt asetettu ensimmäiseen sarakkeeseen ja vilkkuva kursori siirtyy seuraavaan asetuskohtaan. Syötä seuraava merkki samalla tavalla.
Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin merkkien välillä
painamalla F/P-painiketta ja TUNING/PRESETpainikkeita ja etupaneelista tai nuolipainikkeita
ja kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Käyttämättömät sarakkeet tulee täyttää välilyönneillä.
6. Taltioi syöttämäsi nimi painamalla MEMORYpainiketta etupaneelista tai MEMO-painiketta
kauko-ohjaimesta yli 2 sekuntia.
Tutustu alla olevaan taulukkoon aakkosmerkkejä ja
niitä koskevia numeropainikkeita varten.

Voit järjestellä esiasetetut asemat uudelleen ellei niiden
järjestys ole oikea.
Asemien taltiointijärjestys on esim. seuraava:
1) 87.1 MHz
2) 93.1 MHz
3) 94.7 MHz
10) 105.9 MHz
Koska esiasetuspaikoille 4-9 ei ole ohjelmoitu yhtään
asemia voit vaihtaa muistipaikan 10 muistipaikkaan 4.
Paina tätä varten TUNING/PRESET-painiketta pitäessäsi MEMORY-painiketta alaspainettuna.
Näyttöön ilmestyy teksti ”PRESET SORT” ja järjestely käynnistyy.
Esiasetetun aseman nimeäminen
Toiminto mahdollistaa jokaisen esiasetetun aseman
nimeämisen alphanumeerisilla merkeillä.
Suorita asemien esiasettaminen ennen niiden nimeämistä.

Numeronäpp.

Paina toistuvasti

välilyönti
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RDS-VASTAANOTTO
RDS (radiotietojärjestelmä) lähettää informaatiosignaalin normaalin FM-signaalin yhteydessä.
SR5023 on varustettu RDS-toiminnolla, jonka avulla
on helppo valita FM-asemia käyttämällä niiden asemaja verkkonimiä lähetystaajuuksien sijasta.
RDS tarjoaa käyttöön lisätoimintoja, kuten esim. tiettyä
ohjelmatyyppiä lähettävien asemien haku.

PTY-automaattihaku
Viritinvahvistin on varustettu automaattisella hakutoiminnolla eri ohjelmatyyppiä lähettävien asemien
(yhteensä 29) etsimiseksi. Käynnistä PTY-haku seuraavasti:

Radioteksti
Jotkut RDS-asemat lähettävät asemaa koskevia lisätietoja tekstin muodossa. Radioteksti ilmaistaan näytön
poikki juoksevana tekstinä. Pitkän tekstin vastaanottaminen saattaa kestää hetken.
RDS-näyttö
Etupaneelin näyttö ilmaisee asemanimen tai radiotekstin automaattisesti aseman lähetystaajuuden sijasta
virittäessäsi laitteen RDS-tietoja lähettävälle FM-asemalle. Voit vaihtaa näyttöä painamalla T.DISP-painiketta kauko-ohjaimesta.

1. Paina PTY-painiketta kauko-ohjaimesta viritinvahvistimen ollessa TUNER-tilassa. Viritettyä asemaa
koskevat PTY-tiedot ilmestyvät näyttöön, tai valittu
PTY-ryhmä alkaa vilkkua näytössä ellei RDS-tietoja lähettävää asemaa löydy.
2. Voit vaihtaa toiseen PTY-tyyppiin painamalla
TUNING/PRESET painiketta tai etupaneelista
tai numero- tai PRESET + tai - painikkeita kaukoohjaimesta, kunnes haluamasi PTY ilmestyy näyttöön.
3. Paina PTY-painiketta näytön vilkkuessa (n. 5 sek.),
kun haluamasi PTY-ryhmä tai tyyppi on valittu.
PTY-automaattihaku käynnistyy, jonka jälkeen
viritin pysähtyy jokaiselle valittua PTY-tyyppiä
lähettävälle RDS-asemalle.
4. Paina PTY-painiketta uudelleen 5 sek. sisällä, jos
haluat siirtyä haluttua PTY-tyyppiä lähettävälle
seuraavalle asemalle.

PS (ohjelmapalvelunimi ---> RT (radioteksti) ---> taajuus

Ohjelmatyyppinäyttö (PTY)
RDS-järjestelmä kategorisoi ohjelmat niiden ohjelmatyyppiryhmien (PTY) mukaan. Valitse viritettyä asemaa koskevat ohjelmatyyppitiedot painamalla PTYpainiketta TUNER-toiminnolla.
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Numero Näyttö

Ohjelmatyyppi
Pop-musiikki
Rock-musiikki
M.O.R. musiikki
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Uutiset
Ajankohtaista
Informaatio-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Muu musiikki
Sääohjelmat
Pörssiohjelmat
Lasten ohjelmat
Sosiaaliohjelmat
Uskonto
Puhelinohjelmat
Matkailu
Harrastukset
Jazzmusiikki
Kantrimusiikki
Kansallinen musiikki
Ikivihreät
Kansanmusiikki
Dokumenttiohjelmat

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Katso taulukko seuraavalla sivulla.
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Ohjaustoimintotaulukko
Toiminto

Painike
Virta päällä/valmiustila

Virta päällä/valmiustila

Virta päällä/valmiustila

Toiston käynnistys

Toiston käynnistys

Toiston käynnistys

Toiston pysäytys

Toiston pysäytys

Toiston pysäytys

Pysäyttää levytoiston
hetkellisesti

Pysäyttää levytoiston
hetkellisesti

Pysäyttää levytoiston
hetkellisesti

Ei käytössä

Valitsee DVD-valikon

Ei käytössä

Ei käytössä

Siirtää kursoria ylöspäin

Ei käytössä

Ei käytössä

Siirtää kursoria alaspäin

Ei käytössä

(Vasen)

Ei käytössä

Siirtää kursoria vasemmalle

(Oikea)

Ei käytössä

Siirtää kursoria oikealle

Ei käytössä
Ei käytössä

Ei käytössä

Valitsee nykyisen
valikko-option

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Siirtää asetusvalikkoon

Ei käytössä

Valitsee levyn
toistotiedot

Ei käytössä

Syöttävät numeroita

Syöttävät numeroita

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Nollaa laskurin

Ei käytössä

Ei käytössä

Hyppää takaisin toistuvan raidan alkuun

Ei käytössä
Hyppää valitun raidan
tai kappaleen alkuun

Hyppää toistuvan
raidan alkuun

Hyppää seuraavan raidan
alkuun

Hyppää seuraavan raidan
tai kappaleen alkuun

Hyppää seuraavan
raidan alkuun

Pikakelaus taaksepäin

Pikakelaa toistuvaa
kappaletta taaksepäin

Pikakelaa toistuvaa
raitaa taaksepäin

Pikakelaus eteenpäin

Pikakelaa toistuvaa
kappaletta taaksepäin

Pikakelaa toistuvaa
raitaa eteenpäin

(Ylös)
(Alas)
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Kauko-ohjauskoodin asetus
Kauko-ohjain sisältää 3 kauko-ohjauskoodisarjaa ja
sitä voi käyttää jopa kolmen viritinvahvistimen ohjaamiseen samassa paikassa. Valitse kauko-ohjauskoodi
alla esitetyllä tavalla voidaksesi ohjata toista tai kolmatta viritinvahvistinta. Valittua viritinvahvistinta voi
tämän jälkeen ohjata kauko-ohjaimella.
• Kauko-ohjain on RECEIVER1-tilassa, kun viritinvahvistin toimitetaan tehtaalta.
1. RECEIVER2
Voit asettaa kauko-ohjaimen RECEIVER2-tilaan
pitämällä AMP- ja numeropainiketta 2 alaspainettuna vähintään viisi sekuntia kauko-ohjaimesta.
RECEIVER3
Voit asettaa kauko-ohjaimen RECEIVER3-tilaan
pitämällä AMP- ja numeropainiketta 3 alaspainettuna vähintään viisi sekuntia kauko-ohjaimesta.
2. Aseta myös päälaitteen kauko-ohjaus samalle asetukselle kuin kauko-ohjain. Päälaitteen kauko-ohjausasetus vaihtuu pitämällä AMP-painiketta alaspainettuna ja painamalla INFO-painiketta kaukoohjaimesta. Päälaitteen näyttöön ilmestyy tällöin
kauko-ohjausasetus (RECEIVER1, RECEIVER2
tai RECEIVER3) ja päälaite vaihtaa samalle asetukselle kuin kauko-ohjain.
Huom!
Jos haluat vaihtaa kauko-ohjaimen takaisin
RECEIVER1-asetukselle, pidä AMP-painiketta ja
numeropainiketta 1 alaspainettuna vähintään viisi
sekuntia kauko-ohjaimesta.

Vianetsintä
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon
ellei ongelma ole ratkaistavissa alla esitetyn vianetsintälistan antamilla ohjeilla.
1. Onko kytkennät tehty oikein?
2. Käytetäänkö laitetta käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti?
3. Toimivatko päätevahvistimet ja kaiuttimet oikein?
Tarkista alla esitetty vianetsintälista, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoon ellei vika ole ratkaistavissa alla olevan vianetsintälistan avulla.
Oire
Virta ei kytkeydy.
Laite ei toista kuvaa eikä ääntä
vaikka virta on kytketty.

Kaiuttimista ei kuulu mitään
ääntä.

Mahdollinen syy
Verkkojohtoa ei ole liitetty.
Mykistystoiminto on aktivoitu.
Tuloliitännän kaapeli on liitetty
väärin.
Kokonaisvoimakkuus on säädetty
minimiin.
Toimintovalitsimen asento on
väärä.
Kuulokkeet on liitetty kuulokeliitäntään.

Valitun lähteen ääni on väärä.

Tulokaapeli on liitetty väärin.
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Korjaustoimenpide
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Peruuta mykistys kauko-ohjaimella.
Tarkista kytkentäkaavio ja liitä kaapeli
oikein.
Säädä kokonaisvoimakkuus.
Valitse oikea asento.
Kytke kuulokkeet irti. (Kaiuttimet eivät
toista mitään ääntä, kun kuulokkeet liitetään.)
Liitä kaapeli oikein (katso liitäntäkaavio).

FM- tai AM-vastaanotto ei
onnistu.
AM-vastaanotolla kuuluu voimakasta kohinaa.
FM-vastaanotolla kuuluu voimakasta kohinaa.
Ohjelmoitua asemaa ei voi valita PRESET-painiketta painamalla.
Kauko-ohjain ei toimi.

Antenni on liitetty väärin.
Jokin sähkökenttä vaikuttaa häiritsevästi vastaanottoon.
Lähetysaseman signaali on heikko.
Esiasetustiedot ovat pyyhkiytyneet.

Paristot ovat kuluneet loppuun.
Kauko-ohjaimen toimintovalitsin on väärässä asennossa.
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjaimen välinen etäisyys on liian suuri.
SR5023:n ja kauko-ohjaimen
välisellä signaalireitillä on jokin
este.
Päälaite ja kauko-ohjain on asetettu
eri kauko-ohjauskoodille.

Tarkista FM- ja AM-sisäantennien
liitännät.
Vaihda AM-antennin sijoituspaikkaa.
Asenna tehokas FM-ulkoantenni.
Esiasetustiedot pyyhkiytyvät, jos verkkojohto irrotetaan pistorasiasta pitkäksi aikaa. Suorita tällaisessa tapauksessa tietojen esiasetus uudelleen.
Vaihda tilalle uudet paristot.
Aseta toimintovalitsin ohjattavaksi
haluamaasi laitetta vastaavaan asentoon.
Siirry lähemmäksi viritinvahvistinta.
Poista este kauko-ohjaussignaalin
kulkureitiltä.
Aseta päälaite ja kauko-ohjain samalle
kauko-ohjauskoodille.

LAITTEEN TOIMINTOJEN PALAUTUS
PERUSTILAAN
Ellei laite toimi oikealla tavalla tai näytön ilmaisimet
ovat epänormaalit, palauta laite perustilaan suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
Kytke virta laitteeseen. Pidä MUTE ja S.DIRECTpainikkeita samanaikaisesti alaspainettuina vähintään
3 sek. Muista kuitenkin, että kyseinen toimenpide
pyyhkii tehdyt säädöt (toimintovalitsimen,virittimen
asetukset) palauttaen nämä tehtaan perusasetuksille.

ETUPANEELIN PAINIKKEIDEN LUKITUS
Kaikki etupaneelin painikkeet (lukuunottamatta
POWER ON/OFF-painiketta, INPUT SELECTORvalitsinta ja VOLUME-säädintä) lukkiutuvat painamalla samanaikaisesti F/P- ja T-MODE-painikkeita
kolme sekuntia. Näyttöön ilmestyy ”F-KEY LOCK!”
Lukitus avataan painamalla samoja painikkeita uudelleen vähintään kolme sekuntia. ”F-KEY LOCK!”
ilmaisin sammuu ja painikkeet ovat jälleen käytettävissä.
TOIMINTAVIAN SATTUESSA
Toimintavika saattaa johtua staattisesta sähkönpurkauksesta tai verkkojännitehäiriöstä. Toimi tällöin
seuraavasti.
- irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
- odota vähintään 3 minuuttia ja kytke sitten virtajohto
takaisin pistorasiaan.
- yritä käyttää laitetta uudelleen.
Muistin varmennus
• Viritinvahvistin on varustettu varmennustoiminnolla,
joka estää esiasetettujen tietojen pyyhkiytymisen, jos
tapahtuu jännitekatkos tai verkkojohto irrotetaan pistorasiasta vahingossa.
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Muuta
TEKNISET TIEDOT
FM-viritinosa
Taajuusalue
87.5-08.0 MHz
Käyttökelpoinen herkkyys
IHF 1.8 µV/16.4 dBf
Häiriöetäisyys
Mono/Stereo 75/70 dB
Särö
Mono/Stereo 0.2/0.3%
Stereoerottelu
1 kHz 45 dB
Vuorottainen kanavaselektiivisyys
±300 kHz 60 dB
Peilitaajuusvaimennus
98 MHz 70 dB
Virittimen lähtötaso
1 kHz, ±40 kHz poikkeama
500 mV
AM-viritinosa
Taajuusalue
531-1602 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys
Loop 400 µV/m
Häiriöetäisyys
50 dB
Särö
400 kHz,
30% modulaatio 0.5%
Valintatarkkuus
±18 kHz 70 dB

Audio-osa
Lähtöteho (20 Hz-20 kHz, 8 ohmia 80W/kanava)
(40 Hz-20 kHz, 6 ohmia 100W/kanava)
Harmoninen kokonaissärö 40 Hz-20 kHz, 8 ohmia
0.08%
Tuloherkkyys/impedanssi
Lineaari
200 mV/47 k,ohmia
Häiriöetäisyys (IHF-A)
Lineaari
95 dB
Yleistä
Käyttöjännite:
230V, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
150 W
Paino: 7.8 kg
Varusteet
Kauko-ohjain
1
Paristot (AAA)
2
FM-antenni
1
AM-silmukka-antenni
1
Verkkojohto
1
Käyttöopas
1
Kaikki oikeudet pidätetään.

Laitteen mitat
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LAITTEEN PUHDISTUS
Laitteen ulkopinnat säilyvät hyvinä pitkään huolellisella
hoidolla ja puhdistuksella. Älä koskaan käytä hankaustyynyjä, teräsvillaa tai voimakkaita kemikaaleja, kuten
denaturoitu sprii, tinneri, bensiini jne. kotelon puhdistamiseen sillä nämä vahingoittavat sen pintoja.
Älä myöskään käytä kemiallisesti käsiteltyjä liinoja.
Käytä ainoastaan pehmeää, nukkaamatonta liinaa puhdistamiseen, jos se on likainen.
Jos laite on hyvin likainen:
• sekoita yksi osa pesunestettä kuuteen osaan vettä.
• kostuta pehmeä, nukkaamaton liina pesuliuokseen
ja väännä liina mahdollisimman kuivaksi.
• pyyhi laite kostealla liinalla.
• pyyhi laite lopuksi vielä kuivalla liinalla.

KORJAUKSET
Ainoastaan ammattitaitoisella, valtuutetulla huoltoteknikolla (jolla on tieto ja taito korjauksiin sekä kalibrointiin tarvittavat työkalut ja tilat) on lupa korjata laite.
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