Surround-viritinvahvistin
Malli NR1501
Käyttöohje

CE-merkintä

Malli NR1501 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.
Kierrättäminen
Tämän tuotteen pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista. Tuote ja sen kanssa toimitettavat tarvikkeet ovat paristoja
lukuunottamatta WEEE-direktiivin mukaiset. Hävitä kaikki materiaali ympäristömääräysten edellyttämällä tavalla.
Paristoja ei saa heittää talousjätteisiin tai polttaa.Käsittele loppuunkäytettyjä paristoja kemiallista jätettä koskevien
ympäristömääräysten mukaisesti.
Onnittelemme Sinua tämän Marantz NR1501 viritinvahvistimen hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen
viritinvahvistimen kytkemistä ja käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
TARVIKKEIDEN TARKISTUS
Tarkista, että alla esitetyt tarvikkeet ovat mukana laiteen kuljetuspakkauksessa.
• Kauko-ohjain

•
•
•
•
•
•

Paristot (AAA)
Virtajohto
AM-silmukka-antenni
FM-antenni
Mikrofoni
Käyttöopas

2 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
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HD-audiodekooderi
Tämä laite on varustettu uusimmalla digitaalisella surround-äänen koodinpurkuteknologialla. Katso listaus
alla.
• Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital, Dolby Digital EX
• DTS-HD (Master Audio, Hi-Resolution Audio)
• DTS, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS 96/24
• Dolby Pro Logic IIx
Automaattinen asetusjärjestelmä
Laite on varustettu automaattisella asetustoiminnolla
joka käyttää suorituskykyistä DSP-signaliprosessoria
kaiuttimien ja kuunteluhuoneen mittaustulosten analysointiin. Mittaukset tapahtuvat mukana toimitetulla
mikrofonilla, jonka tulokset prosessori analysoi ja laskee siten, että koko kuunteluhuone muuttuu optimoiduksi kuuntelutilaksi.
7-kanavainen erillinen vahvistin
Laite sisältää erillisen 7-kanavaisen vahvistimen jonka
työskentely on huipputasoa laajalla taajuusalueella.
HDMI-liitännät
Laitteessa on IC-piiri, joka on yhteensopiva uusimman
HDMI Ver1.3a kanssa. Tämä mahdollistaa Deep
Color- ja x.v.Color-normit täyttävien videosignaalien
syöttämisen HDMI-liitännöistä, jolloin ne tukevat
samanaikaisesti Blu-ray- ja HD DVD-levyjen Dolby
TrueHD, DTS-HD ja Dolby Digital Plus-signaaleja.
Videomuuntotoiminto
Laitteessa on muunnin joka muuntaa komposiitti- ja
komponenttisignaalit HDMI-signaaleiksi.
Laajakaistainen videovalitsin
Takapaneelissa on kolme tuloliitäntää ja yksi lähtöliitäntä component-videosignaaleja varten. Laite tukee
teräväpiirto- ja muita laajakaistaisia (80 MHz (- 3dB))
videosignaaleja.
Suuremman vapauden tarjoava ohut muotoilu
Laitteen ohut muotoilu mahdollistaa asennuksen paikkoihin, joiden tila on rajallinen.
Muita ominaisuuksia
• 32-bittinen uusin DSP
• OSD-järjestelmä (kuvaruutunäyttö) mahdollistaa
asetusten valinnan TV-ruudussa.
• Esiasetustoiminnoilla varustettu kauko-ohjain
• Ympäristöystävällinen vähän tehoa kuluttava valmiustilatoiminto (STANDBY).
• Kursoripainikkeet etupaneelissa.
• Etupaneelissa AUX1-tuloliitännät, jotka mahdollistavat digitaalisen audiosoittimen tai muun laitteen
kytkemisen 3.5 mm stereo-minipistokkeella.
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Varoituksia koskien paristojen käsittelyä
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa tulipalon, loukkaantumisen tai vuodosta, rikkoutumisesta, syöpymisestä johtuvan ympäristön likaantumisen.
Lue alla esitetyt varotoimenpiteet ennen paristojen
käyttöä.
• Huomioi oikea + ja - napaisuus asentaessasi paristoja kauko-ohjaimeen.
• Saman kokoisissa ja muotoisissa paristoissa voi olla
eri jännitteet. Käytä ainoastaan tässä käyttöoppaassa
mainitun tyyppisiä paristoja. Älä käytä vanhoja ja
uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään.
• Älä yritä ladata paristoja.
• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
• Älä säilytä paristoja yhdessä metallisten kuulakärkikynien, kaulaketjujen, kolikoiden, hiussolkien, jne.
kanssa.
• Poista paristot kauko-ohjaimesta mahdollisen vuodon estämiseksi ellet käytä ohjainta pitkään aikaan
(1 kuukausi tai enemmän). Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske nesteeseen paljailla käsillä. Pyyhi
vuotanut neste pois paristotilasta ja asenna uudet
paristot. Toimi varoen sillä elektrolyyttineste syövyttää ihoa ja vaatteita. Jos nestettä joutuu vahingossa ihollesi, huuhtele iho välittömästi vedellä ja
ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
• Älä kuumenna, pura tai polta paristoja tai upota niitä
veteen.

Ennen käyttöä
VIRTALÄHDE
Tämä Marantz-tuote toimii ainoastaan 230V vaihtovirralla.
ÄLÄ SIJOITA LAITETTA SEURAAVIIN PAIKKOIHIN
Pitkän käyttöiän varmistamiseksi, älä sijoita laitetta
paikkoihin, jotka ovat:
• Alttiina suoralle auringonpaisteelle.
• Jotka sijaitsevat kuumuutta synnyttävien lähteiden
(esim. lämmittimet) lähellä.
• Kosteita tai huonosti tuuletettuja.
• Pölyisiä.
• Alttiina mekaaniselle tärinälle.
• Huteralle, vinolle tai muulla tavalla epävakaalle alustalle.
• Lähellä ikkunoita, joissa laite voi altistua sateelle tmv.
• Vahvistimen tai muun laitteen päälle joka lämpenee
voimakkaasti.
Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa lämmön poisjohtamista varten.

• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
• Älä altista paristoja korkealle kuumuudelle, kuten
suora auringonpaiste tai tuli.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Käytä kauko-ohjainta alla esitetyn toiminta-alueen
sisällä.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Paristojen asennus
Asenna paristot kauko-ohjaimeen ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa. Mukana olevat paristot on tarkoitettu ainoastaan ohjaimen toimintojen tarkistamiseksi. Niiden käyttöikä on tästä syystä normaalia lyhyempi.
1 Poista paristotilan kansi.
2 Asenna paristot paristotilaan huomioiden niissä olevat + ja - napaisuusmerkinnät.
3 Asenna paristotilan kansi paikoilleen.

n. 5 metriä

Varoitus!
• Estä suoraa auringonvaloa, loistevaloa tai muuta
voimakasta valolähdettä loistamasta suoraan soittimen infrapunatunnistimeen. Kirkas valo estää kauko-ohjaimen toiminnan.
• Huomioi, että kauko-ohjaimen käyttö voi vaikuttaa
myös muihin lähellä oleviin laitteisiin.
• Kauko-ohjain ei toimi, jos sen ja kauko-ohjaussignaalien tunnistimen välillä on jokin este.
• Älä aseta mitään esinettä kauko-ohjaimen päälle.
Tämä saattaa painaa alas yhden tai useamman painikkeen, jolloin paristot kuluvat nopeasti loppuun.
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Osien nimet 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)
(AUDIO/VIDEO)
Nuppia käytetään tulolähteiden valintaan.
3 SURROUND MODE-painike
Painiketta käytetään surround-kuuntelutilojen
valintaan.
4 AUTO-painike
Käytä painiketta AUTO-surround-asetuksen valintaa varten. Tällä asetuksella viritinvahvistin määrittää digitaalista tulosignaalia vastaavan surroundtilan automaattisesti.
5 SOURCE DIRECT-painike ja ilmaisin
Painamalla painiketta audiosignaali ohittaa äänensäätöpiirin tarjoten puhtaan äänenlaadun.
Painamalla uudelleen audiosignaali kulkee jälleen
äänensäätöpiirin kautta.
6 MENU-painike
Painike valitsee SETUP MAIN MENU-valikon.
7 EXIT-painike
Painike sulkee SETUP MAIN MENU-valikon.
8 BAND-painike
Painiketta käytetään TUNER-tilassa FM- ja AMalueiden valintaan.
10 MEMORY-painike
Paina tätä painiketta taltioidaksesi asemanumeroita
tai asemanimiä virittimen muistiin.

11 HDMI-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun HDMI-laitteen tuloliitäntä
kytketään tähän laitteeseen.
12 VOLUME-säädin
Säätää äänen kokonaistasoa. Ääni voimistuu
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja vaimenee
kääntämällä sitä vastapäivään.
13 AUX 1 INPUT-liitännät
Näihin video-/audio-lisäliitäntöihin on mahdollista
liittää kameranauhuri, kannettava DVD, pelikonsoli jne.
14 Kursoripainikkeet
/ENTER-painike
Näitä painikkeita käytetään asetusvalikon
SETUP MAIN MENU) käyttöä ja viritintoimintoja varten.
15 Infrapunasignaalien vastaanottoikkuna
Ikkuna vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämiä
ohjaussignaaleja.
16 SETUP MIC-liitäntä
Kytke mukana oleva mikrofoni tähän liitäntään
kaiuttimien ominaisuuksien automaattista mittausta varten.
17 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Kytke kuulokkeet tähän liitäntään.
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FL-NÄYTTÖ JA ILMAISIMET

1 Pääinformaationäyttö
Näyttö ilmaisee toimintatilaa koskevia viestejä,
valitun tulolähteen, surround-tilan, virittimen,
voimakkuustason tai muita tietoja.
2 AUTO-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun AUTO SURROUND-toiminto on käytössä.
3 RDS-ilmaisimet
RDS: tämä ilmaisin syttyy virittimen vastaanottaessa RDS-signaalin.
PTY: tämä ilmaisin syttyy PTY-palvelun ollessa
aktiivi.
4 Virittimen ilmaisimet
ST:
ilmaisin syttyy virittimen ollessa AUTO
STEREO-tilassa.
TUNED: ilmaisin syttyy, kun virittimen vastaanottama radiosignaali on riittävän voimakas.
5 *) ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun uniajastin on käytössä.
6 MEM-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun MEMORY-toimintoa käytetään radiovastaanotolla.
7 PRESET-ilmaisin
Ilmaisin syttyy PRESET-tilassa viritintä käytettäessä.
8 HDMI-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun valitaan HDMI-tuloliitäntään
kytketty laite.
9
ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun laitteen näyttö on sammutettu
(display off).
10 DIGITAL-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun valitaan jokin digitaalinen
tuloliitäntä.
11 Signaaliformaatti-ilmaisimet
DTS
Ilmaisin syttyy laitteen vastaanottaessa DTS-signaalin.
DTS HD
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa DTS-HDsignaalin.

DTS ES
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa DTS ESsignaalin.
DTS 96/24
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa DTS
96/24-signaalin.
Neo:6
Ilmaisin syttyy laitteen syöttäessä Neo:6 formaatin mukaista ääntä.
HD
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa Dolby
Digital True HD-signaalin.
D
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa Dolby
Digital-signaalin.
D+
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa Dolby
Digital + signaalin.
D EX
Ilmaisin syttyy laitteen vastaaanottaessa Dolby
Digital EX-signaalin.
PLIIx
Ilmaisin syttyy laitteen syöttäessä Dolby Pro
Logic IIx signaalin.
DSP
Ilmaisin syttyy laitteen syöttäessä VIRTUAL- tai
MULTI CH STEREO-äänen.
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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. KäänNÄ silmukka-antennia eri
suuntiin, kunnes vastaanotto on paras mahdollinen.
2 VIDEO-LIITÄNNÄT (DVD, DSS, VCR) liitännät
Laitteessa on 3 videotuloa ja 1 videolähtö.
Videotuloihin voi kytkeä kuvanauhurin, DVD-soittimen ja muita videolaitteita.
3 MONITOR OUT-liitäntä
Tämä ovat monitorilähtö.
4 COMPONENT VIDEO-liitännät (DVD, DSS,
VCR)
NR1501 on varustettu 3 component-videotuloliitännällä väri-informaation (Y, CB, CR) vastaanottamiseksi suoraan äänitetystä DVD-signaalista tai
muusta videolaitteesta. Lisäksi laitteessa on 1 component-videolähtö, joka syöttää signaalin suoraan
näyttölaitteen matrix-dekooderille.
5 HDMI-liitännät (BLU-RAY, GAME, DVD,
DSS)
Viritinvahvistimessa on 4 HDMI-tuloa ja 1
HDMI -lähtö.
6 Virtajohdon liitäntä(AC IN)
Kytke laitteen mukana oleva virtajohto tähän liitäntään. Laite toimii ainoastaan 230V vaihtovirralla.
7 SPEAKER SYSTEMS-liitännät
Takapaneelissa on liitännät seitsemälle kaiutinkanavalle (vasen etu-, oikea etu-, keski-, vasen surround-, oikea surround- sekä vasen ja oikea surround-takakanava).
8 DIGITAL AUDIO IN 1 2, 3 -liitännät
Laitteessa on 1 koaksiaalinen digitaaliliitäntä ja
2 optista digitaaliliitäntää.
Nämä tulot vastaanottavat digitaalisia audiosignaaleja CD-, DVD-soittimista tai muista digitaalilähteistä. Tulotoiminto voidaan valita OSD-valikossa.

9 REMOTE CONTROL IN/OUT-liitännät
Näihin liitäntöihin voi kytkeä RC-5-kauko-ohjausliitännöillä varustetun Marantz-laitteen.
10 SUBWOOFER PRE OUT-liitäntä
Kytke tämä liitäntä aktiivi-subwooferin linjatuloliitäntään.
11 ANALOG AUDIO-liitännät (CD, DVD,
DSS, VCR, AUX)
Tässä laitteessa on 5 audiotuloa ja 1 audiolähtö.
Audiotulot ja lähdöt vaativat RCA-tyyppiset liittimet.
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KAUKO-OHJAIN
Laitteen mukana toimitettu kauko-ohjain on yleismallinen. Tulolähde vaihtuu joka kerta, kun painetaan yhtä
tulolähdevalitsinta kauko-ohjaimesta.

8 MUTE-painike
Painike mykistää vahvistimen äänen.
9 VOLUME +/- painikE
Painiketta käytetään vahvistimen voimakkuuden
säätämiseen.
10 AUDIO-painike
Painiketta käytetään Dolby Digital- tai DTSbilingual-tilassa toistokanavan valintaan (MAIN
(pääkanava) tai SUB (apukanava).
11 INFO-painike
Painike ei ole käytössä tässä laitteessa.
12 Kursoripainikkeet
/ENTER-painike
Näitä painikkeita käytetään kursorin siirtämiseen
ohjatessasi tätä laitetta, DVD-soitinta tai muuta
AV-laitetta.
13 EXIT/MEMO-painike
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painiketta käytetään asetusten peruuttamiseksi
asetusvalikossa (Setup).
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään esiasetettavien kanavien ja
muiden asetusten taltioimiseen.
14 Ohjauspainikkeet
Painikkeita käytetään PLAY-, STOP-, PAUSEja muita lähdekomentoja varten.
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
LIP SYNC-painike
Painiketta käytetään LIP SYNC-toiminnon valintaan.
CH SEL-painike
Painiketta käytetään kaiutintasojen (CH LEVEL
ADJUST) säätämiseen.
(kun toiminnoksi on valittu TUNER)
T.MODE-painike
Painiketta käytetään automaattisen stereotilan tai
monotilan valintaan, kun vastaanottoalueeksi on
valittu FM.
T.DISP-painike
Painiketta käytetään näyttötoiminnon valintaan
RDS-lähetysten vastaanotolla.
PTY-painike
Painiketta käytetään viritettyä asemaa koskevan
ohjelmatyppi-informaation valintaan.
BAND-painike
Käytetään taajuuskaistan valintaan radiolähetysten vastaanottoa varten.
15 BASS/CH +/- painikkeet
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeet säätävät matalia taajuuksia vasemmasta
ja oikeasta kaiuttimesta.
(kun toiminnoksi on valittu DSS)
Painikkeet vaihtavat kanavia.
16 TREBLE +/- painikkeet
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeet säätävät korkeita taajuuksia vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta.

1 ON I/STANDBY painike
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeita käytetään virran kytkentään tai katkaisuun.
2 DIMMER-painike
Painiketta käytetään vähentämään FL-näytön
kirkkautta.
3 HT-EQ-painike
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painike aktivoi/katkaisee HT (Home Theater)
EQ-toiminnon.
4 SURR. MODE-painike
Painiketta käytetään surround-tilan valintaan.
5 S. DIRECT-painike
Painiketta käytetään SOURCE DIRECT-toiminnon valintaan.
6 EQ-painike
Painiketta käytetään Room EQ-toiminnon valintaan.
7 A/D-painike
Painiketta käytetään analogi- ja digitaalitulojen
vaihtamiseen.
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17 REPEAT
painike
Painiketta käytetään toiston kertauksen valintaan.
18 RANDOM
painike
Painiketta käytetään hajatoistotoiminnolla (toistaa
kappaleet satunnaisessa järjestyksessä).
19 TV-ohjauspainikkeet
Painikkeita käytetään TV-vastaanottimen tai monitorin ohjaamiseksi.
20 CLR-painike
Painiketta käytetään muistin tai ohjelmoinnin pyyhintään.
21 Numeropainikkeet
Painikkeita käytetään numeroiden 0 - +10 vaihtamiseksi.
22 T.TONE-painike
Painiketta käytetään testiäänen toistoa ja kaiutintasojen asettamista varten.
23 MENU-painike
(kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painiketta käytetään asetusvalikon (SETUP MAIN
MENU) valintaan viritinvahvistimesta.
24 TOP-painike
Painamalla tätä painiketta asettamisen aikana voit
palata asetusvalikon päällimmäiseen ruutuun.
25 DISPLAY-painike
Painiketta käytetään näyttötoiminnon valitsemiseksi laitteen etupaneelin näyttöä varten.
26 INPUT painike
Painike siirtää eteenpäin haluttua tulolähdettä valittaessa.
INPUT painike
Painike siirtää taaksepäin haluttua tulolähdettä
valittaessa.
27 SETUP-painike
Painiketta käytetään DVD-soittimen ja muiden
laitteiden asetuksia varten.
28 Lähdevalitsimet
Painikkeita käytetään lähteen vaihtamiseksi viritinvahvistimesta. Joka kerta, kun painiketta painetaan,
kauko-ohjain vaihtuu painettuna painiketta vastaavalle lähteelle.
Tällä kauko-ohjaimella voi ohjata 10 erityyppistä
laitetta. Voidaksesi vaihtaa ohjelmalähteen viritinvahvistimesta, paina haluamaasi lähdevalitsinta
kahdesti kahden sekunnin sisällä. Kauko-ohjain
lähettää signaalin toisella painalluksella.
Huom!
• Paina AMP-painiketta voidaksesi käyttää laitteen vahvistintoimintoja.
• Paina TUNE-painiketta käyttääksesi laitteen
viritintoimintoja.
29 STEREO-painike
Painiketta käytetään STEREO-tilan valintaan.

30 AUTO-painike
Painike valitsee automaattisen surround-tilan.
31 NIGHT-painike
Tämä painike vaimentaa liian voimakkaita Dolby
Digital-signaaleja toiston aikana. Erityisen hyödyllinen myöhään yöllä kuunneltaessa.
32 SLEEP-painike
Käytetään uniajastimen asettamiseksi.
33
SOURCE ON/OFF-painike
Painiketta käytetään virran kytkemiseksi/katkaisemiseksi valitusta lähdelaitteesta (kuten DVDsoitin) erikseen järjestelmän muista laitteista.
34 SET-painike
Valitsee esiasetustilan.
35 SET-ilmaisin
Syttyy, kun kauko-ohjaimen esiasetuskoodeja
käytetään.
36 SEND-ilmaisin
Syttyy, kun kauko-ohjain lähettää kauko-ohjauskomennon.
37 Infrapunasignaalien lähetysikkuna
Ikkuna lähettää infrapunavaloa. Suuntaa kaukoohjain kohti viritinvahvistinta tai muuta laitetta ja
paina haluttua toimintopainiketta.

Kytkennät
KAIUTTIMIEN SIJOITTAMINEN
Ihanteellinen kaiutinkokoonpano tätä laitetta varten
on 7 kaiuttimen järjestelmä (vasen ja oikea etukaiutin,
keskikaiutin, vasen/oikea surround-kaiutin, vasen/
oikea surround-takakaiutin sekä subwooferi).
Käytä samantyyppisiä kaiuttimia kaikissa etukanavissa
parhaan tuloksen varmistamiseksi. Tämä tarjoaa tasaisen panoroinnin, toiminnan siirtyessä puolelta toiselle.
Kesikanavakaiutin on hyvin tärkeä, koska filmin sisältämästä dialogista yli 80 % toistuu juuri keskikaiuttimen kautta. Keskikaiuttimen ääniominaisuuksien tulee
olla samanlaiset kuin vasemmalla ja oikealla etukaiuttimella. Surround-kaiuttimien ei tarvitse olla identtisiä
etukanavakaiuttimien kanssa, mutta laadullisesti kuitenkin hyvät. Surround-keskikanavakaiutin on hyödyllinen Dolby Digital Surround EX tai DTS-ES-materiaalia toistettaessa. Yksi Dolby Digital ja DTS-järjestelmän hyödyistä on täysin erilliset koko alueen surround-kanavat. Aikaisemmissa Pro Logic-tyyppisissä
järjestelmissä kanavien taajuudet ovat rajalliset.
Bassoefektit ovat tärkeä osa kotiteatteria. Kuuntelunautinnon optimoimiseksi on käytettävä subwooferia
matalien taajuuksien toistamiseen. Jos käytössäsi on
koko äänialueen kattavat etukaiuttimet, voit käyttää
niitä subwooferin sijasta valitsemalla oikeat asetukset
valikkojärjestelmää käyttäen.
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Peruskytkennät
Vasen ja oikea surround-takakaiutin
Surround-kaiuttimien käyttö vaatii täyden 7.1-kanavajärjestelmän asentamista. Kaiuttimet sijoitetaan takaseinälle, kuuntelupaikan taakse. Keskikaiuttimen tulee
olla suunnattu huoneen keskelle.Subwooferi
Suositamme subwoofer-kaiuttimen käyttöä parhaan
mahdollisen bassotoiston varmistamiseksi.
Koska subwooferi toistaa ainoastaan matalia taajuuksia, sen voi mihin tahansa paikkaan huoneessa.

KAIUTTIMIEN SIJOITUS

Kaiutinyksiköiden korkeus
Vasen-/oikea etukaiutin ja keskikaiutin
Asenna kaiuttimet siten, että niiden korkea- ja keskiäänielementit ovat suunnilleen samalla korkeudella.
Vasen-/oikea surround-kaiutin ja surround-takakaiutin
Asenna vasen-/oikea surround-kaiutin sekä surroundtakakaiutin n. 70 cm - 1 m korviesi yläpuolelle.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman tarkasti samalle
korkeudelle.

Vasen ja oikea etukaiutin
Suositamme vasemman (L) ja oikean (R) etukaiuttimen kääntämistä 45-60 asteen kulmaan kuuntelupaikkaan nähden.
Keskikaiutin
Aseta keskikaiuttimen etureuna samaan linjaan etukaiuttimien (L/R) kanssa. Keskikaiuttimen voi sijoittaa
myös hieman tämän linjan taakse.
Vasen ja oikea surround-kaiutin
Kun NR1501 asetetaan surround-käyttöä varten on
surround-kaiuttimet sijoitettava huoneen sivuseinille
tai hieman kuuntelupisteen taakse.
Keskikaiuttimen tulee osoittaa suoraan huoneen keskelle.

KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ
• Käytä laitteen takapaneeliin merkityn impedanssin mukaisia kaiuttimia.
• Kytkiessäsi aktiivi-subwooferin (varustettu sisäänrakennetulla vahvistimella), kytke se PRE OUT-lähtöön.

Aktiivi
subwoofer

Oikea/vasen
etukaiutin

Keskikaiutin

Oikea/vasen
Surroundkaiutin

Oikea/vasen
Surroundtakakaiutin

Varoitus!
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskettaa toisiinsa tai laitteen metalliosiin estääksesi sähköisten piirien
vahingoittumisen.
• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke vain yksi kaiutinjohto yhtä kaiutinliitäntää kohti. Laite voi muussa tapauksessa
vahingoittua.
• Kytke kaiuttimien positiiviset ja negatiiviset kaapelit oikein. Signaalin laatu huononee,
jos kaapelit kytketään väärään vaiheeseen.
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Kaiutinjohdon kytkentä
1. Kuori eristettä n. 10 mm kaiutinjohdon päästä.
2. Kierrä paljaat johtosäikeet yhteen estämään oikosulut.

5. Kiristä nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vasen/oikea surround-takakaiutin
3. Pidä vipua alaspainetussa asennossa.
4. Kierrä paljaat säikeet yhteen työnnä johdon pää
liitännässä olevaan reikään.
5. Vapauta vipu.

Vasen/oikea etukaiutin
Keskikaiutin
Vasen/oikea surround-kaiutin
3. Kierrä liitännän nuppi auki vastapäivään.
4. Työnnä paljas johdonpää liitännässä olevaan
reikään.

AUDIOLAITTEIDEN KYTKENTÄ
VCR OUT-liitännät on tarkoitettu äänityksiä varten. Valitun analogisen tulolähteen ääni syöttyy ulos näistä liitännöistä. DIGITAL IN- tai HDMI-liitäntöjen vastaanottama digitaaliääni ei syöty ulos VCR OUT-liitännöistä.

Huomautus!
• Älä yhdistä tätä ja muita laitteita verkkovirtaan ennen
kuin kaikki laitteiden väliset kytkennät on tehty.
• Kytke kaikki pistokkeet tiukkaan. Löysät kytkennät
aiheuttavat häiriöitä.
• Kytke vasen ja oikea kanava oikein. Punainen liitin
kytketään oikeaan kanavaan (R) ja valkoinen liitin
vasempaan kanavaan (L).
• 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.

Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä
• Viritinvahvistimen takapaneelissa on 3 digitaalituloa
(2 koaksiaalista ja 1 optinen). Voit käyttää näitä liitäntöjä PCM, Dolby Digital ja DTS-bitstream-signaalien syöttämiseksi tai CD-, DVD- tai muista
digitaalisista lähdelaitteista.
• Tutustu jokaisen laitteen käyttöoppaaseen digitaalituloihin kytketyn DVD-soittimen tai muun digitaalilähteen audioformaatin asettamiseksi.
• Käytä optisia kuitukaapeleita DIGITAL AUDIO-1,
2 tuloliitäntöjä varten. Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapeleita DIGITAL AUDIO-3 tuloliitäntää varten.
• Voit määrittää tulon jokaista digitaalista tulo-/lähtöliitäntää varten laitettasi vastaavalla tavalla.
Huom!
• Viritinvahvistimen digitaaliset signaaliliitännät ovat
EIA-normin mukaiset. Viritinvahvistin ei toimi kunnolla ellei käyttämäsi kaapeli vastaa tätä normia.
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VIDEOLAITTEIDEN KYTKENTÄ

Video, S-video, Component-liitännät
Takapaneelissa on kaksi eri tyyppistä videoliitäntää.
VIDEO-liitäntä
VIDEO-liitännän signaali on tavanomainen komposiittivideosignaali.
COMPONENT-liitäntä
Suorita component-videoliitännät component-tuloilla
varustettuun TV-vastaanottimeen tai monitoriin voidaksesi tuottaa korkealaatuisia videokuvia.
Kytke viritinvahvistimen video out-liitännät monitoriin käyttäen component-kaapelia tai kolmea erillistä
videokaapelia.
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.Huom!
• Kytke vasen ja oikea audiokanava oikein. Punainen
kaapeli kytketään R-liitäntään (oikea) ja valkoinen
kaapeli L-liitäntään (vasen).
• Kytke videosignaalitulot ja lähdöt oikein.
• Laitteessa on videomuuntotoiminto. Tutustu lisätietoihin kohdassa ”Videotulo/lähtö”.
• Aseta digitaalinen audioformaatti DVD-soitinta tai
muita digitaalisia lähdelaitteita varten. Tutustu jokaisen digitaalituloon kytketyn laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.

HDMI-LAITTEIDEN KYTKENTÄ
DMI-liitännät
Viritinvahvistimessa on neljä HDMI-tuloa ja yksi HDMI-lähtö. Lähtöliitäntä pystyy syöttämään digitaalisia
video- ja audiosignaaleja Blu-ray- ja muista lähteistä suoraan näyttölaitteeseen.
HDMI-lähtö minimoi analogimuuntamisesta johtuvan signaalikaadun huononemisen ja tarjoaa nautittavaksi
korkealaatuisen kuvan.
Huom!
• Signaalien syöttöä ei tapahdu, jos HDMI-lähtö kytketään näyttömonitoriin, joka ei ole HDCP-signaaliyhteensopiva.
• Kuvaruutuun ei ilmesty kuvaa ellei kytketty TV tai näyttö ole yhteensopiva yllä mainitun formaatin kanssa.
• Tutustu kytkettävän TV-vastaanottimen tai näyttölaitteen käyttöohjeisiin HDMI-liitäntää koskevia lisätietoja
varten.
* HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection
Bu-ray-soitin
Satelliittiviritin
Projektori

• Tutustu kytketyn laitteen käyttöoppaaseen bitstream
audiosignaalikoodien, kuten Dolby Digital Plus,
Dolby True HD, DTS-HD jne. purkua koskevia
lisätietoja varten.
• HDMI-signaalissa voi ilmetä häiriöitä käytetyn
kaapelin laadusta riippuen.
• Tämä laite ei tue HDMI-ohjausta. se voidaan kuitenkin kytkeä HDMI-ohjausta tukevien laitteiden
välille, jolloin HDMI-ohjaussignaalit kulkevat laitteen läpi mahdollistaen kyseessä olevan toisen laitteen ohjauksen.
”HDMI control” on toiminto joka mahdollistaa
kahden HDMI CEC-laitteen välisen ohjauksen
HDMI-kaapelia käyttäen.

HDMI-laitteiden kytkentä
Käytä HDMI-kaapelia (myydään erikseen) viritinvahvistimen HDMI-liitännän kytkemiseksi DVD-soittimen, TV:n, projektorin tai muun laitteen HDMI-liitäntään. Kytkettävän soittimen on oltava monikanavaaudio-yhteensopiva pystyäkseen lähettämään monikanavaisia audiotietoja HDMI-liitännän kautta.
Huom!
• Jotkut lähdelaitteet, kuten esim. DVD-soittimet tai
Set Top-boksit eivät tue viritinvahvistimen HDMIrepeater-toimintoja. TV-vastaanottimet ja projektorit
eivät tällaisessa tapauksessa toista kuvia oikein.
• Jos liität useampia laitteita tähän viritinvahvistimeen,
katkaise virta käyttämättömistä laitteista välttääksesi
niiden väliset häiriöt.
• Laite saattaa vahingoittua, jos kaapeleita kytketään tai
irrotetaan virran ollessa kytketty. Katkaise virta ennen kaapelien kytkemistä tai irrottamista.
• Seuraavat toiminnot eivät ole käytössä, jos viritinvahvistin kytketään laitteeseen, joka ei ole HDMI 1.3a
yhteensopiva.
• Deep Color
• x.v. Color
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ANTENNIEN KYTKENTÄ
Laitteen mukana toimitettujen antennien kytkentä
Mukana olevat antennit on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
AM-silmukka-antennin kokoaminen

Työnnä liitinkappale runko-osaan
Musta

AM-antennikaapelin kytkentä
Paina alas Työnnä johto reikään

Valkoinen

Vapauta

Huom!
• Suorista antennijohto ja siirrä sitä eri suuntiin, kunnes signaali on paras mahdollinen. Kiinnitä antenni seinään
tai muuhun sopivaan paikkaan (esim. piirustusnastoilla), jossa vastaanotto on paras mahdollinen.
• Asenna antenni mahdollisimman kauas tästä laitteesta, TV-vastaanottimista, kaiutinkaapeleista ja verkkojohdosta.
Ulkoantennien kytkentä
Asenna tehokas ulkoantenni ellei sisäantennilla saavutetun vastaanoton laatu ole riittävän hyvä.
Asenna antenni etäälle häiriölähteistä (neonvalot, vilkkaat liikenneväylät, voimalinjat, jne.).
AM-silmukka-antenni
FM-ulkoantenni

AM-ulkoantenni
Musta

Valkoinen

Maa

Huom!
• Älä irrota AM-silmukka.antennia, vaikka kytket ulkoantennin.
• Älä kytke mukana olevaa FM-antennia.
• Tämän laitteen GND-liitäntä ei toimi turvallisena maadoituspisteenä.
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• Tulolähteen vaihtuessa uutta lähdettä vastaava nimi
ilmestyy hetkeksi etupaneelin näyttöön.
• Jos käytät FUNCTION RENAME-toimintoa, näyttö
ilmaisee syöttämäsi uuden nimen.
• Tulolähteen vaihtuessa viritinvahvistin vaihtaa automaattisesti digitaalitulolle ja surround-tilaan, joka on
asetettuna kyseistä lähdettä konfiguroitaessa.

VIRTAJOHDON KYTKENTÄ
1. Kytke mukana oleva virtakaapeli laitteen takapaneelissa olevaan AC IN-liitäntään.

Kokonaisvoimakkuuden säätö

2.

Kytke virtajohdon verkkopistoke pistorasiaan.

Laitteen käyttö
VAHVISTIMEN KÄYTTÖ
Virran päällekytkentä

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!
• Jos kanavatasoksi on säädetty 1 dB tai enemmän
käyttämällä CHANNEL LEVEL-asetusta, maksimi
voimakkuus vähenee alle 80.

1. Kytke virta päälle tähän laitteeseen kytketystä
laitteesta.
2. Paina POWER ON/OFF-painiketta viritinvahvistimesta. Virta kytkeytyy tai katkeaa joka painalluksella.
Painamalla POWER ON/OFF- tai SOURCE ON/
OFF-painiketta sen jälkeen, kun AMP-painiketta
on painettu kauko-ohjaimesta, STANDBY-ilmaisin
syttyy viritinvahvistimen etupaneeliin ja laite asettuu
valmiustilaan.
Kytkeäksesi virran päälle valmiustilasta, paina
AMP-painiketta kauko-ohjaimesta ja sitten
POWER ON tai SOURCE ON/OFF-painiketta.

Äänensävyn säätö (Bass/Treble)

Käytä BASS- ja TREB-säätimiä kuuntelun aikana säätääksesi äänensävyä mieltymystesi tai huoneakustiikan mukaisesti..
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Käytä AMP-painiketta säätääksesi äänensävyä.
Paina BASS + tai BASS - painiketta matalien taajuuksien säätämiseksi.
Paina TREB + tai TREB - painiketta korkeiden taajuuksien säätämiseksi.
Huom!
Sävysäätimet eivät ole käytössä alla esitetyissä toimintatiloissa:
• SOURCE DIRECT-tila.
• Kun ROOM EQ-toiminto on käytössä.

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

Valitse DVD kääntämällä INPUT SELECTOR-nuppia
etupaneelista tai painamalla DVD-painiketta kahdesti
peräkkäin kauko-ohjaimesta. Kytke tämän jälkeen virta
DVD-soittimeen ja käynnistä DVD-toisto.
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Äänen hetkellinen mykistys

Automaattiviritys

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 järjestelmän ollessa
mykistetty. Paina MUTE-painiketta uudelleen halutessasi palauttaa äänen normaalille tasolle.
VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kaukoohjaimesta.

(Etupaneelin säätimillä)
1. Valitse TUNER kääntämällä INPUT SELECTOR-valitsinta.
2. Valitse FM tai AM painamalla BAND-painiketta.
3. Paina nuolipainiketta tai etupaneelista yli 0.5
sekuntia käynnistääksesi automaattivirityksen.
4. Automaattiviritys pysähtyy löytäessään lähettävän
asemataajuuden.

Radiolähetyksen kuuntelu
Taajuusaskellus on valittavissa AM-asemia vastaanotettaessa.

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kahdesti kahden sekunnin sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Valitse FM tai AM painamalla BAND-painiketta.
3. Pidä TUNE tai painiketta alaspainettuna yli
0.5 sekuntia käynnistääksesi automaattivirityksen.
4. Automaattiviritys käynnistyy ja pysähtyy löytäessään lähettävän asemataajuuden.
Käytä manuaalista viritystapaa ellei automaattihaku
pysähdy haluamallesi asemalle.

1. Perusaskellus on 9 kHz. Näytössä näkyy
”9 kHz”, kun käytetään 9 kHz perusaskellusta.
Voit halutessasi valita 10 kHz askelluksen painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Paina nuolipainiketta tai etupaneelista.
• Näyttöön ilmestyy ”AM 10 kHz, kun askellukseksi valitaan 10 kHz.
3. Paina ENTER-painiketta etupaneelista.
Huom!
• Virittimen esiasetusmuisti pyyhkiytyy, kun taajuusaskellusta muutetaan.
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Manuaalinen viritys

(Etupaneelin säätimillä)
1. Käännä INPUT SELECTOR-valitsin TUNERasentoon.
2. Paina BAND-painiketta ja valitse FM tai AM.
3. Viritä haluamasi asema painamalla nuolipainiketta
tai etupaneelista.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kahdesti kahden sekunnin sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Paina BAND-painiketta ja valitse FM tai AM.
3. Viritä haluamasi asema painamalla TUNE tai
painiketta.
FM-toiminnon vaihto

FM-lähetykset vastaanotetaan yleensä stereona. Jos
stereo-ohjelmaa lähettävän aseman signaali on heikko,
lähetyksen kohina kasvaa merkittävästi. Valitse tällaisessa tapauksessa FM-monotoiminto, jolloin lähetys
kuuluu monona, mutta kohina vähenee huomattavasti.
1. FM-monotoiminto aktivoituu ja ST-ilmaisin sammuu painamalla T.MODE-painiketta kauko-ohjaimesta FM-vastaanoton aikana.
2. ST-ilmaisin syttyy painamalla T.MODE-painiketta
uudelleen ja stereotoiminto aktivoituu jälleen.
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KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Valitse AMP tai TUNER painamalla SOURCE-painiketta voidaksesi käyttää kauko-ohjainta viritinvahvistimen
ohjaukseen. Tutustu alla olevaan listaan AMP- ja TUNER-toiminnon käyttöä varten.
AMP-toiminto
Kytkee/katkaisee virran viritinvahvistimesta.
Asettaa laitteen valmiustilaan
Kytkee virran laitteeseen.
Aktivoi tai peruuttaa uniajastimen.
Aktivoi/peruuttaa yökuuntelutilan (NIGHT).
Aktivoi/peruuttaa HT-EQ-toiminnon.
Muuttaa näytön kirkkaustasoa.
Valitsee AUTO SURROUND-toiminnon.
Valitsee STEREO-toiminnon.
Valitsee SOURCE DIRECT-toiminnon.
Vaihtaa surround-tilan.
Valitsee lähdelaitteen.
Valitsee auto-, HDMI-, digitaali- tai analogitulon.
Aktivoi/peruuttaa ROOM EQ-asetuksen.
Asettaa kauko-ohjaimen AMP-toiminnolle.
Valitsee laitteen tulolähdevalitsimen asetuksen.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Säätää voimakkuustason.
Valitsee näyttötoiminnon.
Palauttaa valikkoruudun yläosaan, kun asetusvalikko on valittu
näyttöön.
Nuolipainikkeet siirtävät kursoria asetusvalikon näkyessä ruudussa.
Tarkistaa asetukset asetusvalikon ollessa ruudussa.
Valitsee asetusvalikon.
Sulkee asetusvalikon.
Aktivoi testisignaaliäänen.
Asettaa LIP SYNC-toiminnon.
Säätää kaiuttimien välistä tasoa.
Säätää korkeita ääniä.
Säätää matalia ääniä.
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TUNER-toiminto

Mahdollistaa vastaavan toiminnon AMP-tilassa.

Säätää viritystaajuutta.
Valitsee muistiin taltioidun aseman.
Taltioi aseman esiasetusmuistiin.
Mahdollistaa vastaavan toiminnon AMP-tilassa.
Vaihtaa FM-auto-stereo- ja mono-vastaanoton välillä.
Valitsee näyttötoiminnon RDS-vastaanotolla.
Ilmaisee viritettyä asemaa koskevat
ohjelmatyppitiedot.
Valitsee taajuusalueen (FM tai AM).
Mahdollistaa vastaavan toiminnon AMP-tilassa.
Mahdollistaa vastaavan toiminnon AMP-tilassa.

Erilaisia kytkentöjä
KYTKENTÄ KAUKO-OHJAUS-LIITÄNTÖIHIN
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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 SNR1501) EXT (EXTERNAL) asentoon voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta.
2)
Muista kytkeä infrapunatunnistin pois käytöstä seuraavasti, jos NR1501:n RC-5 IN-liitäntään kytketään ulkoinen infrapunatunnistin tmv. laite.
1. Pidä nuolipainiketta ja MENU-painiketta samanaikaisesti alaspainettuina etupaneelista viisi sek.
2. FL-näyttöön ilmestyy viesti ”ENABLE”.
3. Paina nuolipainikkeita
ja vaihda asetukseksi
”DISABLE”.
4. Paina ENTER-painiketta. NR1501:n infrapunatunnistin kytkeytyy pois käytöstä, kun asetus on
tehty.
Huom!
• Muista valita ENABLE-asetus irrottaessasi infrapunatunnistimen tai vastaavan laitteen.
Muussa tapauksessa päälaitteen signaalitunnistin ei
pysty vastaanottamaan komentoja kauko-ohjaimesta.
5. Suorita vaiheet 1-4 ja valitse ”ENABLE” palataksesi alkuperäiselle asetukselle.

4. Paina EXIT-painiketta tai siirrä kursori EXITkohtaan valikossa ja paina ENTER-painiketta sulkeaksesi OSD-valikkojärjestelmän.
PAL- JA NTSC-SIGNAALIFORMAATTIEN
VAIHTO
Valitse käytettäväksi haluamasi videosignaaliformaatti
(PAL tai NTSC) kuvaruutunäytön avulla.

1. Signaaliformaatin perusasetus on PAL.
Jos monitori käyttää NTSC-formaattia voit vaihtaa
asetuksen pitämällä MENU- ja ENTER-painikkeita
samanaikaisesti alaspainettuina etupaneelista 3 sek.
• Näyttöön ilmestyy ”PAL”.
2. Paina nuolipainiketta tai etupaneelista.
• Näyttöön ilmestyy ”NTSC” ja videosignaalijärjestelmä vaihtuu NTSC-formaattiin.
3. Paina ENTER-painiketta etupaneelista.
KUVARUUTUNÄYTÖN LÄHTÖTILAN VAIHTAMINEN
Voit valita haluatko ohjata kuvaruutuvalikoita VIDEO
OUT-liitäntään kytketyllä monitorilla tai COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-liitäntään kytketyllä
monitorilla.

Parametrien asetus
Suorita laitteen perusasetus, kun kaikki kytkennät on
tehty.
KUVARUUTUNÄYTTÖ
Laite sisältää valikkojärjestelmän joka toimii kuvaruudussa. Järjestelmällä on mahdollista ohjata laitteen toimintoja käyttäen nuolija ENTER-painikkeita kauko-ohjaimesta tai etupaneelista.
Huom!
• Kytke takapaneelissa oleva MONITOR OUT-liitäntä
TV-vastaanottimen tai projektorin composite-, component-video tai HDMI-tuloliitäntään voidaksesi katsella tietoja kuvaruutunäytöstä.
1. Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta. (Tämä
vaihe ei ole tarpeen, kun asetusvalikoita käytetään
laitteen etupaneelin säätimillä.)
2. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta tai etupaneelista. OSD-järjestelmän ”MAIN MENU”
valikko ilmestyy ruutuun.
3. Valitse haluamasi apuvalikko käyttämällä nuolipainiketta tai ja paina ENTER-painiketta. Näyttö
vaihtuu valittuun apuvalikkoon.

1. Pidä MENU- ja ENTER-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina etupaneelista 3 sek.
• Näyttöön ilmestyy ”PAL”.
2. Paina nuolipainiketta tai etupaneelista.
• Näyttöön ilmestyy ”COLOR OFF”.
Valikon ohjaus vaihtuu COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-liitäntään kytkettyyn monitoriin.
• Näyttöön ilmestyy ”COLOR ON”.
Valikon ohjaus vaihtuu VIDEO OUT-liitäntään
kytkettyyn monitoriin.
3. Paina ENTER-painiketta etupaneelista.
Huom!
Molempia asetuksia voi käyttää ongelmitta myös
HDMI OUT-liitäntään kytketyllä monitorilla.
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RC006SR KAUKO-OHJAIMEN PAINIKKEET

AMP-painike (vahvistin)

TOP-painike
Painike palauttaa OSD-valikkojärjestelmän päävalikkoon (Main Menu).
Nuolipainike vasemmalle
ENTER-painike

Nuolipainike ylös
Nuolipainike oikealle

MENU-painike
Käytä tätä painiketta OSD-valikkojestelmän valintaan.

EXIT-painike
Painike sulkee OSD-valikkojärjestelmän.
Nuolipainike alas
Nuolipainike ylös

MENU-painike
Painike avaa OSD-valikkojärjesteljestelmän.

EXIT-painike
Painike sulkee OSD-valikon.

Nuolipainike vasemmalle

Nuolipainike oikealle
ENTER-painike
Nuolipainike alas
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Huom!
• Siirrä kursori RETURN-kohtaan nuolipainikkeella
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta.

tai , kun kaikki asetukset on tehty.

(katso alla)

(sivu 24)

1. SYSTEM SETUP
Laitteen päätoiminnot asetetaan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

Neuvo
Tutustu kohtaan ”SPEAKER EQ SETUP” sivulla
25 jokaisen kaiuttimen asetusta koskevia lisätietoja
varten.
Valitse NORMAL tai SW PLUS+ painamalla nuolipainikkeita .
• NORMAL
Bassoäänet toistuvat ainoastaan vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
• SW PLUS+
Bassoäänet toistuvat vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä subwooferista. Tällä toistotoiminnolla
matalat äänet jakautuvat tasaisesti koko huoneeseen.

Siirrä kursori asetettavaksi haluamallesi parametrille
painamalla nuolipainikkeita
.
1-1 SUB W MODE
Subwoofer-asetus aktivoituu ainoastaan, kun etukaiuttimien asetus on FULL RANGE ja subwoofer-asetus
on YES. Tämä asetus on voimassa ainoastaan PCMtai analogisten stereolähdesignaalien toistolla.
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1-4 HT-EQ
Toistaessasi filmejä käyttäen kotikäyttöön suunniteltuja audiolaitteita, filmien ääniraitojen korkeat taajuudet korostuvat tuottaen joskus liian kimeän äänen.
Tämä johtuu siitä, että nämä ääniraidat on tarkoitettu
toistettavaksi elokuvateattereiden suurissa tiloissa.
HT-EQ-toiminto säätää äänen tasapainon oikeaksi
katsellessasi elokuvateattereita varten suunniteltuja
filmejä.
Valitse ON tai OFF painamalla nuolipainikkeita .
HT-EQ-toimintoa ei voi käyttää alla listatuissa toimintatiloissa.

1-2 HDMI AUDIO OUT
Tässä valikossa voit valita haluatko HDMI-liitäntään
syötettyjen audiosignaalien toistuvan laitteeseen kytketyistä kaiuttimista tai laitteen HDMI-liitäntään kytketyn TV-vastaanottimen tai projektorin kautta.
Valitse ON tai OFF painamalla nuolipainikkeita .
• OFF
HDMI-liitäntään syötetyt signaalit toistuvat tämän
laitteen kautta. Tässä tapauksessa audiosignaalit eivät
toistu laitteen HDMI-liitäntään kytketyn TV-vastaanottimen tai projektorin kautta.
• ON
HDMI-liitäntään syötetyt audiosignaalit eivät syöty
ulos laitteen kaiutinliitännöistä. Audiotiedot syöttyvät
suoraan HDMI-liitäntään kytkettyyn TV-vastaanottimeen tai projektoriin. Tätä asetusta käytetään, kun
kuunnellaan ääntä monikanavatoistoon pystyvän TVvastaanottimen kautta.

1-5 VIDEO CONVERT
Tätä valikkoa käytetään analogisten videosignaalien
(video- ja component video-signaalit ) muuntamiseksi,
jotka syötetään laitteeseen HDMI-lähtösignaalien
syöttämistä varten.
Paina nuolipainikkeita
ja valitse AUTO, COMPONENT, CVBS tai OFF.
• AUTO
Tällä asetuksella (kun valittu tulotoiminto ei sisällä
HDMI-signaaleja) laite tunnistaa video- tai component-videosignaalit automaattisesti ja muuntaa ne
HDMI-lähtösignaaleiksi.
Component-videosignaalien muunto on prioriteettiasemassa, jos laitteeseen syötetään samanaikaisesti
video- sekä component-videosignaaleja.
• COMPONENT
Tällä valikkoasetuksella laitteeseen syötetyt component-videosignaalit muuntuvat HDMI-lähtösignaaleiksi.
• CVBS
Tällä valikkoasetuksella laitteeseen syötetyt videosignaalit muuntuvat HDMI-lähtösignaaleiksi.
• OFF
Tällä valikkoasetuksella laitteen videomuuntotoiminto
on katkaistu.
Huom!
• Laitteen takapaneelin BLU-RAY- ja GAME-litäntöihin voi syöttää ainoastaan HDMI-tulosignaaleja,
joten videomuuntotoiminto ei toimi.
• Digitaalisia HDMI-signaaleja ei voi muuntaa analogisiksi videosignaaleiksi.
• HDMI-lähtösignaaleiksi muunnetut signaalit syöttyvät ilman käsittelyä sillä resoluutiolla, jolla analogiset videosignaalit on syötetty laitteeseen.
Muuntaessasi 480i resoluution omaavia video- tai
component video-signaaleja, kytke tähän laitteeseen
480i resoluutiota tukeva videomonitori (TV-vastaanotin).
• Automaattitunnistus ei toimi kaikilla analogisilla
videosignaaleilla.
Valitse tällaisessa tapauksessa COMPONENT tai
CVBS ja käytä signaaleja lukitussa toimintatilassa.

1-3 TONE CONTROL
Tätä valikkoa käytetään äänensävyn säätimien aktivoimiseen tai peruuttamiseen ja äänensävyn säätämiseen.
Valitse ON tai OFF painamalla nuolipainikkeita .
• OFF
Sävynsäätötoiminto on katkaistu.
• ON
Sävynsäätötoiminto on aktivoitu. Painamalla ENTERpainiketta kauko-ohjaimesta näyttöön ilmestyy OSDvalikko, josta voit valita mieleisesi sävynsäätöasetukset.

Valitse BASS tai TREBLE painamalla nuolipainikkeita
. Paina sitten nuolipainikkeita
ruudun ilmaiseman desibeliarvon suurentamiseksi tai pienentämiseksi.
Äänensävyä on mahdollista säätää 2 dB tarkkuudella
+/- 10 dB asti.
Suoritettuasi sävynsäätötoimenpiteet, siirrä kursori
RETURN TO SYSTEM SETUP-kohtaan ja paina
ENTER-painiketta.
Huom!
Sävynsäätötoimintoa ei voi käyttää alla mainitulla toiminnolla.
• SOURCE DIRECT-toiminto
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Huom!
• HDMI-signaalien syöttö on prioriteettiasemassa, jos
laitteeseen syötetään HDMI-signaaleja, vaikka lukituksi toiminnoksi on asetettu COMPONENT tai
CVBS. (Muunnetut signaalit eivät syöty HDMI-lähtöihin)

2-2 DIGITAL IN
DIGITAL AUDIO IN 1, 2 ja 3 -liitännät laitteen takapaneelissa voidaan asettaa haluttua tulotoimintoa varten.
1. Paina nuolipainikkeita
INPUT SETUP apuvalikossa ja siirrä kursori DIGITAL IN-kohtaan.

2. INPUT SETUP
Laitteeseen kytketty tulolähde asetetaan suorittamalla
alla esitetyt vaiheet.

digitaalitulon valintaa
2. Paina nuolipainikkeita
varten.
1: Optinen tulo
2: Optinen tulo
3: Koaksiaalikaapelitulo
Jos tässä kohdassa valitaan ”– – –”, digitaalitulo ei
ole käytössä.

1. Valitse INPUT SETUP OSD-valikossa asetettavaksi haluamasi toiminto painamalla nuolipainikkeita . Vastaava apuvalikko ilmestyy ruutuun
painamalla ENTER-painiketta.

2-3 AUDIO MODE
Laitteeseen syötettävät audiosignaalit (analogitulo, digitaalitulo, HDMI-tulo) asetetaan alla esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori INPUT
SETUP-apuvalikon AUDIO MODE-parametrille.
2-1 NAME
Tulotoimintojen nimet voidaan haluttaessa muuttaa.
Nimiä varten rekisteröitävien kirjainmerkkien maksimimäärä on kahdeksan, välilyönnit mukaanlaskien.
Laitteen näyttö ilmaisee rekisteröidyt toimintonimet.
1. Paina nuolipainikkeita
INPUT SETUP apuvalikossa ja valitse NAME (nimi). Paina sitten ENTERpainiketta.
2. Kursori siirtyy nimenasetusalueelle.

ja valitse AUTO, HDMI,
2. Paina nuolipainikkeita
DIGITAL tai ANALOG-toiminto.
• AUTO
Tällä asetuksella laitteeseen syötettyjen audiosignaalien tunnistus toimii automaattisesti.
Toistosignaalien valinta tapahtuu järjestyksessä HDMI
tulo ---> digitaalitulo ---> analogitulo.
• HDMI
Tällä asetuksella laite toistaa HDMI-tulosignaalit.
Valitse tämä toiminto kun käytät ainoastaan HDMIsignaaleja.
Huom!
Tässä toimintatilassa ei voi asettaa toimintoa (muut
kuin Blu-ray, GAME, DVD tai DSS) joka ei sisällä
HDMI-tulosignaaleja.
• DIGITAL
Tällä asetuksella laite toistaa digitaaliset tulosignaalit.
Valitse tämä toiminto käyttäessäsi ainoastaan digitaalisignaaleja.
• ANALOG
Tällä asetuksella toistaa analogiset tulosignaalit.
Valitse tämä toiminto käyttäessäsi ainoastaan analogisignaaleja.

ja siirrä kursori (vilkkuva
3. Paina nuolipainikkeita
näyttö) muutettavaksi haluamallesi merkille.
4. Valitse haluamasi merkki painamalla nuolipainikkeita .
Voit valita minkä tahansa merkin alla olevasta listasta.
5. Muutettuasi kaikki haluamasi merkit, paina ENTER
painiketta muutosten hyväksyntää varten.
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Huom!
Tälle toiminnolle ei voi asettaa toimintoa, joka ei sisällä
analogituloa (kuten Blu-ray tai GAME).

3. SPEAKER/R. EQ SETUP
Kun laite on asennettu, kaikki kytkennät tehty ja kaiutinkokoonpano määritetty on aika tehdä asetukset
Speaker Setup-valikossa äänen optimoimiseksi ympäristön akustiikkaa ja kaiuttimia varten.
Määritä seuraavat ominaisuudet ennen asettamisen
jatkamista.
• Auto setup
”3-1 Auto Setup” (sivu 25)
• Manual setup
”SPEAKER CONFIG” (sivu 27)
”SPEAKER DISTANCE” (sivu 27)
”SPEAKER CROSSOVER” (sivu 28)
”ROOM EQ SETUP” (sivu 28)
1. Valitse MAIN MENU-valikossa SPEAKER
SETUP-parametri käyttämällä nuolipainiketta
tai ja paina ENTER-painiketta.

2-4 AUTO SURROUND
Tämä toiminto valitsee automaattisesti tulosignaaleja
tukevan surround-tilan. Valitse toiminto suorittaen alla
esitetyt vaiheet.
1. Paina nuolipainikkeita
INPUT SETUP apuvalikossa ja siirrä kursori AUTO SURROUND-asetukselle.

2. Valitse ON tai OFF painamalla nuolipainikkeita .
• ON
Tällä asetuksella laite valitsee surround-tilan joka tukee
automaattisesti valittujen audiosignaalien toistoa.
• OFF
Tämä asetus valitsee manuaalitoiminnon. Aseta haluamasi surround-tila manuaalisesti.
Neuvo
Tutustu manuaalisia asetuksia koskeviin lisätietoihin
kohdassa ”Surround-tilat” sivulla 48.

2. Valitse haluamasi valikko käyttämällä nuolipainiketta tai ja paina ENTER-painiketta.
Huom!
tai , kun tämä asetus• Paina nuolipainiketta
osa on tehty. Kursori siirtyy RETURN TO SETUP
MENU-valikkoon. Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi apuvalikkoon.

2-5 LIP SYNC
Joillakin tähän viritinvahvistimeen kytketyillä videolaitteilla saattaa syntyä käsiteltävän video- ja audiosignaalin välinen aikaviive. Tämä voi vaikuttaa häiritsevästi filmien katseluun tai musiikin kuunteluun.
LIP.SYNC-toiminto viivästyttää audiosignaaleja ja säätää niiden ajoitusta videosignaalien suhteen.
Perusasetus on 0 ms ja suurin säätöasetus 200 ms
1. Paina nuolipainikkeita
INPUT SETUP apuvalikossa ja siirrä kursori LIP.SYNC-kohtaan.

• Paina nuolipainikkeita
aikaviiveen säätämiseksi.
Neuvo
Tutustu yllä olevaan kohtaan ”LIP.SYNC” säätääksesi aikaviivettä samalla, kun monitoroit kuvia näytöstä,
projektorista tai muusta videolaitteesta.
Huom!
• Tätä toimintoa varten aikaviiveeksi on asetettu 0 ms
SOURCE DIRECT-toiminnolla. Aikaisempi arvo
palautuu, kun SOURCE DIRECT-toiminto vapautuu.
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3-1 AUTO SETUP
Laitteen AUTO SETUP-toiminto mittaa kaiutinjärjestelmän ja kuunteluhuoneen akustiset ominaisuudet
automaattisesti mukana olevalla mikrofonilla ja säätää
kuunteluolosuhteet optimiin.

Huomautuksia!
• Älä seiso mikrofonin ja kaiuttimien välissä mittauksen aikana. Tee kuunteluhuoneesta mahdollisimman
hiljainen. Kohinalla on huonontava vaikutus sisällä
tehtyihin mittauksiin. Sulje ikkunat ja katkaise virta
kaikista laitteista (kännykkä, TV-vastaanotin, radio,
ilmastointilaite, loistevalaisin, muu sähkölaite tai
himmennin).
• Aseta kännykkäpuhelin mahdollisimman etäälle
kaikista elektronisista audiolaitteista mittauksen
ajaksi. Kännykkäpuhelin vaikuttaa mittaukseen
huonontavasti RFI-häiriöistä johtuen.
• Suositamme kauko-ohjaimen käyttöä AUTO
SETUP-toimenpiteiden suorittamiseen etupaneelin
säätimien sijasta.
• Jokaisen kanavan toistamien testisignaalien tasot
ylittävät kuunteluympäristön perifeerisen kohinan
ja jatkavat voimistumista, kunnes optimi signaali/
kohinasuhde on saavutettu.
3. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse SPEAKER SETUP-parametri. Valitse sitten AUTO
SETUP painamalla nuolipainikkeita
ja paina
lopuksi ENTER-painiketta. TV-ruutuun ilmestyy
käynnistysruutu.

Auto Setup-toiminnon käyttö
Kytke virta TV-monitoriin, koska vallitseva toimintatila ilmestyy OSD-valikkoruutuun mittauksen aikana.
1. Kytke mukana oleva mikrofoni etupaneelissa olevaan SETUP-liitäntään.

2. Sijoita mikrofoni pääkuuntelupisteeseen.
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4. Valitse START painamalla nuolipainikkeita
ja
paina sitten ENTER-painiketta mittausten käynnistämiseksi.
Alla oleva ruutu ilmestyy näkyviin, kun kaikki mittaukset on tehty.

Speaker Config

Laitteeseen kytkettyjen kaiuttimien konfigurointi suoritetaan alla esitetyillä toimenpiteillä.
1. Valitse jokaista kanavaa vastaava kaiutin painamalla
nuolipainikkeita
2. Käytä nuolipainikkeita
ja valitse ”YES” kaiuttimen liittämiseksi järjestelmään tai ”NO” ellet
halua liittää kyseistä kaiutinta.
CENTER:
Valitse YES, jos haluat liittää keskikaiuttimen tai NO
ellet halua liittää keski-kaiutinta.
SURROUND:
Valitse YES, jos haluat liittää vasemman ja oikean
surround-kaiuttimen tai NO ellet halua liittää vasenta
ja oikeaa surround-kaiutinta.
SURR.B:
Valitse YES, jos haluat liittää vasemman ja oikean
surround-takakaiuttimen tai NO ellet halua liittää
vasenta ja oikeaa surround-takakaiutinta.
2CH:
Valitse tämä asetus, jos käytät vasenta ja oikeaa surround-takakaiutinta.
1CH:
Valitse tämä asetus, jos käytät vain yhtä surroundtakakaiutinta. Audiosignaalit toistuvat SURR.-L-liitännästä. Tarkista kytkennät.
NO:
Valitse tämä asetus ellet käytä vasenta ja oikeaa surround-takakaiutinta.
SUBWOOFER:
Valitse ”YES”, jos haluat liittää subwooferin tai
”NO” ellet halua liittää subwooferia.
3. Tehtyäsi kaikki valinnat, paina nuolipainikkeita
ja valitse RETURN TO SETUP MENU.
Paina sitten ENTER-painiketta palataksesi valikkoon (SPEAKER/R.EQ SETUP).

Siirtämällä kursori APPLY-kohtaan ja paina ENTERpainiketta saattaaksesi mittaustulokset voimaan.
AUTO SETUP-asetuksen tuloksia on mahdollista monitoroida alla esitetyissä asetusruuduissa.
• SPEAKER CONFIG (sivu 27)
• SPEAKER DISTANCE (sivu 27)
• SPEAKER CROSSOVER (sivu 28)
• ROOM EQ SETUP (sivu 28)
• CH LEVEL SETUP (sivu 29)
3-2 MANUAL SETUP
Aseta alla esitetyt parametrit manuaalisesti omien
mieltymysten mukaisiksi ellet halua käyttää AUTO
SETUP-toimintoa.
• SPEAKER CONFIG
• SPEAKER DISTANCE
• SPEAKER CROSSOVER
• ROOM EQ SETUP
• CH LEVEL SETUP

1. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse
SPEAKER SETUP.
2. Valitse haluamasi parametri painamalla nuolipainikkeita
3. Hyväksy valintasi painamalla ENTER-painiketta.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 kunnes kaikki tarvittavat asetukset on valittu. Paina nuolipainikkeita
ja
valitse RETURN TO SETUP MENU.
Paina sitten ENTER-painiketta.

Speaker Distance

Etäisyydet kuuntelupisteestä jokaiseen kaiuttimeen
asetetaan seuraavalla sivulla selitettyjen vaiheiden
mukaisesti. Laite laskee viiveajan automaattisesti näihin etäisyyksiin perustuen.
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Speaker X-over

Määritä ensimmäiseksi ihanteellinen kuuntelupaikka.
Tämä on tärkeä askel asettaaksesi akustisen ajoituksen,
joka luo parhaan saatavissa olevan äänikentän.
Huom!
• Jos SPEAKER CONFIG-valikossa on valittu jollekin kaiuttimelle asetukseksi ”NO”, kyseistä kaiutinta ei voi asettaa SPEAKER DISTANCE-valikossa.
1. Valitse UNIT-parametrin yksiköksi metri tai jalka
käyttäen nuolipainiketta tai .
2. Valitse jokainen kanava käyttäen nuolipainiketta
tai .
12. Aseta etäisyys jokaista kaiutinta varten painamalla
nuolipainikkeita .
Front Left: asettaa etäisyyden vasemmasta etukaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Center: asettaa etäisyyden keskikaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Front right: asettaa etäisyyden oikeasta etukaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surr Right: asettaa etäisyyden oikeasta surroundkaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surr B R: asettaa etäisyyden oikeasta surroundtakakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surr B L: asettaa etäisyyden vasemmasta surroundtakakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surr Left: asettaa etäisyyden vasemmasta surroundkaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Subwoofer: asettaa etäisyyden subwooferista normaaliin kuuntelupisteeseen.
Huom!
• Aseta jokaisen kaiuttimen etäisyys metreinä (meter)
tai jalkoina (feet) seuraavasti:
• METERS
Etäisyydet voidaan asettaa 0.3 m tarkkuudella
0.0 - 9 m asti.
(monitoriin ilmestyvät arvot ovat likimääräisiä.)
• Kaiutin, jonka asetukseksi on valittu NO ei ilmesty
SPEAKER DISTANCE-valikkoon.
• Jos 2CH valitaan surround-takakaiuttimen asetukseksi SPEAKER CONFIG-valikossa, monitoriin
ilmestyy SURR.B L ja SURR B R-asetukset.
• Monitori ilmaisee SURR.BACK-asetuksen, jos YES
valitaan surround-takakaiutinasetukseksi SPEAKER
CONFIG-valikossa.
4. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi valikkoon (SPEAKER/R.EQ SETUP).

Kun järjestelmään kytketään subwooferi, on mahdollista valita sen käyttämä rajataajuus. Jakotaajuuden
tasot valitaan kaiuttimien koon mukaisesti alla esitetyllä tavalla.
Jakotaajuutta matalammat taajuudet toistuvat subwooferista. Kaikki taajuudet toistuvat kaiuttimista, joiden
asetukseksi on valittu FULL RANGE.
kanavien valintaan
1. Käytä nuolipainikkeita
2. Aseta jakotaajuudet painamalla nuolipainikkeita
.
Huom!
• SPEAKER X-OVER-valikon asetuksia ei voi käyttää kaiutinta varten, jonka asetukseksi on SPEAKER
CONFIG-valikossa valittu NO.
• Jos etukaiuttimille on valittu jokin muu asetus kuin
FULL RANGE, kun subwooferin asetukseksi on
SPEAKER CONFIG-valikossa valittu NO, subwooferin asetukseksi vaihtuu automaattisesti ON.
3. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi valikkoon (SPEAKER/R.EQ SETUP).
Room EQ Config
AUTO SETUP-vaiheessa mitatun kuunteluhuoneen
akustiset ominaisuudet optimoituvat suorittamalla alla
esitetyt toimenpiteet.

1. Aseta toimintatila painamalla nuolipainikkeita .
TOIMINTATILA
ON:
Kompensoi taajuusominaisuudet.
OFF:
Ei kompensoi taajuusominaisuuksia.
2. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi valikkoon (SPEAKER/R.EQ SETUP).
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4-3 LFE LEVEL SETUP
Dolby Digital- tai DTS-signaaleihin sisältyvien LFEsignaalien tasot voidaan säätää alla esitetyllä tavalla.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori CH
LEVEL SETUP-valikossa LFE LEVEL SETUPparametrille.

4. CH LEVEL SETUP
Jokaisen kanavan tasoa voi säätää toistettavan ohjelmalähteen ja omien mieltymysten mukaisesti.
Laitteen muistiin on mahdollista taltioida enintään
kaksi säädettyä kanavatasoa.
4-1 MEMORY MODE
Kanavatasoasetukset voi taltioida muistiin ja taltioidut
asetukset on mahdollista valita tarkistettavaksi seuraavasti.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori CH
LEVEL SETUP-valikon MODE-parametrille.

2. Ruutuun ilmestyy apuvalikko, jos ENTER-painiketta painetaan tässä pisteessä.

ja valitse muistitilaksi
2. Paina nuolipainikkeita
CALIBRATE, AUTO, REFERENCE 1 tai REFERENCE 2.
Calibrate
Ruutu ilmaisee jokaisen kanavan, jonka taso on asetettu. Tässä tilassa voit muuttaa haluamiesi kanavien
tasoa. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”4-2 KANAVATASOJEN SÄÄTÖ”.
Auto
Ruutu ilmaisee AUTO SETUP-toiminnon automaattisesti asettamat kanavat. Tässä tilassa voit muuttaa haluamiesi kanavien tasoa. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”4-2 KANAVATASOJEN SÄÄTÖ”.
Reference 1, Reference 2
Mahdollistaa käyttäjän taltioimien asetusten valinnan.
Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”KANAVATASOJEN TALTIOINTI”.

3. Paina nuolipainikkeita
ja valitse DOLBY- tai
DTS-signaalit. Paina sitten nuolipainikkeita
tason säätöä varten.
• LFE-signaalit voidaan säätää mille tahansa 0 dB
ja -10 dB välille.
4. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi CH LEVEL SETUP-valikkoon.
4-4 KANAVATASOJEN TALTIOINTI
Jokainen säädetty kanavataso voidaan taltioida muistiin REFERENCE 1 tai REFERENCE 2-tilassa.
1. Säädettyäsi kaikki kanavatasot, paina ENTERpainiketta CH LEVEL SETUP-valikossa.
Huom!
Ruutuun ilmestyy apuvalikko, jos kursori siirretään
LFE LEVEL SETUP-parametrille. Siirrä kursori johonkin muuhun kuin LFE LEVEL SETUP-kohtaan.

4-2 KANAVATASOJEN SÄÄTÖ
Jokainen kanava voidaan säätää suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori CH
LEVEL SETUP-valikossa kanavalle, jonka tason
haluat säätää.

2. Siirrä kursori MODE-parametrille ja valitse
REFERENCE 1 muistia varten.
2. Säädä voimakkuustaso painamalla nuolipainikkeita
.
• Säädä kaikkien kaiuttimien voimakkuus samalle
tasolle.
• Jokainen kanava voidaan säätää -15 db ~ +15 dB
asti.
3. Säädä kaikkien kanavien tasot toistamalla vaiheet
1 ja 2.
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3. Paina nuolipainikkeita
ja valitse REFERENCE 1
tai REFERENCE 2. Paina sitten ENTER-painiketta
asetuksen taltioimiseksi.
4. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi MAIN MENU-valikkoon.

5. SOUND PARAMETER (ääniparametri)
NIGHT mode, Dolby PLII MUSIC ja NEO:6 PARAMETER asetetaan suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

5-1 NIGHT MODE (yökuuntelutila)
NIGHT-tilassa äänen dynamiikka-alue vähenee, jolloin
hiljaiset äänet kuuluvat selkeämmin kokonaisvoimakkuuden säilyessä suhteellisen matalana. Toimintoa käytetään öiseen aikaan tai vastaavissa tilanteissa, joissa
halutaan välttyä häiritsemästä naapureita. Toiminto toimii ainoastaan Dolby Digital-äänellä.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori SOUND
PARAMETER-valikon NIGHT MODE-parametrille. Käytä ENTER-painiketta valintaan. Ruutuun
ilmestyy apuvalikko.

2. Paina nuolipainikkeita
ja valitse AUTO tai jokin
pakkaussuhde väliltä 0.0 ~ 1.0.
• Kun AUTO-asetus valitaan laite tunnistaa Dolby
TrueHD-ohjelmamateriaaliin sisältyvät signaalit
ja NIGHT-toiminto aktivoituu automaattisesti.
• NIGHT-toiminto peruuntuu, kun pakkaussuhteeksi asetetaan 0.0.
• Kun NIGHT-toiminnon ollessa aktivoitu, parametrin asetus tapahtuu 0.1 portaan tarkkuudella
0.1 (matala) ~ 1.0 (korkea) asti.
3. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan, kun kaikki
asetukset on tehty. Paina sitten ENTER-painiketta
palataksesi SOUND PARAMETER-valikkoon.

5-2 DOLBY PLII MUSIC
Dolby PLII MUSIC-toiminto luo ympäristön CD- ja
muiden stereolähteiden toistoa varten, jossa täydellinen runsas ääni ympäröi kuuntelijan.
1. Paina nuolipainikkeita
ja siirrä kursori DOLBY
PLII MUSIC-kohtaan SOUND PARAMETERvalikossa. Käytä ENTER-painiketta valintaan.
Kuvaruutuun ilmestyy apuvalikko.

Panorama
Panorama-toiminnolla vasemman ja oikean etukaiuttimen ääni ympäröi kuuntelijan luoden 3-ulotteisen
äänitilan. Paina nuolipainikkeita
PANORAMAtoiminnon aktivoimiseksi (ON) tai peruuttamiseksi
(OFF).
Center Width
Tämä toiminto liittää keskikanavaäänet asteittain vasemman ja oikean etukaiuttimen ääniin. Tämä tasoittaa
kaiuttimien välisiä sävyeroja. Säätö on kahdeksanportainen alueella 0-7. Käytä säätämiseen nuolipainikkeita
.
Dimension
DIMENSION-toimintoa käytetään etu- ja takaäänikentän välisen tason säätämiseen. Tulolähteestä riippuen
jotkut äänet kuuluvat voimakkaammin edestä ja muut
voimakkaammin takaa. Säätö on seitsemänportainen
-3 ~3. Käytä nuolipainikkeita
säätöä varten.
ja siirrä kursori
2. Paina nuolipainikkeita
RETURN TO SETUP MENU-kohtaan.
Paina ENTER-painiketta palataksesi SOUND
PARAMETER-valikkoon.
5-3 NEO:6 PARAMETER
DTS NEO:6-toiminnon avulla on mahdollista muuntaa
2-kanavainen tuloääni 6.1-kanavaiseksi toistoääneksi
(toiminto tukee myös 5.1-kanavaista syöttöääntä).
Tämä toiminto laajentaa keskikaiuttimen äänikuvaa.
1. Paina nuolipainikkeita
ja nuolipainikkeita
ja valitse NEO:6 PARAMETER.
2. Hyväksy valinta painamalla ENTER.

3. CENTER GAIN-taso voidaan valita 0.1 tarkkuudella 0.0 ~ 1.0 välillä nuolipainikkeita
käyttäen.
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Erilaisia käyttötoimintoja
VAHVISTIN
Uniajastimen käyttö

DIMMER

Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoidaksesi viritinvahvistimen automaattista valmiustilaa
varten. SLEEP-painikkeen jokainen painallus vaihtaa
nukahtamisaikaa seuraavasti:

Näytön valaistus himmenee painamalla tätä painiketta.
Painamalla painiketta kahdesti, näyttö sammuu ja
ilmaisin syttyy. Paina painiketta uudelleen sytyttääksesi näytön valaistuksen.
Huom!
• ilmaisin syttyy näytön ollessa sammutettu merkiksi, että toiminto on käytettävissä.

Nukahtamisaika ilmestyy etupaneelin näyttöön muutamaksi sekunniksi. Laskuri alkaa vähentää aikaa, kunnes asetettu aika on kulunut, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti. -ilmaisin syttyy näyttöön, kun
uniajastin ohjelmoidaan. Voit peruuttaa uniajastimen
painamalla SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta kunnes
ajastimen aika nollautuu. -ilmaisin sammuu, kun uniajastin peruutetaan.

ANALOGILÄHTEEN ÄÄNITYS
Normaalikäytössä kuuntelua tai katselua varten valittu
audio- tai videolähde syöttyy myös äänityslähtöihin.
Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa katseltava tai kuunneltava ohjelma voidaan äänittää asettamalla VCR OUT
lähtöihin kytketty laite äänitystilaan.
Katseltavan tai kuunneltavan tulolähdesignaalin
äänitys

Näyttötoiminto (DISPLAY)

Näyttötoiminto voidaan valita etupaneelin näyttöä varten. Paina tätä varten DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta tai etupaneelista. Näyttötoiminto vaihtuu alla
esitetyssä järjestyksessä.
Tulotoiminto ---> Voimakkuus ---> Surround --->
Tulosignaalit ---> Tulotoiminto.
Tulotoiminto (Input Function)
Näyttö ilmaisee FUNCTION INPUT SETUP-valikossa asetetun toimintatilan.
Voimakkuus (Volume)
Näyttö ilmaisee käytetyn voimakkuustason.
Surround
Näyttö ilmaisee valitun surround-tilan.
Tulosignaalit (Input signals)
Näyttö ilmaisee toimintatilan tulotoimintoa vastaavien
signaalien mukaisesti.
.

1. Valitse äänitettävä lähde kääntämällä INPUT
SELECTOR-valitsinta etupaneelista tai painamalla
tulolähdevalitsimia kauko-ohjaimesta.
Tulolähde on nyt valittu ja voit katsella tai kuunnella sitä haluamallasi tavalla.
2. Valittu tulolähdesignaali syöttyy myös VCR OUTlähtöihin äänitystä varten.
3. Käynnistä äänityslaitteen äänitystoiminto.
Huom!
• Jos kytket ainoastaan digitaaliset tulosignaalit, lähtösignaaleja ei voi syöttää VCR OUT-liitäntöihin.
Muista kytkeä myös analogiset signaalitulot äänityksen mahdollistamiseksi.
• Component videosignaalitulon signaalia ei voi
muuntaa Video-signaalilähtöä varten. Käytä tuloja ja
lähtöjä varten aina saman tyyppistä signaalia.
• HDMI-tuloon syötettyjä video- tai audiosignaaleja
ei voi äänittää.

31

YÖKUUNTELUTOIMINTO (NIGHT MODE)
NIGHT-toiminnolla äänen dynamiikka-alue kapenee
parantaen hiljaisten äänten kuuluvuutta laskiessa suhteellisen matalaksi yökuuntelua silmälläpitäen.
Yökuuntelutoiminto toimii ainoastaan Dolby Digitaläänellä.

ANALOGISEN TAI DIGITAALISEN AUDIOTULON VALINTA

Jos olet jo tehnyt liitännän digitaalituloihin, voit väliaikaisesti valita audiotulotoiminnon jokaista tulolähdettä varten seuraavasti.
Paina ensin AMP-painiketta ja sitten A/D-painiketta.
Tulotoiminto vaihtuu tällöin järjestyksessä:
Auto ---> HDMI ---> Digital ---> Analog ---> Auto.
Auto-toiminto
Laite tunnistaa automaattisesti digitaalisiin ja analogisiin tuloliitäntöihin syötettyjen signaalien tyypit.
Ellei mitään digitaalisignaalia syötetä, laite valitsee automaattisesti analogiset tuloliitännät.
HDMI-toiminto
HDMI-toiminto voidaan valita ainoastaan, kun tulolähteeksi on valittu HDMI-signaali.
HDMI-toimintoa ei voi valita, jos SETUP MENU-valikon PREFERENCE-kohdan HDMI AUDIO-parametrin asetukseksi valitaan ”THROUGH”.
Digital-toiminto
Tulosignaali syöttyy valittuun digitaaliseen tuloliitäntään.
Analog-toiminto
Valitsee analogiset tuloliitännät.

1. Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Joka kerta, kun NIGHT-painiketta painetaan, yökuuntelutoiminto vaihtuu alla esitetyllä tavalla.
AUTO ---> 0.0 ---> 0.1 ---> 0.2 ---> ..... ---> 1.0
---> AUTO.
Näytön ilmaisema arvo tarkoittaa dynamiikkaalueen tasoa.
• 0.0 asetuksella NIGHT-toiminto on peruutettu.
1.0 asetuksella NIGHT-toiminto on maksimissa.
• Kun NIGHT-toiminnon asetukseksi valitaan AUTO,
laite tunnistaa Dolby TrueHD-materiaaliin sisältyvät
signaalit ja aktivoi NIGHT-toiminnon automaattisesti.
• NIGHT-toiminto peruuntuu kaikilla Dolby-digitaalisignaaleilla, jotka eivät ole Dolby TrueHD-signaaleja.
• NIGHT-toiminto peruuntuu, kun SOURCE
DIRECT-toiminto valitaan.
KAIUTTIMIEN VÄLISTEN VOIMAKKUUSEROJEN SÄÄTÖ (testisignaalin avulla)
Testisignaalit voidaan syöttää jokaisesta kaiuttimesta
ja kaiuttimien väliset voimakkuuserot voidaan säätää
signaalia kuuntelemalla.

SURROUND-TILAN VALINTA
Esimerkki: Auto Surround

1. Paina T.TONE-painiketta kauko-ohjaimesta.
Testisignaalit toistuvat jokaisesta kaiuttimesta 2 sekuntia kanavaa kohti järjestyksessä: vasen etukanava --->
keskikanava ---> oikea etukanava ---> oikea surroundkanava ---> oikea surround-takakanava ---> vasen
surround-takanava ---> vasen surround-kanava --->
vasen etukanava jne.
• Testisignaalit eivät toistu kaiuttimen kohdalla, jonka
asetukseksi on SPEAKER CONFIG-valikossa valittu ”NO”.
2. Paina nuolipainikkeita
säätääksesi kaiuttimen
voimakkuustason

(Laitteen säätimillä)
Paina AUTO-painiketta etupaneelista toiston aikana
valitaksesi automaattisen surround-tilan.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina ensin AMP-painiketta ja sitten AUTO-painiketta
valitaksesi automaattisen surround-tilan.
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3. Paina nuolipainikkeita
ja valitse kaiutin, josta
haluat toistaa testiäänen.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 ja säädä voimakkuus siten, että
testiäänet toistuvat jokaisesta kaiuttimesta samalla
voimakkuudella.

KAIUTTIMIEN VÄLISTEN VOIMAKKUUSEROJEN SÄÄTÖ (ilman testisignaalia)
Kaiuttimien väliset voimakkuuserot voidaan säätää
myös
ilman testisignaalia.

KAIUTTIMIEN VOIMAKKUUSTASON REKISTERÖINTI
Muistiin on mahdollista taltioida yhteensä kaksi voimakkuustasoa.

1. Paina SEL-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Joka kerta, kun nuolipainikkeita
painetaan,
näyttö vaihtuu järjestyksessä:
CAL (tai AUTO, REF1, REF2) <---> FL <---> C
<---> FR <---> SR <---> (SBR <---> SBL) tai
SB <---> SL <---> SUB <---> CAL (tai AUTO,
REF1, REF2).
• Mitään näyttöä ei ole sellaisen kaiuttimen kohdalla,
jonka asetukseksi on valittu ”NO” SPEAKER
CONFIG-valikossa.
3. Paina nuolipainikkeita
ja säädä taso ruudun
ilmaisemasta kaiuttimesta.
Voimakkuustaso kasvaa painamalla painiketta ja
pienenee painamalla painiketta.
4. Säädettyäsi tason kaikista kaiuttimista, sulje toiminto painamalla CH.SEL-painiketta.

1. Paina SEL-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Paina ENTER-painiketta.
Monitoriin ja etupaneelin näyttöön ilmestyy hetkeksi vilkkuva ”REF-1”.
3. Paina nuolipainikkeita
muistipaikan REF-1 tai
REF-2 vaihtoa varten ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Paina ENTER-painiketta valitun voimakkuustasoasetuksen taltioimiseksi.
REKISTERÖITYJEN VOIMAKKUUSTASOASETUSTEN VALINTA
Muistiin taltioidut voimakkuustasoasetukset voidaan
haluttaessa valita käyttöön.

KUUNTELU KUULOKKEILLA
Tätä liitäntää voidaan käyttää viritinvahvistimen äänen
kuuntelemiseksi kuulokkeiden kautta. Varmista, että
kuulokejohto on varustettu 1/4” stereopistokkeella.
Kaiuttimet kytkeytyvät irti automaattisesti, kun kuulokkeet liitetään.
1. Paina SEL-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Voimakkuustasoasetus vaihtuu järjestyksessä
AUTO, REF1 ja REF2 joka kerta, kun nuolipaipainetaan.
nikkeita
Huom!
• Kun AUTO-asetus valitaan, tasoksi tulee automaattisesti AUTO SETUP-valikossa asetettu kaiutintaso.
Katso kohta ”AUTO SETUP” sivulla 26.

Huomautus!
• Surround-tila palautuu aikaisemmalle asetukselle
heti, kun kuulokkeet irrotetaan kuulokeliitännästä.
HT-EQ
Käytä kauko-ohjainta HT-EQ-asetusta varten.

1. Paina HT-EQ-painiketta kauko-ohjaimesta.
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Pääkieli

2. Joka kerta, kun HT-EQ-painiketta painetaan kaukoohjaimesta, toiminto joko aktivoituu (ON) tai katkeaa(OFF).
ON: HT-EQ-toiminto on käytössä.
OFF: HI-EQ-toiminto ei ole käytössä.

Toistaa pääkanavan (vasen) äänen.
Apukieli

ROOM EQ-TOIMINTO
ROOM EQ (huone-ekvalisointi) kompensoi kuunteluhuoneen akustisia ominaisuuksia, jotka on mitattu
AUTO SETUP-toiminnon ollessa ON tai OFF-asetuksella.

Toistaa apukanavan (oikea) äänen.
Pää- + apukanava
Toistaa sekä pää- että apukanavan äänen.
VIDEO CONVERT-TOMINTO
Viritinvahvistin on varustettu videosignaalien muuntotoiminnolla joka syöttää analogisia videotulosignaaleja
(video-tulo tai component-videotulo) HDMI-liitäntään.
Tämä mahdollistaa signaalien katsomisen kytkemällä
HDMI-kaapeli laitteen HDMI OUT-liitännästä monitoriin riippumatta soittimen kytkemisestä viritinvahvistimen VIDEO- tai COMPONENT VIDEO-liitäntöihin.
Huom!
• Tällä toiminnolla media ei toistu kunnolla pysäytyskuvatilassa, pikahaulla eteenpäin, toistolla taaksepäin
tai muissa toimintatiloissa.
• Videomuuntotoiminnolla saattaa syntyä ongelmia,
kuten tahdistuksen siirtyminen käytetystä laitteesta
riippuen. Peruuta videomuuntotoiminto tällaisessa
tapauksessa.

Katso sivu 26 AUTO SETUP-toimintoa koskevia lisätietoja varten.
1. Paina EQ-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Joka kerta, kun HT-EQ-painiketta painetaan kaukoohjaimesta, toiminto joko aktivoituu (ON) tai katkeaa(OFF).
ON: ROOM-EQ-toiminto on käytössä.
OFF: ROOM-EQ-toiminto ei ole käytössä.
LIP.SYNC-TOIMINTO
LIP.SYNC-toiminto säätää video- ja audiosignaalien
välistä ajoitusta ennen signaalien ulossyöttöä.
LIP.SYNC-toimintoa koskevia lisätietoja löytyy sivulta
25.
1. Paina LIP.SYNC-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Joka kerta, kun LIP.SYNC-painiketta painetaan,
ajoituksen eroa voi säätää 10 ms tarkkuudella.
Käytä nuolipainikkeita
säätöä varten.
Perusasetus on 0 ms ja säätö on mahdollista aina 200
ms asti. Suorita säätö samalla, kun monitoroit kuvia
näytöstä, projektorista tai muusta videolaitteesta.

Kytkentäesimerkkejä
• Kun konitori on kytketty laitteen HDMI OUTliitäntään

Huom!
Tämä toiminto peruuntuu SOURCE DIRECT-tilassa,
kun asetukseksi valitaan 0 ms. asetettu arvo palautuu,
kun SOURCE DIRECT vapautetaan.

Huom!
• Signaalit muuntuvat HDMI-lähtösignaaleiksi ja
syöttyvät ilman käsittelyä samalla resoluutiolla
kuin millä analogiset videosignaalit on syötetty.
Skaalatessasi 480i resoluution omaavia video- tai
component videosignaaleja laitteeseen on kytkettävä
480i resoluutiolle yhteensopiva monitori (TV).

BILINGUAL-TOIMINTO
Tämä toiminto mahdollistaa toistolähteen valinnan tulolähteen sisältäessä Dolby- tai DTS-kaksikieliäänen.

1. Paina AUDIO-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Audiotoiminto vaihtuu joka kerta, kun AUDIOpainiketta painetaan.
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• Kun monitori on kytketty laitteen VIDEO
MONITOR OUT-liitäntään

Huom!
• Automaattinen esiasetus ei toimi AM-asemia viritettäessä. Esiaseta AM-asemat manuaalisesti.
MANUAALINEN ESIASETUS
(Käyttämällä etupaneelin säätimiä)

Huom!
• Soittimesta syötetyt HDMI-video- ja component
videosignaalit eivät syöty ulos laitteen VIDEO
MONITOR OUT-liitännästä.
• Kun monitori on kytketty laitteen COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-liitäntöihin

1. Viritä asetettavaksi haluamasi asemaa vastaavalle
taajuudelle.
2. Paina MEMORY-painiketta laitteesta. MEM-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.

3. Paina nuolipainikkeita
ja valitse esiasetusnumero MEM-ilmaisimen edelleen vilkkuessa.
4. Paina MEMORY-painiketta uudelleen valinnan
syöttämiseksi.
Ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja viritetty asema taltioituu valittuun esiasetusmuistiin.
(Käyttämällä kauko-ohjaimen säätimiä)

Huom!
• Soittimesta syötetyt HDMI-videosignaalit ja videosignaalit eivät syöty ulos laitteen COMPONENT
MONITOR OUT-liitännästä.
VIRITIN (muistin esiasetus)
Tämän laitteen muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 30 FM ja AM-asemaa ( taajuus ja vastaanottotoiminto) vapaassa järjestyksessä.
AUTOMAATTINEN ESIASETUS
Toiminto mahdollistaa FM-alueen automaattisen selailun ja riittävän signaalivoimakkuuden omaavien asemien taltioinnin.

1. Viritä asetettavaksi haluamasi asemaa vastaavalle
taajuudelle.
2. Paina EXIT/MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
MEM-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.

3. Paina nuolipainikkeita
ja valitse esiasetusnumero MEM-ilmaisimen edelleen vilkkuessa.
4. Paina MEMORY-painiketta uudelleen valinnan
syöttämiseksi.

1. Pidä MEMORY-painiketta alaspainettuna vähintään
kaksi sekuntia etupaneelista tai EXIT/MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttöön ilmestyy ”AUTO MEM” ja selailu käynnistyy pienimmästä taajuudesta.
2. Selailu pysähtyy automaattisesti, kun kaikki 30
muistipaikkaa on täytetty tai selailun saavuttaessa
taajuusalueen ylimmän taajuuden.
Voit milloin tahansa pysäyttää automaattisen esiasetuksen painamalla MEMORY-painiketta etupaneelista tai EXIT/MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
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ESIASETETTUJEN ASEMIEN VALINTA

PS = ohjelmapalvelunimi
PTY = ohjelmatyyppi
RT = radioteksti
Frequency = viritystaajuus
Volume = voimakkuus
Surround mode = surround-tila
Signal input = tulosignaali
PTY HAKU
Viritinvahvistin on varustettu automaattisella hakutoiminnolla eri ohjelmatyyppiä (yhteensä 29) lähettävien
asemien etsimiseksi. Käynnistä PTY-haku seuraavasti:
(Käyttämällä etupaneelin säätimiä)
1. Paina nuolipainikkeita
ja valitse haluamasi esiasetettu asema.
(Käyttämällä kauko-ohjaimen säätimiä)
1. Paina TUNE-painiketta kaksi kertaa peräkkäin
kauko-ohjaimesta.
2. Paina nuolipainikkeita
ja esiasetettu asema,
jonka ohjelmaa haluat kuunnella.
Voit vaihtoehtoisesti valita esiasetetun aseman myös
painamalla numeropainikkeita.

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 yhtään
RDS-tietoja lähettävää asemaa löydy.
2. Voit vaihtaa toiseen PTY-tyyppiin painamalla
nuolipainiketta tai etupaneelista tai tai painiketta kauko-ohjaimesta kunnes haluamasi PTY
ilmestyy näyttöön.
3. Paina nuolipainiketta tai etupaneelista tai kauko-ohjaimesta, kun haluamasi PTY-ryhmä tai tyyppi on valittu. Automaattinen PTY-haku käynnistyy,
jonka jälkeen viritin pysähtyy jokaiselle valittua
PTY-tyyppiä lähettävälle RDS-asemalle.
4. Paina nuolipainiketta tai uudelleen, jos haluat
siirtyä seuraavalle haluttua PTY-tyyppiä lähettävälle
asemalle.

RDS-VASTAANOTTO
RDS (radiotietojärjestelmä) joka nykyään on käytössä
monessa maassa, lähettää informaatiosignaalin normaalin FM-signaalin yhteydessä.
NR1501 on varustettu RDS-toiminnolla, jonka avulla
on helppo valita FM-asemia niiden käyttämien nimien
mukaan lähetystaajuuksien sijasta. RDS tarjoaa käyttöön lisätoimintoja, kuten esim. tiettyä ohjelmatyyppiä
lähettävien asemien haku.
Radioteksti
Jotkut RDS-asemat lähettävät asemaa koskevia lisätietoja tekstin muodossa. Radioteksti ilmaistaan näytön
poikki juoksevana tekstinä. Pitkän tekstin vastaanottaminen saattaa kestää hetken.
RDS-näyttö
Virittäessäsi laitteen RDS-tietoja lähettävälle FM-asemalle ilmaisee etupaneelin näyttö asemanimen tai radiotekstin automaattisesti aseman lähetystaajuuden sijasta.
Paina ensin TUNE-painiketta ja sitten T.DISP-painiketta kauko-ohjaimesta tai DISPLAY-painiketta laitteen
etupaneelista.
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Numero Näyttö

Kauko-ohjaimen Vastaava esilähdenimi
asetuskoodi

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

Laitenimi

Tärkeää!
• Kaikki koodit eivät sovi laitteellesi.
• Esiasetuskoodit eivät kata kaikkia toimintoja.
• Koodien esiasetus ei toimi, jos kauko-ohjaimen
paristot ovat heikot.
4-NUMEROISEN KOODIN OHJELMOINTI

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta
kunnes SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.
Tämän jälkeen alkaa SET-ilmaisin vilkkua.
Pidä TV Power On/Off-painiketta ja SET-painiketta alaspainettuina, jos kyseessä on TV.
2. Syötä 4-numeroinen koodi käyttämällä numeropainikkeita (kooditaulukko löytyy käyttöoppaan
lopussa). SEND-ilmaisin vilkahtaa kaksi kertaa
asetuksen onnistuessa.
Huom!
Ellei ilmaisin vilkahda kaksi kertaa, toista vaiheet 1-2
ja syötä sama koodi uudelleen.

KAUKO-OHJAINTOIMINNOT
NORMAL MODE (normaali toimintatila)
(Marantz AV-laitteiden ohjaus)
Kauko-ohjaimen muistiin on esiasetettu yhteensä 10
kauko-ohjauskoodia, mukaanlukien Marantz Blu-ray,
GAME, DVD, VCR (kuvanauhuri), DSS (satelliittiviritin), TUNER, CD, AUX1, AUX2 ja AMP (vahvistin).
1. Paina SOURCE-painiketta.
Tässä esimerkissä, paina DVD.
SOURCE-painikkeen painallus vaihtaa kaukoohjaimen asetukset sopiviksi valitulle lähteelle.
Vaihtaaksesi vahvistimen johonkin muuhun lähteeseen, paina SOURCE-painiketta kahdesti (kaksoisklikkaus). Kauko-ohjain lähettää koodin ja vahvistin vaihtuu DVD-soittimeen.

KOODITAULUKON SELAILU

PRESET MODE (esiasetustila)
(Ohjatessasi jotain muuta kuin Marantz-laitetta)
Kauko-ohjaimeen on esiasetettu myös muiden valmistaien kauko-ohjauskoodeja. Esiasetuskoodit ovat TV,
CD DVD, BD ja DSS. Asetukset voidaan tehdä kahdella tavalla. Seuraavat koodit sisältyvät kauko-ohjaimen SOURCE-painikkeeseen, kun esiasetuskoodit on
asetettu.

1. Kytke virta ohjattavaksi haluamaasi laitteeseen.
2. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta
kunnes SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.
Tämän jälkeen alkaa SET-ilmaisin vilkkua.
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Pidä TV Power On/Off-painiketta ja SET-painiketta alaspainettuina, jos kyseessä on TV.
3. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja vuorottele
hitaasti INPUT ja SOURCE ON/OFF-painikkeiden painamista.
Paina INPUT ja TV Power On/Off-painikkeita
vuorotellen, jos kyseessä on TV.
4. Lopeta, kun laitteesta katkeaa virta.
5. Paina ENTER-painiketta uuden koodin lukitsemiseksi.
KOODIN TARKISTUS

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta
kunnes SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.
Tämän jälkeen alkaa SET-ilmaisin vilkkua.
Pidä TV Power On/Off-painiketta ja SET-painiketta alaspainettuina, jos kyseessä on TV.
2. Syötä alla esitetyt koodit asetusten nollaamiseksi.
TV : 1000
DVD : 2000
CD : 3000
DSS : 4000
BD : 5000
Ilmaisin vilkahtaa kahdesti.
Huom!
Yllä esitetyn toimenpiteen jälkeen SOURCE-painike
on asetettu peruskoodille.
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KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Marantz-laitteiden ohjaus
1. Paina haluamaasi SOURCE-painiketta.
2. Paina haluamaasi ohjauspainiketta valitsemasi laitteen käyttöä varten.
• Tutustu kyseisen laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
• Kaikkia malleja ei ole mahdollista ohjata.
BLU-RAY-toiminto
Kytkee virran Blu-ray-soittimeen/asettaa soittimen valmiustilaan.
Asettaa Blu-ray-soittimen valmiustilaan.
Kytkee virran Blu-ray-soittimeen.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Valitsee Blu-ray-soittimen asetusvalikon.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Valitsee päällimmäisen valikon Blu-ray-soittimesta.
Näyttää Blu-ray-levytiedot (*).
Siirtävät kursoria.
Syöttää valitun parametrin.
Valitsee Blu-ray-levyvalikot.
Sulkee Blu-ray-soittimen asetusvalikon.
Mahdollistaa viereisen toiminnon, kun laite on AMP-tilassa.
Pysäyttää levytoiston hetkellisesti.
Käynnistää levytoiston.
Lopettaa levytoiston.
Valitsee kappaleita tai raitoja.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Aktivoi toiston kertauksen (*).
Aktivoi hajatoiston (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-tulon.

(*) Muiden valmistajien tuotteiden esiasetuskoodikirjastot eivät koske näitä painikkeita.
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DVD-toiminto
Kytkee virran DVD-soittimeen/asettaa soittimen valmiustilaan.
Asettaa DVD-soittimen valmiustilaan.
Kytkee virran DVD-soittimeen.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Valitsee DVD-soittimen asetusvalikon.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Valitsee päällimmäisen valikon DVD-soittimesta.
Näyttää DVD-levytiedot (*).
Siirtävät kursoria.
Syöttää valitun parametrin.
Valitsee DVD-levyvalikot.
Sulkee DVD-soittimen asetusvalikon.
Mahdollistaa viereisen toiminnon, kun laite on AMP-tilassa.
Pysäyttää levytoiston hetkellisesti.
Käynnistää levytoiston.
Lopettaa levytoiston.
Valitsee kappaleita tai raitoja.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Aktivoi toiston kertauksen (*).
Aktivoi hajatoiston (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-tulon.

(*) Muiden valmistajien tuotteiden esiasetuskoodikirjastot eivät koske näitä painikkeita.

40

DSS-toiminto (satelliittiviritin)
Kytkee virran satelliittivirittimeen, asettaa laitteen valmiustilaan.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Ei käytössä.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Valitsee satelliittiviritintä koskevat tiedot (*).
Nuolipainikkeet siirtävät kursoria.
Syöttää valitun parametrin
Valitsee valikot.
Sulkee valikot.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhki tehdyn syötön (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-tulon.

(*) Muiden valmistajien tuotteiden esiasetuskoodikirjastot eivät koske näitä painikkeita.
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CD-toiminto
Kytkee virran CD-soittimeen/asettaa soittimen valmiustilaan.
Asettaa CD-soittimen valmiustilaan.
Kytkee virran CD-soittimeen.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Syöttää valitun parametrin.
Valitsee valikot.
Mahdollistaa viereisen toiminnon, kun laite on AMP-tilassa.
Pysäyttää levytoiston hetkellisesti.
Käynnistää levytoiston.
Lopettaa levytoiston.
Valitsee kappaleita tai raitoja.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Aktivoi toiston kertauksen (*).
Aktivoi hajatoiston (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-tulon.

(*) Muiden valmistajien tuotteiden esiasetuskoodikirjastot eivät koske näitä painikkeita.
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AUX2-toiminto
Kytkee virran yleis-telakointisovittimeen, asettaa virran valmiustilaan.
Asettaa yleis-telakointisovittimen valmiustilaan.
Kytkee virran yleis-telakointisovittimeen.

Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Vaihtaa käyttäjän interface-asetusta.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.

Nuolipainikkeet siirtävät kursoria.
Syöttää valitun parametrin.
Valitsee valikot.
Mahdollistaa viereisen toiminnon, kun laite on AMP-tilassa.
Pysäyttää toiston hetkellisesti.
Käynnistää toiston.
Lopettaa toiston.
Valitsee kappaleita tai raitoja.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Mahdollistaa viereiset toiminnot, kun laite on AMP-tilassa.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Aktivoi toiston kertauksen (*).
Aktivoi hajatoiston (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-tulon.

(*) Muiden valmistajien tuotteiden esiasetuskoodikirjastot eivät koske näitä painikkeita.

43

Vianetsintä
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.
YLEISTÄ
Oire
Virta ei kytkeydy.
Laite ei toista ääntä

Tietystä kaiuttimesta ei kuulu
mitään ääntä.
Äänikuva on epämääräinen ja
kuulostaa luonnottomalta.
STANDBY-ilmaisin vilkkuu
hitaasti (kahdesti/sek.).

Mahdollinen syy
Verkkojohtoa ei ole liitetty.
Tuloliitännän kaapeli on liitetty
väärin.
Tulolähdevalitsimen asento on
väärä.
Kokonaisvoimakkuus on säädetty
liian pieneksi.
Mykistystoiminto on aktivoitu.
Kuulokkeet on liitetty kuulokeliitäntään.
Kaiutin on liitetty väärin.

Korjaustoimenpide
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Tarkista kytkentäkaavio ja liitä kaapeli
oikein.
Valitse oikea asento.

• Joidenkin kaiuttimien +/- napaisuus on väärä.
• Kaiuttimen sijoitus ja kaapelien
kytkennät ovat väärin.
• Kaiutinkaapeli on oikosulussa.

Irrota virtajohto ja tarkista kaiutinkaapelien kytkennät.

• Laitetta toistetaan suuremmalla
kuin mille se on suunniteltu.
• Käyttämiesi kaiuttimien impedanssi on liian pieni.
• Laite in sijoitettu kapeaan telineeseen tai muuhun suljettuun tilaan
ja sen sisälämpötila on noussut
liian korkeaksi.

STANDBY-ilmaisin vilkkuu
nopeasti (8 kertaa/sek.).

Laitteessa saattaa olla jokin vika.

Näyttö ei toimi oikein.

Laite käyttää mikroprosessoria,
johon saattaa tulla staattisesta sähköstä johtuva vika.
Paristot ovat lopussa.
Kauko-ohjain on toiminta-alueen
ulkopuolella.
Laitteen ja kauko-ohjaimen välillä
on jokin este.
Laitteen etupaneelissa olevaan kauko-ohjaustunnistimeen kohdistuu
voimakas valo.
Kauko-ohjain on asetettu väärään
toimintatilaan.
Asetukseksi on valittu
IR = DISABLE.

Kauko-ohjain ei toimi
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Säädä voimakkuus sopivaksi.
Peruuta mykistystoiminto.
Kytke kuulokkeet irti.
Kytke kaiutin kytkentäohjeiden
mukaisesti.

• Irrota virtajohto ja tarkista kaiutinkaapelikytkennät.
• Pienennä voimakkuutta hieman.
• Käytä aina vaaditun impedanssin
mukaisia kaiuttimia.
• Jätä turvallisuussyistä riittävästi
tilaa laitteen ympärille.
• Kytke virta päälle käyttämällä kaukoohjainta.
• Jos sama vika ilmenee uudelleen,
irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita laite valtuutettuun huoltoon tarkistusta varten.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita laite valtuutettuun huoltoon tarkistusta varten.
Irrota verkkojohto hetkeksi ja kytke
se sitten takaisin.
Vaihda tilalle uudet paristot.
Siirry lähemmäksi ohjattavaa laitetta.
Poista kyseinen este.
Estä voimakasta valoa loistamasta suoraan kauko-ohjaustunnistimeen.
Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta ennen käyttöä.
Valitse asetukseksi IR =ENABLE.

Syntyy sihiseviä häiriöitä, kun
laitteeseen ei syötetä mitään
signaalia.
Laitteen sisällä syntyy hurisevaa ääntä.
SURROUND
Oire
Etukaiuttimista ei kuulu mitään
ääntä.
Keskikanavakaiuttimesta ei

Surround-kaiuttimista ei
kuulu mitään ääntä.

Surround-takakaiuttimista ei
kuulu mitään ääntä.

Subwooferista ei kuulu mitään
ääntä.

NEO:6-toimintoa ei voi valita.

Laitteessa on surround DSP, joka
voi synnyttää sihiseviä häiriöääniä.
Ääni saattaa johtua kodin muista
sähkölaitteista.
Mahdollinen syy
AM-lähdettä, TV-ääntä tai muuta
lähdettä toistetaan jossain muussa
surround-tilassa kuin STEREO.
Surround-tilaksi on valittu
STEREO.

Jos sihinä häiritsee sinua kuunnellessasi 2-kanavaista lähdettä, valitse
kuuntelutilaksi SOURCE DIRECT.
Katkaise virta sähkölämmittimistä, jne.

Korjaustoimenpide
• Ääni kuuluu keskikaiuttimesta.
Laitteessa ei ole mitään vikaa.
• Aseta kaiutinvalintakytkin oikeaan
asentoon.
Jos surround-tilan asetukseksi valitaan
STEREO, keskikaiuttimesta ei kuulu
mitään ääntä. Valitse jokin toinen
surround-tila.
Valitse CENTER-asetukseksi YES.

CENTER = NO on valittu asetukseksi SPEAKER CONFIG-valikossa.
Surround-tilaksi on valittu STEREO. Surround-kaiuttimista ei kuulu mitään
ääntä, kun surround-tilaksi valitaan
STEREO.
SURROUND = NO on valittu ase- Valitse SURROUND-asetukseksi
tukseksi SPEAKER CONFIG-vali- YES.
kossa.
PL IIx tai muuta 6.1 tai 7.1-kanaTutustu surround-tilataulukkoon.
vaista surround-tilaa ei ole valittu.
SURROUND BACK = NO on
Valitse SURROUND BACK-asetukvalittu asetukseksi SPEAKER
seksi YES tai 2CH.
CONFIG-valikossa.
Kytkentä on tehty SURROUND
Kytke kaiutin SURROUND BACK L
BACK R-liitäntään, vaikka järjesliitäntään, kun SURROUND BACKtelmän surround-takakaiuttimien
asetuksena on YES.
asetus on YES.
• Subwooferia ei ole aktivoitu.
• Kytke subwooferiin virta.
• Subwoofer-taso on liian matala.
• Nosta subwoofer-tasoa.
• SUBWOOFER = NO on valittu
Valitse SUBWOOFER-asetukasetukseksi SPEAKER CONFIG- seksi YES.
valikossa.
FRONT FULL RANGE on valittu
Kun SUB W MODE-asetukseksi valiasetukseksi SPEAKER X-OVERtaan SW PLUS+, toistuvat matalat
valikossa, SUB W MODE NORtaajuudet etukaiuttimista ja subwoofeMAL on valittu asetukseksi SYSrista. Ääni saattaa kuulostaa luonnottoTEM SETUP-valikossa ja toistetmalta erilaisista häiriöistä johtuen.
tava lähde on analoginen tai PCM.
Toistolähteen matalat taajuudet eivät
sisällä LFE-ääntä.
Tulosignaali on yhteensopimaton.
Käytä 2-kanavaista DTS-signaalia,
PCM- tai analogista tulosignaalia.
Toistolähde ei ole Dolby DigitalKäytä Dolby Digital-äänitettyä lähdettä.
äänitetty.

NIGHT-toiminto ei toimi (voidaan käyttää ainoastaan laitteilla, joissa on NIGHT-toiminto).
Haluttua surround-tilaa ei voi
Tulosignaali ja kaiutinasetukset
valita.
rajoittavat käytettävissä olevia
surround-tiloja.
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Tutustu Surround-tilataulukkoon.

Syntyy kohinaa DTS-koodattuja CD-levyjä tmv. toistettaaessa.

• Suorita digitaalikytkentä (optinen tai
koaksiaalinen) tai HDMI-kytkentä.
• Soitin suorittaa pikahakua.
• Pikahaun aikana saattaa syntyä kohinaa laitteesta riippuen. Laitteessa ei
ole mitään vikaa.
• Soittimessa tapahtuu sopimatonta • Tutustu soittimen käyttöoppaaseen.
digitaalikäsittelyä (tason säätö,
näytteytystaajuuden muuttumista,
jne.).
Dolby Digital- tai DTS-ääntä ei
• Soittimen digitaalinen lähtösignaa- • Tutustu soittimen käyttöoppaaseen.
voi toistaa (ilmaisin ei syty).
li on PCM.
• Laite on kytketty analogisesti.
• Käytä Digitaali- tai HDMI-kytkentää.
Dolby TrueHD- tai DTS-HD• Soitin tai muu lähdelaite ei tue
• Kytke laite laitteeseen joka on on
ääntä ei voi toistaa (ilmaisin ei
näitä audiolähtöjä.
Dolby TrueHD- tai DTS-HD-yhsyty).
teensopiva (versio 1.3a tai sitä korkeampi).
• Valitse lähtö siten, että lähdelaite pystyy toistamaan nämä audiotilat.
Toistaessasi CD-levyä DVD-soit- Soittimesta riippuen digitaalisignaali Jos käytät DVD-soitinta voit toistaa
timella, seuraava raita toistuu siten, voi katketa hypätessäsi jonkin raidan äänen ongelmitta, kun teet kytkennän
että sen alusta jää osa pois, jos
yli. Kappaleen alku saattaa jäädä
analogisesti.
käytät ylihyppäystä jne.
toistumatta soittimen määrittäessä
surround-järjestelmää.
VIDEO
Oire
TV-monitorissa ei näy kuvaa.

Ääni tai kuva ei vastaa valittua
lähdettä.
Kuvanauhurilla ei voi äänittää.

Muunnetut videosignaalit vääristyvät.

HDMI
Oire
HDMI-kytkennällä ei saa toistokuvaa.

• Kytkentä on tehty analogisesti.

Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
• TV-monitorin kytkentä, tuloläh• Tutustu TV-monitorin käyttöoppaateen vaihto jne. on tehty väärin.
seen.
• Laitteen ja lähteen kytkentään on • Suorita HDMI-kytkentä TV-monikäytetty HDMI-kytkentää, mutta
toriin.
HDMI-kytkentää ei ole tehty laitteen ja TV-monitorin välille.
Tulokaapelit on kytketty väärin.
Kytke kaapelit oikein. katso kytkentäkaavio.
• Videoäänityslaitteen liitäntä ei
• Varmista, että äänityslaitteen liitäntä
ole yhteensopiva lähdelaitteen
sopii lähdelaitteen liitännälle.
liitännän kanssa.
• Vastaanotettu signaali on kopi• Kopiointisuojattuja videosignaaleja
ointisuojattu.
ei voi äänittää.
Kun videodekillä suoritetaan erikois- Tee kytkentä TV-monitoriin käyttäen
toistoa, muunto ei tapahdu normaa- samaa formaattia kuin lähdelaite.
listi. Videosignaalit vääristyvät ja
estävät normaalin kuvatoiston.
Mahdollinen syy
HDMI-kaapeli on kytketty väärin.
Laitteen kytkentään käytetty HDMIkaapeli ei täytä vaatimuksia.
HDMI-laitteiden kytkentöjä ei ole
autentisoitu.
HDMI-asetukset ovat väärin.
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Korjaustoimenpide
Tarkista HDMI-kaapelin kytkentä.
Käytä enintään 5 m pituista HDMIkaapelia vakaan, laadukkaan kuvan
varmistamiseksi.
Kytke virta kaikkiin HDMI-kytkettyihin laitteisiin.
Varmista, että laitteen HDMI-asetus on
oikein.
Aseta laite HDMI-tuloa varten videolaitteen ohjeiden (TV, projektori jne.)
mukaisesti.

HDMI-kytkennällä ei saa toistokuvaa.

Kuvan ilmestyminen ruutuun
kestää kauan HDMI-kytkentää
HDMi-kytkentä ei toista ääntä.
kuvaa.

HDMI-asetukset ovat väärin.

Tämä laite on kytketty videolaitteeseen (TV, projektori, jne.) DVI-liitäntää käyttämällä.
Tämän laitteen virta on katkaistu.
(HDMI-kytkennät eivät ole mahdollisia laitteen ollessa valmiustilassa).
HDMI-laitteiden laitteiden välinen
kytkentä autentisoituu.
HDMI-asetukset ovat väärin.

Suorita asetukset HDMI-lähtöä varten
lähdelaitteen (Blu-ray-soitin, Set Top
Box, jne.) käyttöoppaassa annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Sovita molempien laitteiden resoluutiot
keskenään HDMI-kytkentään käytetyn
laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kytke HDCP-yhteensopiva videolaite.
Kytke päävirta laitteeseen.

Jotkut HDMI-laitteet vaativat paljon
aikaa. Laitteessa ei ole mitään vikaa.
Suorita asetukset HDMI-lähtöä varten
lähdelaitteen (Blu-ray-soitin, Set Top
Box, jne.) käyttöoppaassa annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Suorita asetus siten, että HDMI-audiolähtöasetus vastaa laitteen tukemia signaaleja lähdelaitteen käyttöoppaassa
annettujen ohjeiden mukaisesti.
HDMI AUDIO OUT-lähdön aseLaitteesta ei kuulu mitään ääntä, kun
tukseksi on valittu ”ON” SYSTEM HDMI AUDIO OUT-asetukseksi on
SETUP-valikossa.
valittu ON. Valitse OFF tätä valikkoparametriä varten.
Mitään ääntä ei kuulu HDMIHDMI AUDIO OUT-lähdön aseTV-monitorista ei kuulu mitään ääntä,
liitäntään kytketystä TV-monito- tukseksi on valittu ”ON” SYSTEM kun sen asetukseksi on valittu OFF.
rista.
SETUP-valikossa.
Valitse ON-asetus.
Kuva ja ääni on epävakaa HDMI- Kytkentäkaapeli on liian pitkä.
Käytä lyhyempää kaapelia.
kytkentää käytettäessä.
Käytä enintään 5 m pituista kaapelia.
(Signaali sisältää kohinaa, bittiKäytä kategoria 2 mukaista ”highvirrassa on katkoja jne.)
speed” kaapelia.
VIRITIN
Oire
AM- tai FM-signaalien vastaanotto ei onnistu.

Mahdollinen syy
Antennit on kytketty väärin.

AM-signaalin vastaanotolla ilme- Laite vastaanottaa häiriöitä jostain
nee häiriöitä.
toisesta laitteesta.
FM-signaalia vastaanotettaessa
Lähetysaseman signaali on heikko.
syntyy kohinaa.
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Korjaustoimenpide
Varmista, että AM- ja FM-antennit
kytketään vastaaviin AM- ja FMantenniliitäntöihin.
Siirrä AM-antenni toiseen paikkaan.
Asenna tehokas FM-ulkoantenni.

TOIMINTAVIAN ILMETESSÄ
Katkaise virta välittömästi, jos näyttöön ilmestyy outoja
merkkejä. Jos ongelma on tallella, kun kytket virran
uudelleen, irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita laite
valtuutettuun Marantz-huoltoon tarkistusta varten.
Muistin varmennus
Laitteen pysyvään muistiin taltioidut asetukset säilyvät,
vaikka laitteesta katkaistaan virta.
Perusasetusten palautus
Yritä palauttaa laitteen asetukset perustilaan ellei ongelmaa ole mahdollista ratkaista yllä esitettyjen
korjaustoimenpiteiden avulla. Muista kuitenkin, että
perusasetusten palautus pyyhkii kaikki tekemäsi asetukset muistista.

1. Tarkista, että virta on kytketty.
2. Pidä nuolipainiketta alaspainettuna 3 sekuntia
samalla, kun painat MENU-painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”M-CLEAR” ja laite asettuu
STANDBY-tilaan, tehdyt asetukset nollautuvat ja
tehtaan perusasetukset palautuvat.

Muuta
SURROUND-TILAT
Laite on varustettu usealla erilaisella surround-tilalla. Surround-tilat tarjoavat laajan valikoiman surround-ääniefektejä toistettavan lähdemateriaalin sisällön mukaisesti.
Tulosignaali ja kaiutinkokonpano saattavat rajoittaa käytettävissä olevia surround-tiloja.
Valitun surround-tilan ja tulosignaalin välinen suhde
Surround-tila valitaan surround-valitsimella viritinvahvistimen etupaneelista tai kauko-ohjaimesta. Kuulemasi ääni
on kuitenkin riippuvainen valitun surround-tilan ja tulosignaalin välisestä suhteesta. Katso alla oleva taulukko:
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Huomautuksia!
• Dolby Digital (2 kanavaa L/R): kaiuttimet ovat täysin varustetut 2-kanavaista Dolby surround-signaalia varten.
• Surround-, keski- ja subwoofer-kaiuttimesta ei syöty mitään signaalia ellei toistettava DVD-levy sisällä
surround-tietoja.
• Ainoastaan Stereo-surround-tila on käytössä Dolby TrueHD-, Dolby Digital Plus- tai DTS-HD-toistolla.
Jos valitset jonkin muun surround-tilan kuin Stereo toistaessasi Dolby TrueHD-, Dolby Digital Plus- tai DTSHD-lähdettä, surround-tila-asetus peruuntuu.
Lyhenteet
L/R:
C:
SL/SR:
SBL/SBR:
SubW:

etukaiuttimet
keskikaiutin
surround-kaiuttimet
surround-takakaiuttimet
subwooferi

AUTO
Tällä asetuksella laite määrittää, onko tulosignaali
Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-ES,
DTS 96/24 tai PCM-audio.
Surround EX ja DTS-ES toimivat monikanavalähteillä,
joiden digitaalisignaali sisältää automaattisen Dolby
Digital Surround EX tai DTS-ES ”trigger” lipun.
Syöttäessäsi laitteeseen Dolby Digital- tai DTSsignaalin, laite toistaa koodattua signaalia vastaan kanavamäärän.

Syöttämällä Dolby-surround-asetuksen omaavan
kaksi-kanavaisen Dolby Digital-signaalin, laite suorittaa Pro Logic IIx käsittelyn automaattisesti ennen toistoa. PCM 96 kHz lähdemateriaali voidaan toistaa tässä
toimintatilassa.
Huom!
• Tietyillä DVD- ja CD-levyillä tämän toiminnon
käyttö toiminnoilla, kuten ylihyppäys tai pysäytys,
katkaisee lähtösignaalin hetkellisesti.
• Toimintatila vaihtuu AUTO-toiminnolle automaattisesti ellei signaalin koodausta ole purettu.
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SOURCE DIRECT
Source Direct-tilassa signaalit ohittavat ROOM EQpiirin ja HT-EQ -toiminnon varmistaen täyden taajuusalueen ja puhtaan audiotoiston.
Dolby Digital EX
Dolby Digital Surround EX-koodatut filmiääniraidat
pystyvät elokuvateatterissa toistamaan ylimääräisen
kanavan, joka on lisätty ohjelmaa miksattaessa.
Tämä nk. Surround Back-kanava sijoittaa äänet kuuntelijan taakse vasemman/oikean etukaiuttimen, keskikaiuttimen, vasemman/oikean surround-kanavan ja
subwooferin toistamien äänten lisäksi.
Tämä ylimääräinen kanava tarjoaa entistä tarkemman
äänikuvan kuuntelijan takana sekä lisää äänen syvyyttä
ja tilantuntua.
Dolby Digital EX ei toimi järjestelmissä, joissa ei ole
surround-takakaiutinta (kaiuttimia).
DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
DTS-ES lisää surround.keskikanavan DTS 5.1-kanavaformaattiin. Tämä parantaa äänikuvan akustista liikettä ja tekee sen luonnollisemmaksi 6.1-kanavaisella
toistolla. Viritinvahvistin sisältää DTS-ES-dekooderin,
joka pystyy käsittelemään DVD-levyjen jne. DTS-ES
Discrete- DTS-ES Matrix-koodattuja ohjelmalähteitä.
DTS-ES Discrete 6.1 äänittää kaikki kanavat erillisinä
digitaalisesti (surround-takakanava mukaanluettuna).
DTS-ES ei ole käytettävissä järjestelmissä, joissa ei
ole surround-takakaiutinta.
toiminto
(Dolby Digital, Pro Logic IIx MOVIE, Pro Logic
IIx MUSIC, Pro Logic IIx GAME)
Tätä toimintoa käytetään Dolby Digital ja Dolby Surround.koodatulla lähdemateriaalilla.
DOLBY DIGITAL
Tämä tila on käytössä toistaessasi Dolby Digital-koodattua lähdemateriaalia.
Monikanavakoodatut 5.1 -kanavaiset Dolby Digitallähteet tarjoavat viisi audio-pääkanavaa (vasen, keski,
oikea, vasen ja oikea surround) sekä yksi LFE-kanava.
Dolby Digital EX-koodinpurku ei ole käytettävissä
tässä toimintatilassa.
Dolby Pro Logic IIX sisältää 5 toimintatilaa.
Pro Logic IIx MOVIE
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-äänen Dolby Surround-koodattujen filmien
stereoääniraitoja toistettaessa.
Pro Logic IIx MUSIC
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-äänen tavanomaisista stereolähteistä (analogi
tai digitaali), kuten esim. CD, Tape, FM, TV, stereokuvanauhuri jne.
Pro Logic IIx GAME
Game-toimintatila palauttaa matalataajuiset ääniefektin
voiman ohjaamalla ne järjestelmän subwooferiin.

5.1ch + Pro Logic IIx Movie
Tämä toimintatila tarjoaa 7.1-kanavaisen surroundäänen 5.1-kanavaisia filmiääniraitoja toistettaessa.
5.1ch + Pro Logic IIx Music
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-äänen 5.1-kanavaisia musiikkiääniraitoja toistettaessa.
Huom!
• Pro Logic IIx-tila purkaa koodauksen Pro Logic IItilan tapaan, kun SURROUND BACK SPEAKERasetukseksi valitaan NO (SETUP MENU-valikossa).
• Pro Logic IIx-toimintatila on käytettävissä Dolby
Digital-, HDCD- tai PCM-formaattiin koodattua
2-kanavaista tulosignaalia varten.
DTS
dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music
Tämä toiminto on tarkoitettu DTS-koodatulle lähdemateriaalille, kuten laserlevyt, CD- ja DVD. Neo:6 on
tarkoitettu joillekin 2-kanavaisille lähteille.
dts
Tätä toimintoa käytetään dts-monikanavakoodatun
lähdemateriaalin toistoa varten.
Monikanavakoodatut 5.1-kanavaiset dts-lähteet tarjoavat käytettäväksi 5 audio-pääkanavaa (vasen, keski,
oikea, vasen surround ja oikea surround) sekä LFEefektikanava.
dts-ES-koodinpurku ei ole käytettävissä tällä toiminnolla. DTS-toimintoa ei voi käyttää, kun valittuna on
jokin analogitulo.
Neo:6 Cinema, Neo:6 Music
Toiminto purkaa 2-kanavaiset signaalit kuudeksi erilliseksi kanavaksi käyttäen huipputarkkaa digitaalista
matriisiteknologiaa. Toistettavasta signaalista riippuen
DTS Neo:6 käyttää joko filmien toistoa varten optimoitua NEO:6 CINEMA- tai musiikin toistoa varten
optimoitua NEO:6 MUSIC-toimintoa.
Huom!
• Neo:6 on käytettävissä Dolby Digital-, HDCD- tai
PCM-formaattiin koodatuilla 2-kanavaisilla tulosignaaleilla.
STEREO
Tämä toimintatila ohittaa kaiken surround-käsittelyn.
Stereo-ohjelmalähteillä vasen ja oikea kanavat toistuu
normaalisti, tulosignaalin ollessa analoginen tai PCMaudio. Dolby Digital- ja DTS-lähteillä 5.1-kanavaiset
tulosignaalit muuntuvat kaksikanavaisiksi stereosignaaleiksi. Tässä tilassa on mahdollista toistaa 96 kHz
PCM-lähdemateriaalia.
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MULTI CH STEREO
Tämä toiminto luo laajemman, syvemmän ja luonnollisemman äänikentän kuin kaksikanavainen lähdemateriaali. Tämä tapahtuu syöttämällä vasemman etukanavan
signaalit vasempaan etukaiuttimeen ja vasempaan surround-kaiuttimeen ja oikean etukanavan signaalit oikeaan etukaiuttimeen ja oikeaan surround-kaiuttimen.
Keskikanava tuottaa lisäksi sekoituksen oikeasta ja
vasemmasta kanavasta.
Huom!
• CENTER-kanava ei toista ääntä MULTI CH.
MUSIC-toimintoa käytettäessä.
VIRTUAL
Tämä toiminto luo dynaamisen ja leveän äänitilan.

TOIMINTATILOJEN SELITYS

DTS, DTS Digital Surround, ES ja Neo:6 ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-logot, symboli ja DTS
96/24 ovat DTS, Inc. yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä 1996-2007 DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• dts Digital Surround
DTS-järjestelmä esiteltiin ensi kerran 1994. Järjestelmä tarjoaa 5.1-kanavaiset erilliset digitaali-audiosignaalit kotiteatterijärjestelmiä varten.
DTS varmistaa ensiluokkaisen erillisen monikanavaisen digitaaliäänen sekä filmejä että musiikkia varten.
DTS on koko äänialueen kattava digitaalinen monikanavainen äänentoistojärjestelmä. Järjestelmä asettaa
laatustandardit elokuvaäänelle tuottamalla studioiden
master-äänityksistä tarkat kopiot kotiteatterikäyttöä
varten. jokainen ”elokuvafriikki” voi nyt kuunnella
ääntä juuri filmituottajan tarkoittamalla tavalla.
DVD-, LD- ja CD-levyt käyttävät DTS-järjestelmää
elokuvien ja musiikin toistoa varten.
• dts Neo:6
Erillisten monikanavajärjestelmien edut matrix-järjestelmään nähden ovat laajasti tunnetut.
Erillistä monikanavatoistoa varten varustetuissa kotiteatterijärjestelmissä on myös korkealaatuisen matrixkoodauksen purkutarve. Tämä johtuu levyillä, VHSnauhoilla ja analogisten TV-lähetysten kautta saatavien
matrix-koodattujen filmien suuresta valikoimasta.
Tyypillinen nykyaikainen matrix-dekooderi erottaa
keskikanavan ja mono-surround-kanavan kaksikanavaisesta matrix-stereomateriaalista. Tämä on parempi
kuin yksinkertainen matrix, koska se sisältää kanavien
erottelua parantavan ohjauslogiikan. Tämä mono-,
kaistarajoitteinen surround-ääni saattaa kuitenkin tuottaa pettymyksen käyttäjille, jotka ovat tottuneet erillisiin
monikanavaääniin.
Neo:6 tarjoaa käyttöön useita tärkeitä parannuksia,
joista tässä muutama:
• Neo:6 sisältää yhteensä kuusi koko äänialueen
kattavaa, stereo-matrix-materiaalista purettua
kanavaa.
6.1 ja 5.1-kanavaisten järjestelmien käyttäjillä on
käytössä kuusi tai vastaavasti viisi erillistä kanavaa,
jotka vastaavat kotiteatterin kaiutinasetuksia.
• Neo:6 teknologia mahdollistaa kanavien sisäisten
eri äänielementtien tai kanavien erillisen ohjauksen.
• Neo:6 tarjoaa käyttöön music mode-tilan, joka laajentaa stereo non-matrix-äänitykset viiteen tai kuuteen kanavaan tavalla, joka ei hävitä alkuperäisen
stereoäänityksen hienouksia.

VAROITUS!
DTS-toimintoa koskeva huomautus
• Kytkettävän DVD-, laser- tai CD-soittimen on oltava
DTS-digitaalilähtö-yhteensopiva. Tiettyjen CD- ja
LD-soittimien kaikkia DTS-lähdesignaaleja ei ole
mahdollista toistaa, vaikka kyseinen soitin kytketään
digitaalisesti. Tämä johtuu digitaalisignaalin käsittelystä (lähtötaso, näytteytystaajuus tai taajuusvaste),
jolloin laite ei tunnista signaalia DTS-tiedoiksi.
• DTS-toisto tuottaa lyhyen kohinan käytetystä soittimesta riippuen. Tämä ei ole mikään vika.
• Toistaessasi signaaleja DTS- tai CD-levyltä jossain
muussa surround-tilassa, et voi vaihtaa digitaalituloon analogisesta tulosta tai digitaalitulosta anlogiseen tuloon MAIN MENU-valikon INPUT SETUP
kohdassa A/D-painiketta painamalla.
• VCR OUT-lähdöt syöttävät ainoastaan analogisignaaleja. Älä äänitä DTS-toimintoa tukevilta CD- tai
LD-soittimilta käyttäen näitä lähtöjä. Muussa tapauksessa DTS-koodatun signaalin sijaan äänittyy
pelkkää kohinaa.
Dolby Digital Surround EX-toimintoa koskeva
huomautus
• Valitse EX/ES-toiminto toistaessasi Dolby Digital
Surround EX-koodattua 6.1-kanavaista materiaalia.
• Huomaa, että jotkut Dolby Digital EX-koodatuista
ohjelmista ei sisällä tunnistussignaalia. Valitse tässä
tapauksessa EX/ES-toiminto manuaalisesti.
96 kHz/192 kHz PCM-ääntä koskeva huomautus
• AUTO-, Pure Direct- ja Stereo-toiminnot ovat käytettävissä, kun toistetaan 96 kHz näytteytystaajuuden
omaavia PCM-signaaleja (kuten DVD-video/audiolevyt).
• Tietyt DVD-soitinmallit estävät digitaalisignaalien
syötön. Tutustu kytketyn soittimen käyttöohjeisiin
lisätietoja varten.
• Joissakin DVD-levyissä on kopiointisuojaus.
DVD-soitin ei toista 96 kHz PCM-signaaleja toistaessasi tällaisia levyjä. Tutustu soittimen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
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• dts Digital Surround ES
DTS ES Extended Surround on uusi monikanavainen,
Digital Theater Systems Inc. kehittämä digitaalisignaaliformaatti. Formaatti tarjoaa yhteensopivuuden tavanomaisten DTS Digital Surround-formaattien kanssa
ja parantaa 360 asteen surround-vaikutusta huomattavasti. Elokuvateatterit ovat käyttäneet tätä formaattia
ammattimaisesti vuodesta 1999 lähtien.
5.1-surround-kanavien (FL, FR, C, SL, SR ja LFE)
lisäksi DTS-ES Extended Surround tarjoaa käyttöön
myös SB (Surround Back) -kanavan yhteensä 6.1kanavaista surround-toistoa varten.
DTS-ES Extended surround sisältää kaksi signaaliformaattia, erilaisilla surround-signaalin äänitysmenetelmillä, kuten esim. DTS-ES Discrete 6.1 ja DTS-ES
Matrix 6.1.
• dts Digital Surround 96/24
Stereo-CD on 44.1 kHz näytteenotolla varustettu 16
bittinen media. Ammattitason audio on jo jonkin aikaa
käyttänyt 20 tai 24 bittiä. Pyrkimyksenä on käyttää
korkeampia näytteenottoarvoja sekä äänittämisessä että
kuuntelussa. Korkeammat näytteenottoarvot mahdollistavat laajemman taajuusvasteen ja anti-aliasten sekä
parempien muokkaussuotimien käytön.
DTS 96/24 mahdollistaa DVD-video-otsikoiden 5.1kanavaisten ääniraitojen 96 kHz/24 bittisen koodauksen.
DVD-videolevyjen ilmestyminen mahdollisti 24-bittisen 96 kHz audiokuuntelun kotiolosuhteissa, mutta
ainoastaan kaksi-kanavaisena sekä huomattavilla rajoituksilla kuvatoiston suhteen.
DVD-audio mahdollistaa 96/24-toiston kuudella kanavalla. Tämä vaatii uuden soittimen ja käytössä ovat
ainoastaan analogilähdöt. Tämä taas tekee tarpeelliseksi D/A-muuntimien ja soittimen sisäisen analogielektroniikan käytön.
DTS 96/24 tarjoaa seuraavan:
1. Alkuperäiseen 96/24-bittiseen master-ääneen verrattava äänenlaatu.
2. Täysi yhteensopivuus kaikkien tämänhetkisten
dekooderien kanssa. (Tämänhetkiset dekooderit
syöttävät 48 kHz signaalin.)
3. Uusi soitin ei ole tarpeen. DTS 96/24 toimii DVDvideolaitteissa tai DVD-äänen videovyöhykkeellä
ja se on kaikkien DVD-soittimien käytettävissä.
4. 96/24 on 5.1-kanavainen ääni liikkuvalla videokuvalla musiikkiohjelmia ja DVD-videolevyjen
ääni-/kuvaraitoja varten.

DTS-HD Master Audio pystyy syöttämään audiosignaaleja, jotka ovat identtiset studion master-signaalien
kanssa. DTS-HD Master Audio tarjoaa super-korkeat
vaihtelevat bittiarvot -24.5 megabittiä/sek. (Mbps)
Blu-ray-levyjä ja 18.0 Mbps HD-DVD-levyjä käytettäessä - mikä on merkittävästi korkeampi kuin tavallisilla DVD-levyillä. Tämä bittivirta on niin ”nopea” ja
siirtoarvo niin ”korkea”, että se pystyy syöttämään
7.1-audiokanavat alkuperäistä vastaavalla 96 kHz näytteytystaajuudella/24 bittisellä syvyydellä.

DTS-HD High Resolution Audio tarjoaa 7.1-kanavaisen äänen, jota käytännöllisesti katsoen ei pysty erottamaan alkuperäisestä. DTS-HD High Resolution
Audio siirtää äänen vakiobittisellä arvolla, joka on ylivertainen tavallisin DVD-levyihin nähden. 6.0 Mbps
Blu-ray levyillä ja 3.0 Mbps HD-DVD-levyillä tuottavat ylivertaisen äänenlaadun. HD-DVD pystyy tuottamaan 7.1-kanavaisen äänen 96 kHz näytteenottotaajuudella/24 bitin resoluutiolla.

Dolby Digital on tarkoitettu kuluttajaformaattien, kuten
esim. DVD ja DTV audiokoodausta varten.
Dolby Digital tarjoaa elokuvaääntä käytettäessä yhteensä viisi koko äänialueen kattavaa kanavaa (vasen,
keski, oikea, itsellinen vasen ja oikea surround-kanava
sekä kuudes (”.1”) kanava matalataajuisille efekteille.
Dolby Surround Pro Logic II on parannettu matrixkoodinpurkutekniikka, joka lisää avaruuden tunnetta ja
äänen suuntaavuutta Dolby surround-ohjelmamateriaalilla. Tämä luo vakuuttavan kolmiulotteisen äänikentän tavanomaisilla stereo-musiikkiäänityksillä.
Koska tavanomainen surround-ohjelmointi on täysin
yhteensopiva Dolby Surround Pro Logic II-dekooderien kanssa, ääniraidat voidaan koodata Pro Logic II
toiston täyttä hyödyntämistä varten (erillinen vasen ja
oikea surround-kanava mukaanluettuna). Tällainen
materiaali on yhteensopiva myös tavanomaisten Pro
Logic-dekooderien kanssa.
Dolby Digital EX luo kuusi täysikaistaista lähtökanavaa 5.1-kanavaisista lähteistä. Tämä tapahtuu käyttäen
matrix-dekooderia, joka erottaa kolme surround-kanavaa alkuperäisestä kaksi-kanavaäänityksestä.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulee käyttää Dolby
Digital EX:ää Dolby Digital Surround EX-äänitetyillä
filmiääniraidoilla.
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Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx teknologia tarjoaa luonnollisen
7.1-kanavaisen kuuntelunautinnon kotiteatteriympäristössä. Dolby Pro Logic IIx on täydellinen surroundääniratkaisu, joka maksimoi stereo- sekä 5.1-kanavakoodattujen lähteiden kuunteluviihteen.
Dolby Pro Logic IIx on täysin yhteensopiva Dolby
Surround Pro Logic-teknologian kanssa ja se voidaan
optimoida purkamaan tuhansien kaupallisten Dolby
Surround-videokasettien ja TV-ohjelmien koodauksen parannetulla syvyys- ja avaruusvaikutelmalla.
Se pystyy myös työstämään kaikki laadukkaat stereotai 5.1-kanavaiset musiikkiohjelmat saumattomaksi
6.1- tai 7.1-kanavaiseksi kuuntelukokemukseksi.

Dolby Digital Plus om erittäin hieno ja monipuolinen
Dolby Digital-pohjainen audiokoodausjärjestelmä,
joka on suunniteltu erityisesti tulevaisuuden muuttuvia
audio-, video-, videokuvan syöttö- ja äänitallennevaatimuksia silmälläpitäen. Samanaikaisesti on kuitenkin
haluttu säilyttää yhteensopivuus tämänhetkisiin Dolby
5.1-kanavaisiin kotiteatterijärjestelmiin.
Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” ja kaksoisD-symboli ovat Dolby-laboratorioiden rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC. -yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Dolby TrueHD on Dolby-yhtiön kehittämä seuraava
sukupolvi suuriresoluutioisiin levyihin perustuvaa
mediaa varten. Dolby TrueH tuottaa studio-masteridenttisen uskomattoman äänen. Suuriresoluutioiseen
videokuvaan yhdistettynä Dolby TrueH tarjoaa mykistävän ennen kokemattoman kotiteatterinautinnon.

Tuloherkkyys/impedanssi
180 mV/47 k,ohmia
Häiriöetäisyys (Analog Input/
Pure Direct)
100 dB
Taajuusvaste
(Analog Input/Pure Direct)
8 Hz-100 kHz (±3 dB)
(Digital Input/96 kHz PCM)
8 Hz-45 kHz (´3 dB)
Video
Televisioformaatti:
NTSC/PAL
Tulotaso/impedanssi:
1 Vp-p/75 ohmia
Lähtötaso/impedanssi:
1 Vp-p/75 ohmia
Videotaajuusvaste:
5 Hz - 8 MHz (-1 dB)
Videotaajuus (Component): 5 Hz - 80 MHz (-1 dB)
Häiriöetäisyys:
60 dB
HDMI
Versio:
1.3a (INPUT)
1.3a (OUTPUT)
Yleistä
Käyttöjännite:
230V, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
250 W
Tehonkulutus valmiustilassa
0.5W

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 0.3/0.5%
Stereoerottelu
1 kHz 35 dB
Vuorottainen kanavaselektiivisyys
±300 kHz 60 dB
Peilitaajuusvaimennus
98 MHz 60 dB
Virittimen lähtötaso
1 kHz, ±40 kHz poikkeama
300 mV
AM-viritinosa
Taajuusalue
531-1602 kHz
Häiriöetäisyys
40 dB
Käyttökelpoinen
herkkyys
(silmukka-antenni) 400 µV/m
Särö
400 kHz,
30% modulaatio 0.7%
Valintatarkkuus
±18 kHz 70 dB
Audio-osa
Lähtöteho (20 Hz-20 kHz/THD= 0.08%)
Vasen/oikea etukanava
8 ohmia 50W/kanava
Keskikanava
8 ohmia 50W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 8 ohmia 50W/kanava
Vasen/oikea surround-takakanava
8 ohmia 50W/kanava
Vasen/oikea etukanava
6 ohmia 60W/kanava
Keskikanava
6 ohmia 60W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 6 ohmia 60W/kanava
Vasen/oikea surround-takakanava
6 ohmia 60W/kanava

KUULOKKEIDEN KÄYTTÖ
Varo säätämästä voimakkuutta liian suureksi kuunnellessasi kuulokkeilla. Pitkäaikainen kuuntelu suurella
voimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
TEKIJÄNOIKEUS
Tekijänoikeussuojatun materiaalin luvaton kopiointi
ja julkinen esittäminen on kielletty.

53

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.

LAITTEEN KOTELON 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.

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

ASETUSKOODIT
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LAITTEEN MITAT

Paino: 8.6 kg

57

