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TURVAOHJEET

Varoituksia!
• Vältä korkeita lämpötiloja. Huolehdi riittävästä lämmön
poisjohtamisesta asentaessasi laitteen telineeseen.
• Käsittele verkkojohtoa varovasti. Tartu aina pistokkeeseen irottaessasi verkkojohdon.
• Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja pölyltä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
• Älä peitä tuuletusaukkoja.
• Estä viereiden esineiden putoaminen laitteen tuuletusaukkoihin.
• Estä laitetta joutumasta kosketukseen hyönteissumutteiden, bensiinin ja tinnerin kanssa.
• Älä pura laitetta osiin tai tee siihen mitään muutoksia sen
rakenteeseen.
• Älä aseta laitteen päälle avoliekkitä, kuten palava kynttilä.
• Huomioi loppuunkäytettyjen paristojen hävittämistä
koskevat määräykset.
• Älä altista laitetta vesiroiskeille.
• Älä laita laitten päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten
kukkamaljakot.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Virta ei katkea kokonaan, kun virtakytkin asetetaan OFFasentoon.
• Valitse laitteen asennuspaikka siten, että pistorasia on
sopivasti käsillä.

VAROITUS:
Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi,
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman
tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisältämästä ”vaarallisesta jännitteestä”.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää
käyttö- ja huolto-ohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.
Varotoimenpiteitä
1. Lue nämä ohjeet
2. Säilytä ohjeet
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä.
6. Puhdista laite ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle kuumuutta synnyttäviä lähteitä, kuten lämpöpatterit, lämmittimet, liedet tmv.
(mukaanlukien vahvistimet).
9. Älä astu verkkojohdon päälle, jätä sitä puristukseen
tai taivuta sitä terävälle mutkalle, erityisesti pisteessä
jossa se lähtee laitteesta.
10. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita/
varusteita.
11. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää
tai laitteen kanssa myytävää vaunua, telinettä, kolmijalkaa, kiinnitysrautaa tai pöytää. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi
vaunu/laiteyhdistelmää estääksesi sen
kaatumisen sitä siirrettäessä.
12. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi tai ellet
käytä sitä pitkään aikaan.
13. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä ammattimaisen
huoltoteknikon tehtäväksi. Laite on toimitettava huoltoon, jos verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pudonnut jokin esine. Laite on toimitettava huoltoon
myös, jos se on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle,
se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
14. Älä altista paristoja kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tmv.

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.

ALOITTAMINEN
Asennusta koskevia varoituksia

Seinä

Varmista riittävä lämmön poisjohtokyky.
Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun tilaan,
kuten kirjahylly tmv.
• Suositamme yli 0.3 m tilaa laitteen ympärille.
• Älä aseta mitään muuta laitetta tämän laitteen päälle.
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Käyttöoppaan pirrokset
Huomioi, että käyttöoppaassa olevat piirrokset ovat ainoastaan selitystarkoituksia varten ja ne saattavat poiketa
todellisesta laitteesta.
OMINAISUUDET
!)
7 identtistä erilliskanavaa (110W x 7 ch, 8!
Laite on varustettu päätevahvistimella, joka toistaa korkealaatuisen äänenlaadun surround-tilassa, samalla teholla
kaikista kanavista. Päätevahvistin käyttää erillispiirikonfigurointia korkealaatuisen surround-äänentoiston varmistamiseksi.
3D, ARC, Deep Color. x.v. Color, Auto Lipsync
ja HDMI-ohjaustoimintoyhteensopiva
Laite pystyy syöttämään Blu-ray-soittimen 3D-videosignaaleja 3D-yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
Laite tukee myös ARC (Audio Return Channel) -toimintoa,
joka toistaa TV-äänen kytkemällä TV-vastaanotin* tähän
laitteeseen HDMI-kykentäkaapelia käyttäen.
* TV-vastaanottimen tulee olla ARC-toimintoyhteensopiva.
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6-HDMI-tuloa ja 1 lähtö
Laitteessa on 6 HDMI-tuloa HDMI-liitännöillä varustettujen
laitteiden kytkemiseksi, kuten Blu-ray-soitin, pelikone, HDvideokamera jne. Yksi tuloista sijaitsee laitteen etupaneelissa helpottaen kytkentää ja digitaalikameralla taltioitujen
kuvien toistoa.

KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
Ennen virran kytkemistä
• Tarkista, että kaikki kytkennät ovat oikein ja kytkentäkaapelit kunnossa.
• Joissakin piireissä on vielä virta, kun laite asetetaan valmiustilaan. Muista irrottaa virtajohto pistoradiasta poistuessasi kodistasi pitkäksi aikaa.

High Definition audiotuki
Laite on varustettu dekooderilla joka tukee korkealaatuista
digitaaliaudioformaattia Blu-ray-soittimille, kuten Dolby
True-HD, DTS-HD Master Audio, jne.

Kondensaatio
• Laitteen sisälle saattaa muodostua kosteutta, jos sen ja
ulkolämpötilan välinen ero on suuri. Laite ei tällöin tomi
kunnolla. Jätä laite muutamaksi tunniksi (virta katkaistu),
että sen sisälämpötila mukautuu ulkolämpötilaan, jolloin
se toimii jälleen normaalisti.

Dolby Pro Logic IIz
Laite on varustettu myös Dolby Pro Logic IIz -dekooderilla.
Voit nauttia suuresta tilantunteesta toistaessasi Dolby Pro
Logic IIz -ääntä tähän laitteeseen kytkettyjen etukaiuttimien kautta.

Kännykän käyttö
• Kännykän käyttö tämän laitteen läheisyydessä aiheuttaa
kohinaa. Siirrä kännykkä kauemmaksi laitteesta, jos tällaista ilmenee.

Helppokäyttöinen Graphical User Interface
Laitteessa on ”Graphical User Interface”, joka käyttää
valikkonäyttöjä ja tasoja. Tasonäyttöjen käyttö monipuolistaa laitteen toimivuutta.

Laitteen siirtäminen
• Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Kytke sitten irti muihin laitteisiin liitetyt kytkentäkaapelit.

Auto setup-toiminto
SR6005 on varustettu ”Auto setup” toiminnolla, joka optimoi kaiutinasetukset automaattisesti kuunteluolosuhteiden mukaan. Laitteen mukana toimitettu mikrofoni sieppaa
äänen kaiuttimista. Mikrofoni mittaa heijastuneet äänet ja
kaiuttimien audio-ominaisuudet ja tekee automaattisesti
asetukset optimi äänikenttää varten.

Hoito
• Pyyhi kotelo ja ohjauspaneeli puhtaalla, pehmeällä
liinalla.
• Noudata ohjeita käyttäessäsi kemiallista puhdistusainetta.
• Benzeeni, tinneri tai muut orgaaniset liuottimet sekä
hyönteismyrkyt voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä
ja muita muutoksia.

Kaikki lähteet ylösskaalautuvat 1080p asti
SR6005 on varustettu HDMI-videoskaalaustoiminnolla
joka muuntaa laitteeseen syötetyt analogiset videosignaalit 1080p (HD-resoluutio) asti ja syöttää nämä HDMI-liitäntään kytkettyyn TV-vastaanottimeen. Kytkentään ei tarvita
kuin yksi ainoa HDMI-kaapeli, jolloin mikä tahansa videolähde toistuu tarkasti HD-äänenlaadulla.
Suora iPod- ja iPhone-toisto USB-liitännän
kautta
iPod-laitteen musiikkitiedot voidaan toistaa kytkemällä
iPodin mukana toimitettu USB-kaapeli tämän laitteen USBporttiin. iPodin ohjaaminen käy kätevästi SR6005 mukana
olevalla kauko-ohjaimella.
M-XPort (Marantz-eXtension Port)
SR6005 sisältää Marantzin kehittämän M-XPortin joka tarjoaa erinomaisen laajennettavuuden. Voit kytkeä langattoman RX1001 vastaanottimen (myydään erikseen) tähän
porttiin.
Liitännät (Front Height) etukanavalle
Laitteen takapaneelissa on liitännät surround-etu-kanavalle. Voit nauttia 7.1-kanavatoistosta käyttäen front
height-kanavaa ja surround-takakanavaa tarvitsematta
muuttaa kaiuttimien kytkentöjä.
Muita ominaisuuksia
• Dolby Virtual Speaker
• Dolby Headphone
• DTS Neural Surrond
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HELPPO ASENNUSOPAS (PERUSVERSIO)
Seuraavassa kaikki asetustoimenpiteet kuljetuspakkauksen purkamisesta laitteen kotiteatterikäyttöön asti. Helppo asetusopas tarjoaa asennus-, kytkentä- ja asetusohjeet 7.1-kanavaiselle järjestelmälle, joka sisältää surround-takakaiuttimet. Katso sivu 36 muiden kuin 7.1-kanavaisten järjestelmien asennusta varten.
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen tämän laitteen kytkentää.
• Tutustu myös muiden kytkettävien laitteiden käyttöoppaisiin.

Asenna
Katso alla.

Kytke kaapelit
Sivu 6.

Käytä oikeaa asennusmenetelmää

Kytke virta
Sivu 8.

Kytke 7.1-kaiuttimet
ja HDMI-liitännällä
varustettu TV ja Bluray-soitin

Suorita kaitinasetus
Sivu 8.

Käynnistä
Levytoisto
Sivu 13.

Käytä mukana olevaa
mikrofonia automaattiasetusta varten

Nauti Blu-ray- ja
DVD-surroundäänestä.

Kaiutinasetus
Vaihe 1
Esivalmistelut

Vaihe 2
Kaiuttimien
tunnistus

Vaihe 3
Mittaus

Vaihe 4
Laskenta

Vaihe 5
Tarkistus

Vaihe6
Tallennus

Lopetus

1. Asennus
SR6005 mahdollistaa 2.0/2.1 - 7.1-kanavaisen surround-toiston. Katso 7.1-kanavaisen toiston
asennusesimerkki surround-takakaiuttimia käyttäen.
Perusasetus on 7.1-kanavainen. Voit käyttää myös 5.1-kanavaista toistoa. Kytke tä’llöin ainoastaan 5.1-kanavakaiuttimet.
Käytä tämän laitteen Audyssey Auto Setup-toimintoa kytkettyjen kaiuttimien automaatista tunnistusta varten ja käytettyjen kaiuttimien optimoituun asetukseen.
• Asenna surround-kaiuttimet 60 - 90 cm korvien
tason yläpuolelle.
Kallista surroundkaiutinta hieman
alaspäin

Näkymä sivulta

FL
FR
C
SW
SL
SR

Vasen etukaiutin (L)
Oikea etukaiutin (R)
Keskikaiutin
Subwoofer
Vasen Surround-kaiutin (L)
Oikea Surround-kaiutin (R)

SBL
SBR
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Vasen Surround-takakaiutin (L)
Oikea Surround-takakaiutin (R)

2. Kytkennät
Kaiuttimet
Kytke kaiuttimien positiiviset ja negatiiviset kaapelit oikein.
Signaalin laatu huononee, jos kaapelit kytketään väärään
vaiheeseen.
Kytkentätoimenpiteet
Kuori eristettä n. 10 mm kaiutinjohdon päästä. Kierrä paljaat johtosäikeet yhteen estämään oikosulut.
Kierrä liitännän nuppi auki vastapäivään ja työnnä paljas
johdonpää liitännässä olevaan reikään. Kiristä sitten nuppi
kiertämällä sitä myötäpäivään.

Huom!
• Kytke kaiutinjohdot siten, että liitännästä ei työnny ulos
irrallisia säikeitä. Suojapiiri aktivoituu, jos paljas johto
koskettaa takapaneeliin tai + ja - navat koskettavat toisiinsa.
• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty.
Seurauksena voi olla sähköisku.
• Käytä alla esitettyjen impedanssien mukaisia kaiuttimia.
Kaiutinliitännät

Impedanssi

”Simple version” tarjoaa kaiuttimien asennus-, kytkentä- ja asetusmenetelmät 7.1-kanavaiselle järjestelmälle, joka käyttää surround-takakaiuttimia. Katso muiden kuin 7.1-kanavaisten järjestelmien
(joissa on surround-takakaiuttimet) asennus-, kytkentä- ja asetusmenetelmät löytyy sivulla 36.
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Audiokaapeli
(lisävaruste)

Aktiivi
subwoofer

Kaiutinkaapelit
(lisävaruste)

Blu-ray-soitin ja TV
Käytä ainoastaan HDMI-merkinnällä varustettua HDMI-kaapelia. Muun kuin HDMI-kaapelin käyttö aiheuttaa toistovirheitä.
Deep Color tai 1080p jne. signaalien toistoa varten suositamme ”High-Speed HDMI-kaapelin” tai High Speed HDMI/
Ethernet” kaapelin käyttöä parannettuun korkealaatuiseen toistoon.
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Virtajohto (mukana)
Kytke tavalliseen 230V
pistorasiaan

Huom!
• Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennenkuin kaikki muut kytkennät on tehty.
• Älä niputa virtajohtoja yhteen kytkentäkaapeleiden kanssa. Tämä aiheuttaa hurinaa tai kohinaa.

3. Virran kytkentä
1. Kytke virta TV-vastaanottimeen ja subwooferiin.

4. Kaiuttimien asetus
(Audyssey Auto Setup)

2. Vaihda TV-tulo tämän laitteen tuloa varten.

Mikrofoni mittaa kytkettyjen kaiuttimien ja kuunteluhuoneen ominaisuudet ja optimoi asetukset automaattisesti.
Tämä on ”Audyssey Auto Setup”.
Suorita mittaus useista eri paikoista ympäri kuuntelualuetta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suositamme
mittaamista kuudessa eri pisteessä.
• MultEQ/Dynamic EQ/Dynamic Volume-toiminnot aktivoituvat Audyssey Auto Setup-mittauksen aikana.
Katso sivut 55 ja 56.
• Kaiuttimien manuaalinen asetus. Katso sivu 58.
Huom!
• Tee huoneesta mahdollisimman hiljainen. Taustakohina
voi häiritä huoneen mittauksia. Sulje ikkunat, kännykkä,
radio, televisio, ilmastointilaite, loistevalaisimet, kotitalouskoneet, valonhimmentimet tmv. sillä kaikki ulkopuoliset äänet vaikuttavat mittaustuloksiin.
• Kännykät on siirrettävä etäälle kaikista audiolaitteista
mittauksen ajaksi, sillä radiotaajuushäiriöt (RFI) aiheuttaa mittausvirheitä, vaikka kännykkää ei käytettäisikään.
• Älä kytke asetusmikrofonia irti päälaitteesta ennen kuin
Audysssey Auto Setup on valmis.
• Älä seiso asetusmikrofonin ja kaiuttimien välissä (poista
myös muut esteet niiden välistä) mittauksen aikana.
Tämä aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.

3. Kytke virta laitteeseen painamalla ON-painiketta.
Virtailmaisin sammu virran kytkeytyessä päälle.
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Huom!
• Audyssey Auto Setup-mittauksen aikana laite toistaa
voimakkaita testiääniä. Näiden testisignaalien voimakkuus kasvaa, jos huoneessa on taustakohinaa.
• Koskeminen VOLUME +/- painikkeeseen peruuttaa
mittauksen.
• Mittaaminen ei ole mahdollista kuulokkeiden ollessa
kytketyt.

1 . Suorita asetusmikofonin esivalmistelut
Asenna asetusmikrofoni kolmijalalle tai muulle jalustalle ja sijoita se pääkuuntelupaikkaan.
Säädä mikrofonin äänikapselin korkeus kuuntelijan
korvien tasolle.
Mikrofonikapseli

Asetusmikrofoni

Asetusmikrofonin sijoittaminen
• Mittaukset tehdään sijoittamalla asetusmikrofoni onnistuneesti eri paikkoihin kuuntelualueella (esimerkki 1).
Parhaan tuloksen varmistamiseksi suositamme kuutta
mittauspistettä.
• Mittaaminen useassa pisteessä pienessä kuuntelutilassa lisää mittauksen tehokkuutta (esimerkki 2).
Esimerkki 1

Mittauspisteet

Esimerkki 2

Huom!
• Älä pidä asetusmikrofonia kädessäsi mittausten aikana.
• Vältä sijoittamasta asetusmikrofonia lähelle istuimen
selkäkappaletta tai seinää, sillä heijastuneet äänet synnyttävät vääriä tuloksia.

Mittauspisteet

2 . Aseta subwooferi
Toimi alla esitetyllä tavalla, jos käytät subwooferia, jossa
nämä säädöt ovat mahdollisia.
Käyttäessäsi subwooferia direct mode-toiminnolla
Valitse ”ON” direct mode-asetukseksi ja kytke voimakkuude säätö ja jakotaajuusasetus pois käytöstä.

F L: Vasen etukaiutin (L)
F R: Oikea etukaiutin (R)
C:
Keskikaiutin
S W: Subwooferi
S L: Vasen surrond-kaiutin (L)
S R: Oikea surround-kaiutin (R)
S B L: Vasen surround-takakaiutin (L)
S B R: Oikea surround-takakaiutin (R)

Käyttäessäsi subwooferia, jossa ei ole dierect mode-toimintoa
Suorita seuraavat asetukset:
• Volume: ”12” asento.
• Crossover frequency (jakotaajuus)
”Maximum/Highest Frequency”
• Low pass filter: ”Off”
• Standby mode: ”Off”

Pääkuuntelupaikka (*M)
Pääkuuntelupaikka on paikka, jossa yksi tai useampi kuuntelja normaalisti istuu. Sijoita asetusmikrofoni pääkuuntelupaikkaan ennen Audyssey Auto setup-mittauksen käynnistämistä. Audyssey MultEQ käyttää tämän sijainnin mittauksia laskiessaan kaiuttimien etäisyys-, taso-, napaisusja jakotaajuusarvoa subwooferia varten.

3 . Aseta kauko-ohjain
Aseta kauko-ohjaimen toimintatila
Paina AMP-painiketta ja aseta kauko-ohjamen toimintatilaksi vahvistin.
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Vaihe 1

Huom!

ESIVALMISTELUT

Jos ruutuun ilmestyy ”Caution”.
Siirry kohtaan ”Virheviestit”, tarkista kaikki asiaan liittyvät
seikat ja tee tarvittavat korjakset.
Käynnistä Audyssey Auto setup uudelleen, kun ongelma
on ratkaistu.

4 . Kytke asetusmikirofoni tämän laitteen
SETUP MIC-liitäntään.

Käynnistäessäsi Audyssey Auto Setup-toiminnon uudelleen
Käytä
painikkeita, valitse ”Retry” ja paina ENTER.
Kun mittaus on päättynyt
Käytä
painikkeita, valitse ”Cancel” ja paina sitten
ENTER.
Käytä painiketta, valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.

Näkyviin ilmestyy alla oleva ruutu,
kun asetusmikrofoni kytketään.

Kaiuttimien asetuksen uusinta
Toista toimenpiteet kohdasta”Esivalmistelut” vaihe 4.
Vaihe 3
MITTAUS
• Vaiheessa 2 mittaus suoritetaan (2-6) eri paikassa
(muut kuin pääkuuntelupaikka).
• Särön korjaus onnistuu paremmin, kun mittaus suoritetaan useammassa eri pisteessä kuuntelualueella.

Täsmä asetusmenetelmä surround-takakaiuttimia käyttävälle 7.1-kanavaiselle järjestelmälle.
Muiden kuin 7.1-kanavajärjestelmien kaiutinasetusmenetelmää varten, valitse ”Amp Assign” ja suorita vaiheet 3 ja
4 kohdasta ”Set up Amp Assign” sivulla 40.

9 . Siirrä asetusmikrofoni pisteeseen 2, käytä
painikkeita ja valitse ”Measure”.
Paina sitten ENTER.
Mittaus käynnistyy toisessa pisteessä. Mitaus voidaan
teehdä yhteensä 6 eri pisteessä.

5 . Käytä
painikkeita, valitse ”Auto Setup
Start” ja paina ENTER.
Vaihe 2
KAIUTTIMIEN TUNNISTUS
• Mittaus tapahtuu pääkuuntelupisteessä vaiheessa 2.
• Vaihe tarkistaa kaiuttimien konfiguroinnin ja koon automaattisesti ja laskee kanavatason, etäisyyden ja jakotaajuuden. Se poistaa myös kuuntelualueella ilmenevän
särön.
6 . Valitse ”Measure” ja paina ENTER.
Testiääni toistuu jokaisesta kaiuttimesta mittauksen
alkaessa.

Jos haluat ohittaa mittauksen seuraavasta pisteestä
eteenpäin, valitse ”Next Calculation”.
(Siirry vaiheeseen 4 ”Laskenta”.)

7 . Ruutu ilmaisee tunnistetut kaiuttimet.

1 0 . Toista vaihe 9, mittaa pisteet 3 - 6.
Mittauksen päättyessä mittauspisteessä 6, ruutuun
ilmestyy viesti ”Measurements finished”.

Huom!
Ellei jokin kytketty kaiutin ilmesty ruutuun, sen kytkentä
saattaa olla väärä. Tarkista kaiuttimen kytkentä.

Kauko-ohjaimen komentopanikkeet

8 . Käytä
painikkeita, valitse ”Next
Measurement” ja paina ENTER.

Siirtävät kursoria (ylös/alas/vasemmalle/oikealle)
Hyväksyy (vahvistaa) asetuksen
Palauttaa edelliseen
valikkoon
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Vaihe 4

Vaihe 6

LASKENTA

TALLENNUS

1 1 . Käytä
painikkeita vaiheessa 3 ja valitse
”Next
Calculation”. Paina sitten ENTER.
Laite analysoi mittaustulokset ja määrittää taajusvasteen kuunteluhuoneen jokaiselle kaiuttimelle.

1 4 . Käytä
painikkeita, valitse ”Store” ja
paina ENTER.
Tallenna mittaustulokset.

Analysointi kestää useamman minutin. Analysoinnin
vaatima aika riippuu kytkettyjen kaiuttimien määrästä.
Mitä enemmän kaiuttimia on kytketty, sitä kauemmin
analysointi kestää.
Vaihe 5
TARKISTUS
1 2 . Käytä
painikkeita, valitse tarkistettava
parametri ja paina ENTER.

• Tulosten taltiointi kestää n. 10 sekuntia.
• Ellet halua taltioida mittaustuloksia, käytä
painikkeita ja paina RETURN. Näyttöön ilmestyy ”Cancel Auto
Setup?”. Paina painiketta ja valitse ”Yes”.
Kaikki mitatut Audyssey Auto Setup-tiedot pyyhkiytyvät.
Huom!
Älä katkaise virtaa taltiodessasi mittaustuloksia.
LOPETUS

• Subwooferin mittaus voi tuottaa todellista etäisyyttä
suuremman arvon, johtuen subwoofereita varten lisätystä sähköisestä viiveestä.
• Paina RETURN-painiketa, jos haluat tarkistaa jonkin
toisen parametrin.

1 5 . Irrota asetusmikrofoni laitteen SETUP MICliitännästä.
1 6 . Säädä Dynamic Volume.

1 3 . Käytä
painikkeita, valitse ”Next
Store” ja paina ENTER.
Huom!
• Tutustu kohtaan ”Virheviestit”, jos tulos eroaa todellisesta kytkentätilasta tai ruutuun ilmestyy ”Caution”
varoitus. Suorita tällöin Audyssey Auto Setup uudelleen.
• Jos tulos edelleenkin eroaa todellisesta kytkentätilasta
uusintamittauksen jälkeen tai virheviesti ilmestyy ruutuun uudelleen, on mahdollista, että kaiuttimet on kytketty väärin. Katkaise tällöin laitteesta virta, tarkista kaiutinkytkennät ja toista mittaus alusta uudelleen.
• Audyssey Auto Setup on suoritettava uudelleen optimiasetusten löytämiseksi, jos kaiuttimien sijaintia tai
suuntausta muutetaan.

• Tutustu Dynamic Volume-asetuksia koskeviin lisätietoihin sivulla 56.
Aktivoidessasi Dynamic Volume-toiminnon
• Paina painiketta, valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.
Laite asettuu automaattisesti ”Evening” (ilta) tilaan.
Katkaistessasi Dynamic Volume-toiminnon
• Paina painiketta, valitse ”No” ja paina sitten ENTER.
Huom!
Älä muuta kaiutinkytkentöjä tai subwooferin voimakkuutta
Audyssey Auto Setup-asetuksen jälkeen, muussa tapauksessa joudut suorittamaan Audyssey Auto Setup-asetuksen udelleen.
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VIRHEVIESTIT
Ruutuun ilmestyy virheviesti ellei Audyssey Auto Setup-toimintoa voi suorittaa kaiuttimien sijoittelusta, mittausympäristöstä, jne johtuen. Tarkista tällöin asiaan liittyvät parametrit, valitse tarpeelliset mittaukset ja käynnistä Audyssey Auto
Setup uudelleen.
Huom!
Muista katkaista virta ennen kaiutinkytkentöjen tarkistamista.
Esimerkkejä

Mahdollinen vika
• Kytketty asetusmikrofoni on rikki
tai jokin muu laite on kytketty.

Korjaustoimenpide
• Kytke mukana oleva asetusmikrofoni
tämän laitteen SETUP MIC-liitäntään.

• Kaikkia laitteita ei ole tunnistettu.

• Tarkista kaiutinkytkennät.

• Vasemman etukaiuttimen tunnistus on väärä.

• Tarkista kaiutinkytkennät.

• Huoneessa on liian paljon häiriöitä
tarkkojen mittausten saamiseksi.

• Katkaise virta häiriöitä aiheuttavasta laitteesta tai siirrä se muualle.
• Mittaa uudelleen, kun ympäristö on hiljaisempi.

• Kaiuttimen tai subwooferin ääni on • Tarkista kaiuttimien asennus ja suuntaus.
liian matala tarkkaa mittausta varten. • Säädä subwooferin voimakkuus.
• SR6005 ei tunnista ruudun ilmaise- • Tarkista ruudun ilmaisemaa kaiutinta kosmaa kaiutinta.
kevat kytkennät.

• Ruudun ilmaisema kaiutin on kytketty väärällä napaisuudella.

PARAMETRIEN TARKISTUS

• Tarkista ruudussa ilmaistun kaiuttimen
napaisuudet.
• Joidenkin kaiuttimien kohdalla ruutu saattaa näyttää virheviestin, vaikka kaiutin on
oikein kytketty. Jos olet varma, että kytkentä on oikein, paina
painiketta ja valitse
”Skip”. Paina sitten ENTER.

Speaker Config. Check
Tarkista kaiuttimien konfigurointi.

Parametrien tarkistustoiminto mahdollistaa mittaustulosten
ja ekvalisaattoriasetusten tarkistamisen Audyssey Auto
Setup-asetuksen jälkeen.

Distance Check
Tarkista etäisyys

1 . Käytä
painikkeita, valitse ”Parameter
Check” ja paina ENTER tai .

Channel Level Check
Tarkista kanavien taso

2 . Käytä
painikkeita ja valitse tarkistettava
parametri. Paina sitten ENTER tai .
Näyttö ilmaisee jokaisen kaiuttimen mittaustuloksen.

Crossover Freq. Check
Tarkista jakotaajuus
EQ Check
Tarkista ekvalisaattorin asetukset
• Jos olet valinnut ”EQ Check”, paina
painikkeita
tarkistettavan ekvalisointikäyrän (”Audyssey” tai ”Audyssey Flat” valintaa varten. Käytä
painikkeita eri kaiuttimien välisen näytön valintaan.
3 . Paina RETURN-painiketta.
Näkyviin ilmestyy hyväksyntäruutu. Toista vaihe 2.
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Audyssey Auto Setup-asetusten palautus
Jos valitset Restore-parametrin asetukseksi ”Yes”, voit
palata Audyssey Auto Setup-mittaustuloksiin, vaikka olisit
muuttanut jokaisen asetuksen manuaalisesti.

Laitteen asettaminen valmiustilaan
Paina STANDBY-painiketta.
(Virtailmaisimen tila valmiustilassa
• Normaali valmiustila: punainen
• Kun HDMI-säätimen asetus on
”ON”: oranssi

5. Levytoisto
1 . Paina BD-painiketta kaksi kertaa peräkkäin
vaihtaaksesi tulolähteeksi toistoa varten
käytettävän soittimen.

Huom!
Voit asettaa laitteen valmiustilaan myös
painamalla ON/STANDBY-painiketta
päälaitteesta.

2 . Käynnistä toisto tähän
laitteeseen kytketyllä
laitteella.
Suorita kaikki tarpeelliset
asetukset soitinta varten
(kielen asetus, tekstin
asetus) jo ennalta.

Huom!
Laite kuluttaa vain pienen määrän virtaa ollessaan valmiustilassa. Irrota virtaojohto pistorasiasta, jos haluat katkaista
virran kokonaan.

3 . Säädä äänenvoimakkuus
V O L U M E +: lisää voimakkuutta
V O L U M E -: vähentää voimakkuutta
M U T E: mykistää äänen
4 . Aseta kuuntelutila
Aseta kuuntelutila toistosisällön (cinema, music, jne.)
tai mieltymyksesi mukaisesti.

Perusohjeet
• Kytkennät (sivu 14)
• Normaali toisto (sivu 25)
• Kuuntelutilan valinta (sivu 33)
Tutustu alla esitettyihin sivuihin saadaksesi eri medioiden ja ulkoisten laitteiden kytkemistä ja toistoa koskevia tietoja.
AUDIO JA VIDEO
TV
Blu-ray-soitin
DVD-soitin
Kuvanauhuri
Satelliittiviritin tai kaapeli-TV
Digitaalinen kameranauhuri
AUDIO
iPod
USB-muistitikku
CD-soitin
Radio
Langaton vastaanotin (RX101)

KYTKENTÄ
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu

17
17
17
19
18
20

KYTKENTÄ
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu

20
20
21
22
23

Katso kaiutinkytkennät sivulla 6.
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TOISTO
sivu 26
sivu 26
TOISTO
sivu
sivu
sivu
sivu
-

26
28
29
29

KYTKENNÄT
TÄRKEITÄ TIETOJA
• Suorita alla esitetyt kytkennät ennen laitteen käyttöä. Valitse kytkettävälle laitteelle sopiva kytkentämenetelmä
• Joudut tekemään muutamia asetuksia tähän laitteeseen kytkentämenetelmästä riippuen. Tutustu jokaisen kytkettävän
laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
• Valitse kaapelit (lisävaruste) kytkettävän laitteen mukaisesti.
Huom!
• Älä yhdistä virtajohtoa pistorasiaan ennenkuin kaikki kytkennät on tehty.
• Kytkiessäsi laitteita, tutustu myös kulloinkin kytkettävän laitteen käyttöoppaaseen.
• Kytke vasen ja oikea kanava oikein, vasen vasempaan, oikea oikeaan.
• Älä niputa virtajohtoja yhteen kytkentäkaapelien kanssa. Tämä aiheuttaa hurinaa.
Videosignaalien muuntotoiminto
SR6005 on varustettu kolmella videotuloliitännällä (HDMI, Component video ja video) ja kolmella videolähtöliitännällä
(HDMI, Component video ja video. Käytä kytkettävää laitetta vastaavia liitäntöjä. Tominto muuntaa tähän laitteeseen
syötetyt videosignaalit automaattisesti formaatteihin, jolla videosignaali syötetään tästä laitteesta monitoriin.
(Videosignaalivirta)

Video device = videolaite, This unit = tämä laite, Monitor = TV, Output = lähtö, Input = tulo, HDMI connector = HDMI-liitäntä
Component video connectors = komponentti-videoliitännät, Video connector = videoliitäntä.
Huom!
• Videomuuntotoiminto tukee NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M ja PAL-60 formaatteja.
• Tämän laitteen HDMI-liitäntään syötetty videotulosignaali on sama, joka on asetettu ”Resolution” asetuksessa.
Katso sivu 52. (1080p HDMI-signaalit ja 1080p component-signaalit syöttyvät 1080p resoluutiolla asetuksesta
riippumatta.
• HDMI-yhteensopivien TV-vastaanottimien resoluutiot voidaan tarkistaa kohdassa ”HDMI-monitoritietoja”.
• HDMI-signaaleja ei voi muuntaa analogisignaaleiksi.
• Videomuuntotoiminto ei toimi, jos laitteeseen syötetään standardista poikkeavia videosignaaleja.
• Component-videotulosignaaleja ei voi muuntaa video-formaattiin.
• Valikon syöttö tapahtuu HDMI- tai component video-liitännän kautta.
Kuvaruudun näyttöesimerkkejä
• Valikkoruutu

• Toimintatilanäyttö
Kun tulolähde vaihtuu

• Kun voimakkuutta säädetään

Toimintatilanäyttö: Toimintatila ilmestyy lyhyeksi hetkeksi ruutuun, kun tulolähde vaihtuu
tai voimakkuutta säädetään.
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Huom!
• Toistuva videokuva vaihtuu valikkoruutuun, jos suoritat valikkotoimenpiteitä 3D-kuvatoistolla. Toistokuva ei näy
valikkoruudun alta.
• Laite ei ilmaise toimintatilanäyttöä toistaessasi 3D-sisältöä.
HDMI-YHTEENSOPIVAN LAITTEEN KYTKENTÄ
SR6005 mahdollistaa yhteensä kuuden HDMI-yhteensopivan laitteen kytkennän.
HDMI-toiminto
SR6005 tukee alla esitettyjä HDMI-toimintoja:
• 3D
• Deep Color
• Auto Lip Sync
• x.v. Color, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
• High definition digital audio format
• ARC (audio Return Channel)
• Content Type
• CEC (HDMI control)
Tekijänoikeussuoja
Digitaalisten video- ja audiosignaalien, kuten BD-video tai DVD-video toistamiseksi HDMI-kytkentää käyttäen, tämän laitteen ja TV-vastaanottimen tai soittimen on tuettava HDCP-tekijänoikeussuojajärjestelmää. SR6005 tukee HDCP-järjestelmää.
• Video ja audio ei toistu kunnolla ellei kytketty laite ole HDCP-yhteensopiva. Katso lisätietoja television tai soittimen
käyttöoppaasta.
HDMI-kaapelit
• Käytä ”High Speed HDMI- ” tai HDMI High Speed/Ethernet” yhteensopivaa kaapelia kytkiessäsi Deep Color-signaaleja
tukevan laitteen.
• Kytke laite ”Standard HDMI/Ethernet- ” tai ”I High Speed HDMI/Ethernet” kaapelilla (HDMI 1.4a) , jos käytät ARC-toimintoa.
HDMI-ohjaustoiminto (sivu 42)
Toiminto mahdollistaa ulkoisten laitteiden ohjauksen viritinvahvistimella ja viritinvahvistimen ohjauksen ulkoisilla laitteilla.
Huom!
• HDMI-ohjaus ei välttämättä toimi kytketystä laitteesta ja sen asetuksista riippuen.
• Muun kuin HDMI-ohjaustoiminnon kanssa yhteensopivan TV-vastaanottimen tai Blu-ray-soittimen/DVD-soittimen
ohjaus ei ole mahdollista.
3D-toiminto
SR6005 tukee HDMI 1.4a-normin mukaisia 3D-tulo- ja lähtösignaaleja. Voidaksesi toistaa kolmiulotteisia 3D-kuvia sinun
on kytkettävä laitteeseen HDMI 1.4a normin täyttävä soitin ja TV.
ARC-toiminto (Audio return Channel)
HDMI 1.4a Audio Return Channel mahdollistaa audiotietojen syöttämisen TV-vastaanottimesta SR6005-viritinvahvistimeen yhdellä ainoalla HDMI-kaapelilla.
Huom!
• Valitse HDMI Control-asetukseksi ”ON” voidaksesi käyttää ARC-toimintoa.
• Tarvitse erillisen kytkennän audiokaapelilla kytkiessäsi TV-vastaanottimen, joka ei tue ARC-toimntoa.
Katso kytkentää koskevia lisätietoja kohdasta ”TV-vastaanottimen kytkentä” seuraavalla sivulla.
Sisällön tyyppi (Content Type)
HDMI versio 1.4a mahdollistaa helpon automatisoidun kuvanasetuksen ilman käyttäjätoimenpiteitä.
Huom!
Valitse Video Mode-asetukseksi ”Auto” Content Type valinnan mahdollistamiseksi.
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Kytkentään käytettävät kaapelit
Audio- ja videokaapeli (lisävaruste)

• Tämä mahdollistaa digitaalisten video- ja audiosignaalien siirron yhdellä ainoalla HDMI-kaapelilla.

Huom!
• Jos kytket tämän laitteen muihin HDMI-yhteensopiviin laitteisiin, kytke myös TV HDMI-kaapelilla.
• Käytä ”High Speed HDMI” -kaapelia tai ”High Speed HDMI/Ethernet” -kaapelia kytkiessäsi jonkin Deep Color-yhteensopivan laitteen.
• Videosignaalien syöttöä ei tapahdu ellei videotulosignaalit ole yhteensopivia monitorin resoluution kanssa.
Vaihda tällaisessa tapauksessa Blu-ray-/DVD-soittimen resoluutio sopivaksi monitoria varten.
• Kytkiessäsi tämän laitteen monitoriin käyttäen HDMI-kaapelia, ainoastaan videosignaalit syöttyvät monitoriin, jos monitori ei ole yhteensopiva HDMI-audiosignaalien toistoa varten.
Huom!
Kytketyn laitteen HDMI-audio-ominaisuudet saattavat rajoittaa HDMI-lähtöliitännän audiosignaalia (näytteytystaajuus,
kanavien lukumäärä jne.).
DVI-D-liitännällä varustetun laitteen kytkentä
Käyttäessäsi HDMIDVI-muuntokaapelia (lisävaruste), HDMI-signaalit muuntuvat DVI-signaaleiksi, mahdollistaen DVI-Dliitännällä varustetun laitteen kytkemisen.
Huom!
• Mitään ääntä ei kuulu, jos teet kytkennän DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen. Suorita erilliset audiokytkennät
kuullaksesi ääntä.
• Signaaleja ei voi syöttää laitteisiin, jotka eivät ole HDCP-yhteensopivia.
• Videosignaalien syöttöä ei välttämättä tapahdu kytkettyjen laitteiden yhdistelmästä riippuen.
HDMI-kytkentöjä koskevat asetukset
Suorita asetukset tarpeen vaatimalla tavalla. Katso asianomaiset sivut lisätietoja varten.
Input Assign-asetus sivu 49.
Suorita tämä asetus vaihtaaksesi HDMI-tuloliitännän valitulle tulolähteelle.
HDMI Setup (HDMI-asetus) (sivu 62)
Suorita asetukset HDMI- video/audiolähtöä varten.
• RGB Range
• Auto Lip Sync
• HDMI Audio Out
• HDMI Control
• Standby Source
• Power Off Control
Huom!
HDMI-liitäntöjent syöttämät audiosignaalit ovat HDMI-tulosignaaleja.
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TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke laite.
• Tutustu videokytkentöjä varten kohtaan ”Videomuuntotoiminto” sivulla 14.
• Katso videokytkentöjä varten kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 15.
Huom!
Käytä optista digitaalikytkentää kuunnellaksesi TV-ääntä tämän laitteen kautta.
Huom!
Tämä kytkentä ei ole tarpeen kytkiessäsi ARC-toimintoyhteensopivan (HDMI 1.4a) TV-vastaanottimen tähän laitteeseen
HDMI-kaapelia käyttäen.
Katso ARC-toimintoa koskevia lisätietoja kohdasta ”ARC-toiminto” sivulla 15 tai TV-vastaanottimen käyttöoppaasta.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (lisävaruste)
Yellow = keltainen
Green = vihreä
Blue =sininen
Red = punainen

Audiokaapeli (lisävaruste)

Aseta tarpeen vaatiessa
Tulojen liittäminen (Input Assign). Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component-videotuloliitännän valitsemaasi tulolähdettä varten. Katso sivu 49..
BLU-RAY-/DVD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
• Voit nauttia Blu-ray- tai DVD-levyn toistosta.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke laite
• Katso HDMI-kytkentöjä varten kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 15.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (lisävaruste)
Yellow = keltainen
Green = vihreä
Blue =sininen
Red = punainen
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Audiokaapeli (lisävaruste)
White = valkoinen
Red = punainen
Black = musta

Aseta tarpeen vaatiessa
Tulojen liittäminen (Input Assign). Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component-videotuloliitännän valitsemaasi tulolähdettä varten. Katso sivu 48.
Huom!
Suorita kytkentä HDMI-kaapelilla HD-audio (Dolby True HD, Dolby Digital Plus ja DTS Express) -toistoa varten.
Katso sivu 15.
SATELLIITTIVIRITTIMEN/KAAPELI-TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
• Mahdollistaa satelliittivirittimen tai kaapeli-TV-katselun.
• Valitse käytettävä litäntä ja kytke laite.
• Katso HDMI-kytkentöjä varten kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 15.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (lisävaruste)
Yellow = keltainen
Green = vihreä
Blue =sininen
Red = punainen

Audiokaapeli (lisävaruste)
White = valkoinen
Red = punainen
Black = musta
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Aseta tarpeen vaatiessa
Tulojen liittäminen (Input Assign). Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component-videotuloliitännän valitsemaasi tulolähdettä varten. Katso sivu 49.
KUVANAUHURIN KYTKENTÄ
• Mahdollistaa kuvien nauhoittamisen kuvanauhurille.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke laite.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (lisävaruste)
Yellow = keltainen

Audiokaapeli (lisävaruste)
White = valkoinen
Red = punainen

Aseta tarpeen vaatiessa
Tulojen liittäminen (Input Assign). Suorita tämä asetus vaihtaaksesi digitaalisen tuloliitännän tai component-videotuloliitännän valitsemaasi tulolähdettä varten. Katso sivu 49.
Huom!
Voidaksesi nauhoittaa videosignaaleja tämän laitteen kautta, käytä samantyyppistä videokaapelia tämän ja soittimen
väliseen kytkentään kuin tämän ja kuvanauhurin väliseen kytkentään.
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DIGITAALISEN KAMERANAUHURIN KYTKENTÄ
• Voit katsella ja kuunnella digitaalisen kameranauhurin toistoa.
• Voit nauttia pelaamisesta kytkemällä pelikone AUX 1-tuloliitäntään. Valitse tällaisessa tapauksessa tulolähteeksi
”AUX 1”.
• Katso HDMI-kytkentöjä varten kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä” sivulla 15.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (lisävaruste)
Yellow = keltainen

Audiokaapeli (lisävaruste)
White = keltainen
Red = punainen

Huom!
Etupaneelin OPTICAL-tulo ilmaistaan ”OPT3” merkinnällä valikon ”Input Setup” - ”Input assign” asetuksessa (sivu 49).
Huom!
Jos pelikoneesta tai muusta lähteestä syötetään jokin normien ulkopuolinen signaali, videomuunto ei toimi.
Käytä tällaisessa tapauksessa samaa tuloliitäntää monitorilähtönä.
iPOD-LAITTEEN TAI USB-MUISTIN KYTKENTÄ USB-PORTTIIN
Kytkentä mahdollistaa iPodiin tai USB-tikun muistin taltioidun musiikin kuuntelun.
Kytkentöihin käytettävät kaapelit
Käytä iPodin mukana olevaa USB-kaapelia kytkeäksesi iPodin tähän laitteeseen.
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Huom!
Marantz ei takaa, että kaikki USB-muistit toimivat tai vastaanottavat virtaa. Käytä verkkoadapteria virtalähteenä käyttäessäsi
kannettavaa HHD-tyyppistä USB-laitetta.
Huom!
• USB-muistitikut eivät toimi, jos ne kytketään USB-keskittimeen.
• Älä käytä jatkojohtoa kytkiessäsi USB-muistitikun. Tämä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä muissa laitteissa.
Tuetut iPod-mallit

CD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
• Voit kuunnella CD-ääntä.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke laite.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (lisävaruste)
White = valkoinen
Red = punainen
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Aseta tarpeen vaatiessa
Tulojen liittäminen (Input Assign). Suorita tämä asetus valitaksesi digitaalisen tuloliitännän, johon tulolähde on kytketty.
Katso sivu 49.
ANTENNIEN KYTKENTÄ
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM- antenni tai AM-silmukka-antenni voidaksesi kuunnella radiolähetyksiä.
• Kytkettyäsi antennin, säädä sen asentoa siten, että kohinataso on mahdollisimman vähäinen.
Lähetysaseman suunta
Mukana toimitettu
AM-silmukka-antenni
75! koaksiaalikaapeli

Musta

Valkoinen

FM-sisäantenni (mukana)

AM-ulkoantenni
Maa

AM-silmukka-antennin kokoaminen
1

Huom!
• Älä kytke kahta FM-antennia samanaikaisesti.
• Älä kytke AM-silmukka-antennia irti, vaikka käyttäisit
AM-ulkoantennia.
• Varmista ettei AM-silmukka-antennin johdot kosketa
takapaneelin metalliosiin.
• Jos vastaanottosignaalissa on häiriöitä, kytke maadoitusliitäntä (GND) häiriöiden vähentämiseksi.
• Suositamme ulkoantennin käyttöä, jos hyvää vastaanottoa ei voi saavuttaa sisäantennilla. Ota yhteys myyjäliikkeeseen tarkempia tietoja varten.

Työnnä jalustaosa takaapäin silmukka-antennin pohjaosaan ja taivuta sitä eteenpäin.
Jalusta
Neliömäinen reikä
Silmukka-antenni

2

Ulostyöntyvä osa

Työnnä ulostyöntyvä osa
jalustan neliömäiseen
reikään.

AM-SILMUKKA-ANTENNIN KÄYTTÖ
Ripustaminen seinälle
Ripusta antenni suoraan seinälle ilman kokoamista.

Naula, ruuvi tmv.

Vapaasti seisova
Kokoa antenni aikaisemmin esitetyllä tavalla.
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LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ (RX101)
Kytke lisävarusteena myytävä langaaton vastaanotin
(RX101) tähän laitteeseeen. Tälloin voit vastaanottaa ja
toistaa audiosignaaleja muista käyttämällä Bluetooth
Communication-toimintoa.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Voit myös käyttää langaatonta vastaanotinta (RX101)
ulkoisena IR-vastaanottimena.
• Tutustu RX101-laitteen käyttöoppaaseen tarvittavia
asetuksia varten.

MONIKANAVALÄHDÖLLÄ VARUSTETUN LAITTEEN KYTKENTÄ
• Voit nauttia musiikki- ja kuvatoistosta kytkemällä audiolähtöihin monikanavaliitännöillä varustettu ulkoinen laite.
• Videosignaali voidaan kytkeä samalla tavalla kuin Bluray/DVD-soitin. Katso kohta ”Blu-ray-/DVD-soittimen
kytkentä” sivulla 17.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (lisävaruste)

Langaton vastaanotin RX101

White = valkoinen
Red = punainen

Kauko-ohjain

Huom!
Voit nauttia musiikin kuuntelusta kytkemällä langattoman
vastaanottimen (RX101) M-XPorttiin. Valitse tulolähteeksi
tällöin ”M-XPort”.
Huom!
Voidaksesi käyttää RX101-laitetta ulkoisena IR-vastaanottimena, valitse tämän laitteen kauko-ohjaustunnistimen
asetukseksi ”Remote Lock: ON”.

Aseta tarpeen vaatiessa
Valitse ”Input Mode” asetukseksi ”7.1 CH IN” voidaksesi
toistaa 7.1 CH INPUT-tulojen analogisignaaleja.
Voit valita ”7.1 CH IN” myös painamalla A/D-painiketta
kauko-ohjaimesta.
Huom!
Valitse ”Amp Assign” asetukseksi ”Normal”, jos kytket
jonkin laitteen 7.1 CH INPUT-liitäntöjen SBL/SBR-liitäntään.
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ULKOISEN PÄÄTEVAHVISTIMEN KYTKENTÄ
• Voit käyttää tätä laitetta esivahvistimena kytkemällä alan liikkeissä myytävä päätevahvistin PRE OUT-liitäntään.
Päätevahvistimen kytkeminen jokaiseen kanavaan lisää läsnäolon tuntua ääneen.
• Valitse käytettävä liitäntä ja kytke asianomainen laite.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (lisävaruste)
White = valkoinen
Red = punainen

Huom!
• Suorita kytkentä vasempaan kanavaan (L), jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta.
• Käytä subwooferin voimakkuussäädintä subwooferin voimakkuuden säätämiseen.
• Jos subwooferin ääni kuulostaa liian heikolta, lisää voimakkuutta käyttämällä subwooferin voimakkuussäädintä.
Huom!
• Jos olet kytkenyt kaiuttimet PRE OUT-liitäntöihin, älä kytke niitä kaiutinliitäntöihin.
• Amp Assign” valikon tai kuuntelutilan asetuksista riippuen PRE OUT-liitäntöjen SBL- tai SBR-liitännän asetukset
ovat erilaiset.
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NORMAALI TOISTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Käytä
painikkeita tulolähteen valintaan ja paina ENTER.
Tulolähde on nyt asetettu ja
lähdevalintavalikko sulkeutuu.

Tulolähteen valinta (katso alla)
Kokonaisvoimakkuuden säätö (katso alla)
Äänen hetkellinen mykistys (sivu 45)
Blu-ray-/DVD-toisto (sivu 26)
CD-toisto (sivu 26)
iPod-toisto (sivu 26)
USB-muisti (sivu 28)
Radioasemien viritys (sivu 29)
Kuuntelutilan (Surround) valinta (sivu 33)

Huom!
• Valitse tulolähteeksi ”USB”, jos käytät tämän laitteen
USB-porttiin kytkettyä iPod-laitetta.
• Tulolähteet, joita ei nyt käytetä voidaan poistaa.
Suorita poistoasetus valikossa ”Source Delete”
sivulla 65.
• Paina SOURCE SEL-painiketta uudelleen sulkeaksesi
lähdevalintavalikon tekemättä mitään valintaa.

TÄRKEÄÄ
Suorita kaikki laitteiden väliset kytkennät ja viritinvahvistimen asetukset ennen toiston käynnistämistä.
Huom!
Tutustu myös muiden kytkettyjen laitteiden käyttöohjeisiin.

Kauko-ohjaimen käyttö
Paina INPUT-painiketta.
• Lähde vaihtuu alla esitetyssä
järjestyksessä INPUT
painiketta painettaessa.

Tulolähteen valinta
Paina tulolähteen valintapainiketta (BD,
DVD, VCR, SAT, GAME, AUX1, USB,
TV, CD, TUNE, M-XP) kaksi kertaa
kyseisen lähteen toistamiseksi.
Toimenpide valitsee halutun lähteen
suoraan.
Voit valita haluamasi lähteen suoraan myös seuraavilla toimenpiteillä.

Päälaitteen säätimen käyttö
Käännä INPUT SELECTOR-valitsinta.
• INPUT SELECTOR-valitsimen
kääntäminen vaihtaa tulolähdettä alla esitetyssä järjestyksessä.

Käyttämällä ”Source Select” valikkoa
1. Paina ensin AMP- ja sitten SOURCE SELECT-painiketta. Ruutuun ilmestyy SOURCE SELECT-valikko.
Valittu tulo on kursorin
merkkaama

Kokonaisvoimakkuuden säätö
Käytä VOLUME +/- painiketta kokonaisvoimakkuuden säätämiseen.
• ”Volume Display” asetuksen ollessa
”Relative”.
(säätöalue)
– – – -80.5dB - 18.0dB

1) Tulolähde
Ilmaisee kursorin merkkaaman tulolähteen.
2) Äskettäin käytetyt lähteet
Ilmaisee äskettäin käytetyt lähteet (enintään 5).
3) Ilmaisee eri kategorioita vastaavien tulolähteiden ikonit.

• ”Volume Display” asetuksen ollessa ”Absolute”
(säätöalue) 0.0 - 99.0
• Säätöalue voi vaihdella tulosignaalista ja kanavatasoasetuksista riippuen.
Huom!
Säätämisen voi tehdä myös päälaitteen etupaneelin säätimillä.
Säädä tällaisessa tapauksessa voimakkus kääntämällä VOLUMEsäädintä.
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Äänen hetkellinen vaimennus
Paina MUTE-painiketta.

iPOD-TO ISTO
Voit toistaa videokuvia, valokuvia ja kuunnella ääntä.
1 . Kytke iPod-laite USB-porttiin (katso sivu 20).
2 . Kytke virta päälle painamalla
ON-painiketta.

Huom!
• MUTE-painike vaimentaa äänen ”Mute Level” valikossa
asetetulle tasolle (sivu 64).
• Voit peruuttaa vaimennuksen painamalla MUTE-painiketta uudelleen. Vaimennus peruuntuu myös säätämällä kokonaisvoimakkuutta.

3 . Paina NET/USB-painiketta
kaksi kertaa valitaksesi tulolähteeksi USB/iPod.
Huom!
Ellei kytkentäruutu ilmesty näkyviin,
iPod on kytketty väärin. Suorita kytkytkentä tällöin uudelleen.

Käytettävien etukaiuttimien asetus
Paina SPKR A/B-painiketta.
• Etukaiuttimien asetus vaihtuu alla
esitetyllä tavalla joka kerta, kun SPKRpainiketta painetaan.

4 . Pidä SEARCH-painiketta
alaspainettuna vähintään
2 sekuntia näyttötilan aktivoimiseksi.
Huom!
• iPodille äänitetyn sisällön ilmaisemiseksi on käytettävissä kaksi näyttötilaa.

BLU-RAY-/DVD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston Blu-raytai DVD-soittimella

Remote mode
Ilmaisee iPod-tiedot TV-ruudussa.
• Kirjaimet, numerot ja tietyt symbolit. Yhteensopimattomien merkkien tilalle ilmestyy ” . ” (piste).

1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta televisioon, subwooferiin ja soittimeen.
2. Vaihda TV-vastaanottimen tulo
kyseistä soitinta varten.
3. Lataa haluamasi levy soittimeen.

• Remote-tilassa iPod-näyttö on
oikealla esitetyn mukainen.

2 . Kytke virta päälle painamalla
ON-painiketta.

Direct mode
Ilmaisee iPod-tiedot iPodin näytössä.
• SR6005 näyttöön ilmestyy ”Direct iPod”.

3 . Paina BD- tai DVD-painiketta
kaksi kertaa valitaksesi tulolähteeksi toistoon käytettävän soittimen.
4 . Käynnistä toisto kytketyllä
laitteella.
Suorita tarpeelliset asetukset (kieli, teksti jne.) jo edeltäkäsin.
CD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston CD-soittimella.

Playable files = toistokelpoiset tiedostot
Music file = musiikkitiedosto
Video file = kuvatiedosto
Active buttons = aktiivit painikkeet
Remote control unit (This unit) = tämän laitteen kauko-ohjain

1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta subwooferiin ja
soittimeen.
2. Lataa haluamasi levy soittimeen.

* Vain yksi ääni toistuu.
5 . Käytä
painikkeita kohteen valintaan
ja valitse sitten tositettava tiedosto painamalla ENTER tai .

2 . Kytke virta päälle painamalla
ON-painiketta.

6 . Paina ENTER,
tai
Toisto käynnistyy.

3 . Paina CD-painiketta kolme
kertaa valitaksesi tulolähteeksi CD-soittimen.
4 . Käynnistä toisto kytketyllä
laitteella.
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Huom!
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus on 30 sekuntia) USB/iPod-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
• Suositamme M-DAX-toiminnon (sivu 57) käyttöä voidaksesi toistaa pakattuja audiosignaaleja voimistetuilla
basso- ja korkeataajuuksilla.
• Voit tarkistaa levyotsikon, artistin ja albumin nimen painamalla STATUS-painiketta toiston aikana.

Huom!
• Kaikkia toimitoja ei voi käyttää iPodin tyypistä ja ohjelmaversiosta riippuen.
• Marantz ei vastaa ongelmistä, joita iPodin tiedot saattavat aiheuttaa, kun iPodia käytetään yhdessä tämän laitteen kanssa.

iPod-käyttö
O hjauspainikkeet Toiminto
Siirtävät kursoria/Automaattihaku

/ Manuaalihaku ( pidä

alaspainettuna)

Hyväksyy (vahvistaa) valinnan/Tauko
Pysäytys (paina ja vapaut
Sivunhaku *1 (Kirjoitusmerkin haku *2
Kauko-ohjaus/Direct-toiminnon (suora) vaihto
Paluu
Manuaalihaku (pikahaku eteen-/taaksepäin)
Toisto/Tauko
Automaattihaku
Tauko
Pysäytys
Toiston kertaus
Käynnistää hajatoiston.
TV-virta aktivoitu/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon
(perusasetus: Marantz)

*1

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai
raava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.

*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

Huom!
• Kertaus- ja hajatoistotoiminto voidaan asettaa myös ”Input Setup” - ”Playback Mode” valikossa.
• Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.

27

(seu-

TOISTO USB-MUISTISTA
Toiminto mahdollistaa USB-muistiin taltioitujen tiedostojen toistamisen.
USB-muistilaite
SR6005 USB-portiin on mahdollista kytkeä esim. USBmuistitikku sille taltioitujen tiedostojen toistamiseksi.
• Tällä laiteella voi toistaa ainoastaan massamuistiluokkaa
vastaavia USB-muistilaitteita.
• SR6005 on yhteensopiva FAT 16 tai FAR 32 -formaattia
vastaaville USB-muistilaitteille.

Yhteensopivat formaatit

Yhteensopivat formaatit

USB-muistin taltioitujen tiedostojen toisto
1. Kytke USB-muisti USB-porttiin (katso sivu 20).
*1

*2
*3

USB
• SR6005 on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (ver. 2)
normien kanssa.
• SR6005 on yhteensopiva WMA META tagien
kanssa.
Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
Tällä laitteella voi toistaa ainoastaan tiedostoja, joissa
ei ole tekijänoikeussuojaa.
CD-levylle äänitetyt WMA-formatoidut tiedostot voivat tietokonetta käytettäessä sisältää tekijänoikeussuojan tietokoneen asetuksista riippuen.

2. Paina NET/USB-painiketta kaksi
kertaa valitaksesi tulolähteeksi USB/iPod.
3. Käytä
painikkeitakoh-teen valintaan ja paina
ENTER tai .
4. Paina
painikkeita tiedoston valintaan ja paina
sitten ENTER, tai .
Toisto käynnistyy.

Huom!
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus on 30 sekuntia) USB-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
• Suositamme M-DAX-toiminnon (sivu 57) käyttöä voidaksesi toistaa pakattuja audiosignaaleja voimistetuilla
basso- ja korkeataajuuksilla.
• Jos USB-muistilaite on jaettu useampiin osioihin, voit
valita ainoastaan päällimmäisen osion.
• SR6005 on yhteensopiva ”MPEG-1 Audio Layer-3”
normit täyttävien MP3-tiedostojen kanssa.

Huom!
• Marantz ei vastaa ongelmista, jotka mahdollisesti syntyvät, kun tätä laitetta käytetään yhdessä USB-muistin
tietojen kanssa.
• USB-muisti ei toimi USB-keskittimen kautta.
• Marantz ei takaa, että kaikki kytketyt USB-muistit toimivat
tai vastaanottavat virtaa. Suositamme verkkoadapteria,
jos käytät ulkoisella virtalähteellä toimivaa kannettavaa
USB-kovalevyä.
• Tietokonetta ei voi kytkeä ja käyttää tämän laitteen USBliitännän kautta USB-kaapelilla.
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USB-käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto
Esiasetettujen kanavien valinta
Kursorin käyttö/
Automaattihaku (

)

Hyväksyy valinnan/Tauko (paina ja vapauta)
Pysäytys
(pidä alaspainettuna)
Sivunhaku *1/Kirjoitusmerkkien haku *2
Paluu
Toisto/Tauko
Automaattihaku
Tauko
Pysäytys
Esiasetettujen kanavien valinta
Esiasetettujen kanavien valinnan esto
Toiston kertaus
Hajatoisto
TV-virta aktivoitu/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon
(perusasetus: Marantz)

*1

Paina SEARCH/INFO-painiketta kerran valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten (edellinen sivu) tai
raava sivu). Paina SEARCH/INFO-painiketta kahdesti, jos haluat peruuttaa toimenpiteen.

(seu-

*2

Paina SEARCH/INFO-painiketta kaksi kertaa valikkoruuudun ollessa näkyvissä. Paina sitten
painiketta ensimmäisen krjoitusmerkin valitsemiseksi.
• Ruutuun ilmestyy viesti ”unsorted list” ellei listahaku ole mahdollista. Paina
tai SEARCH/INFO-painiketta, jos
haluat peruuttaa toimenpiteen.

Huom!
• Kertaus- ja hajatoistotoiminto voidaan asettaa myös ”Input Setup” - ”Playback Mode” valikossa.
• Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.
RADIOASEMIEN VIRITYS

(2) Manuaaliviritys
Paina T.MODE-painiketta siten, että AUTO-ilmaisin
sammuu etupaneelista ja käytä sitten TUNING + tai
TUNING - painiketta kuunneltavaksi haluamasi aseman
valintaan.

FM/AM-lähetysten kuuntelu
1. Valitse TUNER-lähde painamalla
TUNE-painiketta kahdesti.
2. Valitse ”FM” tai ”AM” painamalla
BAND-painiketta.
F M: kuunnellaksesi FM-lähetystä.
A M: kuunnellaksesi AM-lähetystä.

Huom!
• Käytä manuaalista viritystapaa ellei kuunneltavaksi haluamaasi asemaa voi valita automaattivirityksellä.
• Virittäessäsi asemia manuaalisesti, pidä TUNING + tai
TUNING - painiketta alaspainettuna, kunnes haluamasi
asema on virittynyt.
• Voit määrittää kuvaruutunäytön kestoajan (perusasetus = 30 sekuntia) TUNER-valikossa. Paina
painiketta palataksesi alkuperäiseen ruutuun.
• Voit käyttää myös päälaitteen säätimiä.
Paina tällöin
painiketta radioaseman
valintaa varten.

3. Viritä haluamasi asema.
(1) Automaattiviritys
Paina T.MODE-painiketta siten, että AUTO-ilmaisin
syttyy etupaneeliin ja valitse sitten haluamasi asema
painamalla TUNING + tai TUNING -.
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Radioasemien esiasettaminen manuaalisesti
Voit esiasettaa suosikkiasemasi siten, että ne on helppo
valita haluttaessa. yhteensä 56 asemaa on mahdollista
esiasettaa.

Huom!
Voit käyttää myös päälaitteen säätimiä. Valitse esiasetettu
asema tällaisessa tapauksessa painamalla
painiketta.

Asemia voi esiasettaa automaattisesti ”Auto
Preset” toimintoa käyttäen
Manuaaliset esiasetukset peruuntuvat, jos automaattinen
esiasetus tehdään manuaalisen esiasettamisen jälkeen.
1. Viritä asema, jonka haluat esiasettaa.
2. Paina MEMORYpainiketta.
Taajuuden suoravalinta
Voit virittää haluamasi aseman suoraan valitsemalla sitä
vastaava lähetystaajuus.

3. Paina SHIFT/TOP MENU-painiketta
ja valitse lohko (A - G), johon haluat
esiasettaa aseman (enintään 8 asemaa/lohko). Paina tämän jälkeen
PRESET + tai PRESET - painiketta
tai numeropainiketta 1 - 8 ja valitse
esiasetusnumero.

1. Paina SEARCH/INFO-painiketta.
2. Syötä taajuudet käyttämällä numeropainikkeita 0 - 9.
• Edellinen tulo peruuntuu välittömästi, jos painiketta painetaan.

4. Taltioi asema painamalla MEMORYpainiketta uudelleen.

3. Paina ENTER, kun asetus on valmis.
Esiasetettu taajuus virittyy kuunneltavaksi.

• Toista vaiheet 1-4 esiasettaaksesi lisää asemia.
Perusasetukset
Lohko (A- G)
ja kanava (1-8)

Perusasetukset

RDS (Radiotietojärjestelmä)
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvelu,
joka lähettää ylimääräisiä tietoja yhdessä säännöllisten
radio-ohjelmasignaalien kanssa.
Huom!
SEARCH/INFO-painike ei toimi alueilla,
joilla ei lähetetä RDS-lähetyksiä.

Rename-toiminto (esiasetetun aseman nimeäminen (sivu 51)

RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FM-asemien
auttomaattiseen hakuun.

Esiasetettujen asemien kuuntelu

1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNE-painiketta kahdesti.

1. Paina SHIFT/TOP MENU-painiketta
ja valitse muistilohko (A - G).

2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse RDS SEARCH.

2. Paina PRESET + tai PRESET painiketta tai numeropainiketta
1 - 8 ja valitse esiasetettu kanava.

3. Paina PRESET + tai PRESET TP-haku käynnistyy automaattisesti.
• Ellei yhtään TP-asemaa löydy,
haku selaa kaikki taajuusalueet.
• Asemanimi ilmestyy näyttön, kun
haku pysähtyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO RDS” ellei yhtään
TP-asemaa löydy, kun kaikki taajuudet selattu.
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PTY (Ohjelmatyyppi)
PTY tunnistaa RDS-ohjelmatyypin. Katso ohjelmatyypit ja niitä vastaavat näytöt alla.
Uutiset
Ajankohtaista
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Pop-musiikki
Rock-musiikki

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

Helposti kuunneltava
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki
PTY-haku
Käytä tätä toimintoa etsiäksesi tiettyä ohjelmatyyppiä lähettävän RDS-aseman.

2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse TP SEARCH.

1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNE-painiketta kahdesti.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse PTY SEARCH.

3. Tarkkaile näyttöä ja valitse haluamasi ohjelmatyyppi painamalla

3. Paina PRESET + tai PREESET -.
TP-haku käynnistyy automaattisesti.
• Ellei löydy yhtään TP-asemaa,
haku selaa myös muut vastaanottoalueet.
• Näyttö ilmaisee asemanimen haun päätyttyä.
• Näyttöön ilmestyy ”NO PROGRAMME” ellei yhtään
haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa löydy,
kun kaikki taajuudet selattu.

.

4. Paina PRESET + tai PREESET -.
PTY-haku käynnistyy automaattisesti.
• Ellei löydy yhtään haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää
asemaa, haku selaa myös muut vastaanottoalueet.
• Näyttö ilmaisee asemanimen haun päätyttyä.
• Näyttöön ilmestyy ”NO PROGRAMME” ellei yhtään
haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa löydy,
kun kaikki taajuudet selattu.

RT (Radioteksti)
RT mahdollistaa tekstiviestejä lähettävien RDS-asemien
näyttämisen näytössä.
Radiotekstivastaanotolla näyttöön syttyy ”RT”.
1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNE-painiketta kahdesti.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta
ja valitse RT.

TP (Liikenneohjelma)
TP tunnistaa liikennetiedotuksia lähettävät ohjelmat.
Voit helposti selvittää viimeisimmät liikenneolosuhteet
ennen kuin lähdet kotoasi.
TP-haku
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia lähettävien RDSasemien (TP-asemat) etsimiseksi.
1. Valitse tulolähteeksi TUNER painamalla TUNE-painiketta kahdesti.

• Lähetysaseman tekstitiedot ilmestyvät näyttöön
vastaanottaessasi RDS-lähetystä.
• Paina
tekstinäytön katkaisua varten.
• Näyttöön ilmestyy ”NO TEXT DATA ellei löydy yhtään
tekstitietoja lähettävää asemaa.
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Virittimen (FM/AM) käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto
Valitsevat esiasetettuja kanavia.
Siirtävät kursoria
Hyväksyy valinnan
Asemien suorahaku/RDS-haku
FM/AM-alueen vaihto
Vaihtaa hakutoimintoa
Asemien viritys (ylös/alas)
Esiasetettujen kanavien valinta (1-8)/
taajuuden suoraviritys (0-9)
Esiasetuskanavalohkon valinta
Tallentaa valinnan
TV-virta aktivoitu/valmiustila
(perusasetus: Marantz)
Valitsee TV-tulon
(perusasetus: Marantz)

Asemavirityksen askelluksen vaihto
Tehtaan asettama viritysaskellus on 9 kHz AM-alueella ja 0.5 MHz FM-alueella.

1. Kytke virta päälle painamalla ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi samalla AUTO- ja DISPLAY-painikkeita alaspainettuina.
Näyttöön ilmestyy ”Step AM9/FM50 .
2. Paina
painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”Step
taajuudeksi 0.2 MHz.

AM10/FM200

. AM-alueen askellustaajuudeksi vaihtuu 10 kHz ja FM-alueen askellus-

3. Paina ON/STANDBY-painiketta.
• Virittimen esiasetusmuisti pyyhkiytyy, jos askellustaajuutta vaihdetaan.
• Tämä asetus ei vaihdu perusarvolle, vaikka mikroprosessori palautetaan perustilaan.
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KUUNTELUTILAN VALINTA (SURROUND)
Tämä laite pystyy toistamaan audiosignaaleja monikanavaisessa surround-tilassa tai stereotilassa.
Valitse toistettavaan sisältöön sopiva tai mieltymyksesi mukainen kuuntelutila (cinema, music, jne.).
Kuuntelutilat
Audiotulosignaali

Toisto

Kuuntelutila

Monikanavatoisto
(sivu 33)

Stereoatoisto
(sivu 35)

Suora toisto
(sivu 35)

Dolby Virtual Speaker(
Dolby Headphone
toisto (sivu 35)

2-kanavaiset tulosignaalit:
• Laite vaihtaa signaalit surround-kanavasignaaleiksi
ja toistaa nämä surround-äänellä.
Monikanavaiset tulosignaalit:
• Lähteen surround-signaali toistuu surround-äänellä.
(Toisto tapahtuu ”Speaker Config.” valikossa teh
tyjen asetusten mukaisesti.)
Surround-tulosignaali
• Laite synnyttää surround-signaalit, joita ei ole äänitetty lähdeääneen.
• Jos laitteeseen syötetään monikanavasignaaleja,
nämä alasmiksautuvat 2-kanavaisiksi audiosig-

naaleiksi, jotka toistuvat.
• Laite syöttää myös subwoofer-signaalin.
Lähteeseen äänitetty audio toistuu muuttumatta.
• Surround etu- ja takasignaaleja ei synny.
• Tässä tilassa ei voi säätää seuraavia parametreja.
- Tone (sivu 55)
- MultEQ (sivu 55)
- Dynamic EQ (sivu 56)
- Dynamic Volume
(sivu 56)
- M-DAX (sivu 57)
Laite suorittaa virtuaalisen surround--käsittelyn
2-kanavaisia tai monikanavasignaaleja toistettaessa.

Huom!
• Kaikkia kuuntelutiloja ei voi valita audioformaatista tai syöttösignaalin kanavamäärästä
riippuen. Katso kohta ”Tulosignaalityypit ja vastaavat surround-tilat” sivulla 75.
• Käytä ”Surround Parameter” valikkoa säätääksesi äänikenttäefektin haluamallasi tavalla.
• Voit valita kuuntelutilan painamalla SURROUND MODE-painiketta päälaitteesta.
SURROUND MODE-painike vaihtaa surround-tilat alla esitetyssä järjestyksessä.

* Paina AUTO-painiketta kauko-ohjaimesta valitaksesi ”AUTO” asetuksen.

MONIKANAVATOISTO
2-kanavaisten lähteiden surround-toisto
1. Käynnistä toistolähde (sivu 26).
2. Valitse surround-dekooderi monikanavatoistoa varten
painamalla SURR. painiketta.
• Surround-tila vaihtuu joka kerta, kun SURR. painiketta
painetaan. Valittavissa oleva dekooderi riippuu tehdyistä
”Amp Assign” tai ”Speaker Config.” asetuksista.
DOLBY PLIIz

*1 Tämä tila on 7.1-kanavaista surround-toistoa varten, jossa käytetään surround-etukaiuttimia.
• Näyttöön ilmestyy ”PLII Height”.

DOLBY PLIIx

*2 Tätä tila on 7.1-kanavaista tai 6.1-kanavaista surround-toistoa varten, jossa käytetään surroundtakakaiuttimia.
• Näyttöön ilmestyy ”PLIIx Movie”, ”PLII Music” tai ”PLII Game”.
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DOLBY PLII

Tämä tila on 5.1-kanavaista surround-toistoa varten. Valitse tämä tila ellet käytä surround- etutai takakaiuttimia.
• Näyttöön ilmestyy ”PLIIx Movie”, ”PLII Music” tai ”PLII Game”.

DTS NEO:6

Tämä tila on 7.1-, 6-1- tai 5.1-kanavaista surround-toistoa varten surround-kaiuttimia käytettäessä.
• Näyttöön ilmestyy ”DTS NEO:6 Cinema” tai ”DTS NEO:6 Music”

MULTI CH
STEREO

Tämä tila on tarkoitettu stereoäänen kuuntelemiseksi kaikista kaiuttimista.

*1

Tämä surround-tila voidaan valita, kun Amp Assign-valikon asetukseksi on valittu ”Normal” ja Front Speaker Setupasetukseksi ”A”.
Tätä tilaa ei voi valita, jos Speaker Config. valikon Front Height-asetukseksi on valittu ”None”.

*2

Tämä surround-tila voidaan valita, kun Amp Assign-valikon asetukseksi on valittu ”Normal” tai Speaker Config. valikon ”S.Back” asetukseksi ei ole valittu ”None”.

NEURAL
*3

*3 Tämä tila on tarkoitettu 7.1. 6.1 tai 5.1-kanavaista surrond-toistoa varten surround-takakaiuttimia
käytettäessä.

Tämä surround-tila tukee analogisia 2-kanavaisia audiosignaaleja ja lineaareja 2-kanavaisia PCM (44.1 kHz, 48 kHz)
-audiosignaaleja.

Monikanavalähteiden (Dolby Digital, DTS, jne.) surround-toisto
1. Käynnistä toistolähde (sivu 26).
2. Valitse surround-dekooderi monikanavatoistoa varten
painamalla SURR. painiketta.
Valitse surround-tila tarkkaillessasi näyttöä ruudussa.
Valittavissa oleva dekooderi riippuu tehdyistä
”Amp Assign” tai ”Speaker Config.” asetuksista.
Toistuvan surround-tilan näyttö
Tulosignaali

Surround-tila

Näyttö

Näyttö

1. Ilmaisee käytettävän dekooderin.
• DOLBY DIGITAL Plus-dekooderin näkyy
näytössä nimellä ”DOLBY D +”.
2. Ilmaisee dekooderin, joka luo äänen surroundtakakaiuttimista.
• ”+ PLIIz” tarkoittaa surround-etukaiuttimien
ääntä.
Huom!
Tutustu kohtaan ”Surround-tilat ja surround
parametrit” saadaksesi lisätietoja tulosignaaleista,
joita voidaan toistaa eri surround-tiloissa
(sivu 80).
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STEREOTOISTO
Tämä toimintatila on stereotoistoa varten. Äänensävyn
säätö on mahdollista.
• Ääni toistuu vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta ja
subwooferista.
• Jos syötettävät signaalit ovat monikanavasignaaleja,
nämä skaalautuvat ja toistuvat 2-kanavaisina audiosignaaleina.

DOLBY VIRTUAL SPEAKER/DOLBY HEADPHONE-TOISTO

1. Käynnistä toistolähde (sivu 26).

1. Käynnistä toistolähde (sivu 26).

2. Paina STEREO-painiketta.
Stereotoisto käynnistyy.

2. Paina SURR. -painiketta. ja valitse
”DOLBY VS”.

SUORA TOISTO
Lähteeseen äänitetty audio toistuu muuttumatta.
• Surround etu- ja takaksignaaleja ei synny.
• Tässä tilassa ei voi säätäa seuraavia parametreja.
- Tone (sivu 55)
- MultEQ (sivu 54)
- Dynamic EQ (sivu 56)
- Dynamic Volume (sivu 56)
- M-DAX (sivu 57))

Dolby Headphone-toiminto
Tällä toiminnolla voit nauttia monikanavaisesta surroundäänestä käyttämällä kuunteluun kuulokkeita.

1. Käynnistä toistolähde (sivu 26).

DOLBY
HEADPHONE

Tämä surround-tila on tarkoitettu
kuulokekuuntelua varten.

DOLBY HP
BYPASS

Ääni toistuu normaalina stereoäänenä.

DOLBY HP
PLII Movie

Tämä surrond-tila sopii parhaiten filmilähteitä varten.

DOLBY HP
PLII Music

Tämä surrond-tila sopii parhaiten
musiikkilähteille.

Dolby Virtual Speaker-toiminto
Toiminto luo täyden surround-äänen kahdesta steeokaiuttimesta.
• Ääni toistuu vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.
• Jos tulosignalit ovat monikanavasignaaleja, nämä
skaalautuvat 2-kanavasignaaleiksi.

Valitse Dolby Headphone-toiminto
painamalla SURR. painiketta.
Dolby Headphone-toiminto vaihtuu
joka kerta, kun SURR. painiketta
painetaan.

2. Valitse suoravalintatoiminto painamalla P.DIRECT-painiketta.

• Kauko-ohjaimella voi suorittaa
samat toimenpiteet painamalla
PURE DIRECT-painiketta.

Huom!
• Surround-tila palautuu edelliselle asetukselle heti, kun
pistoke irrotetaan kuulokeliitännästä.
• Seuraavat valinnat ovat käytettävissä 2-kanavalähdettä
toistettaessa: Dolby HP PLII Movie tai Dolby HP PLII
Music.

Suoravalintatoiminto vaihtuu joka kerta, kun P.DIRECTpainiketta painetaan.
Source Direct Tämä toiminto toistaa raidat korkealla
äänenlaadulla. Signaalit ohittavat sävynsäätöpiirit.
Pure Direct*

Tämä toiminto tositaa raidat mahdollisimman tarkasti alkuperäisen äänenlaadun mukaan.

Auto

Tämä toiminto tunnistaa tulosignaalin
tyypin ja valitsee automaattisesti sopivan toistotoiminnon.

* Seuraavat piirit, jotka voivat vaikuttaa ääneen kytkeytyvät
pois käytöstä.
• Päälaitteen näyttöpiiri (näyttö sammuu).
• Analoginen videotulo-/lähtöpiiri
Huom!
• Paina P.DIRECT-painiketta uudelleen peruutusta
varten.
• HDMI-videosignaalit toistuvat ainoastaan PURE DIRECTtoiminnolla.
• Valikkoruutu ei ole näkyvissä PURE DIRECT-tilassa.
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EDISTYKSELLINEN VERSIO
Katso laitteen käyttöä parantavat toiminnot ja toimenpiteet alla.
•
•
•
•
•

Kytkennät (sivu 41).
Toisto (sivu 45)
Yksilöidyt asetukset (sivu 46).
Muut asetukset (sivu 67).
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella (sivu 68).

KAIUTTIMIEN ASENNUS/KYTKENTÄ (muu kuin surround-takakaiuttimia
käyttävä 7.1-kanavainen järjestelmä)
Tässä osassa on erilaisia kaiuttimien asennus-/kytkentä/asetusesimerkkejä.
Katso kohta ”Helppo asetusopas” sivulla 5 surround-takakaiuttimia käyttävän 7.1-kanavaisen järjestelmän asennusta/kytkentää/asetusta varten.
Käytä Audyssey Auto Setup-toimintoa kytkettyjen kaiuttimien määrän tunnistamiseksi ja niiden asetusten optimoimiseksi.
Toimenpiteet kaiuttimien asettamiseksi
Asenna
Kytke (sivu 37)
Aseta kaiuttimet (Sivu 39)
ASENNUS
Tämä laite on Dolby Pro Logic IIz yhteensopiva ja se tarjoaa erittäin laajan ja syvän surround-tunteen.
Asenna surround-etukaiuttimet käyttäessäsi Dolby Pro Logic IIz-tilaa.
Huom!
Asenna surround-takakaiuttimet 60-90 cm korvien tasoa korkeammalle.
Surround-etukaiutin
• Suuntaa hieman
alaviistoon

Surround-kaiutin

Vähintään 1m
Surround-takakaiutin
• Suuntaa hieman alaviistoon

Etukaiutin
Näkymä sivulta

* Suositetaan Dolby Pro Logic IIz käyttöä varten.
Huom!
Surround-taka- ja surround-etukaiuttimia ei voi käyttää samanaikaisesti.
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Kun 7.1 ch (surround-etukaiuttimet) on asennettu

Kun 5.1 ch-kaiuttimet on asennettu

Kuuntelupaikka

Kuuntelupaikka

Kun 6.1 ch (surround-takakaiuttimet) on asennettu

Kun 2.1 ch-kaiuttimet on asennettu

Kuuntelupaikka
FL = etukaiutin (L)
FR = etukaiutin (R)
C = keskikaiutin
SW = subwooferi
SL = surround-kaiutin (L)
SR = surround-kaiutin (R)

Kuuntelupaikka

SB = surround-takakaiutin
FHL = surround-etukaiutin (L)
FHR = surround-etukaiutin (R)

KYTKENTÄ
• Katso sivu 5 surround-takakaiuttimilla varustetun 7.1-kanavaisen järjestelmän kytkemiseksi.
• Tutustu TV-vastaanottimen kytkentämenetelmään sivulla 6.
7.1-kanavakytkentä (surround-etukaiuttimet)
Valitse Amp Assign-valikossa ”Set up speakers” parametrin asetukseksi ”Normal” surround-etukaiuttimilla varustetun
7.1 ch-järjestelmän kytkemiseksi.
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6.1-kanavakytkentä (surround-takakaiuttimet)
Jos käytät vain yhtä surround-takakaiutinta (6.1-kanavaisella kytkennällä), kytke se SURR. BACK/AMP ASSIGN-liitännän
”L” liitäntään.
Valitse Amp Assign-valikossa ”Set up speakers” parametrin asetukseksi ”Normal” surround-takakaiuttimilla varustetun
6.1 ch-järjestelmän kytkemiseksi.

Katso sivu 6 kaiuttimien impedanssia ja kaapelikytkentöjä koskevia lisätietoja varten.
5.1-kanavakytkentä
Valitse Amp Assign-valikossa ”Set up speakers” parametrin asetukseksi ”Normal” 5.1 ch-järjestelmän kytkemiseksi.

Etukaiutinparin A/B kytkentä
Voit kytkeä toisen kaiutinparin FRONT B/HEIGHT-liitäntöihin. Valitse tällaisessa tapauksessa ”Front speaker Setup”
parametrin asetukseksi ””B” tai ”A+B”.

Huom!
Voit käyttää 7.1-kanavaista toistoa monikanavaista surroundlähdettä varten. Kytke tällöin keskikaiutin, surround-kaiuttimet,
surround-takakaiuttimet ja subwooferi.
Etukaiuttimia voi käyttää erillisesti kaiuttimien ominaisuuksista
tai toistolähteestä riippuen, kuten etukaiuttimet (A) monikanavatoistoa ja (B) 2-kanavatoistoa varten.
Huom!
Tarkista kytkettyjen kaiuttimien impedanssi, jos käytät A ja B-kaiuttimia samanaikaisesti (sivu 6).
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2.1-kanavainen/2-kanavainen kytkentä

Bi-amp-kytkentä
Bi-amp-kytkentää käytetään erillisten vahvistimien kytkemiseksi bi-amp-yhteensopivien kaiuttimien korkea-taajuus-liitäntöihin ja matalataajuusliitäntöihin. Tämä estää matalataajuuskaiuttimien ääneen vaikuttavan takaisinkytkennän.
Voit nauttia korkealaatuisemmasta äänestä.
Valitse ”Amp Assign” valikossa ”Set up speakers” parametrin asetukseksi ”SPKR-C”.

Huom!
Bi-amp-kytkennällä sama signaali syöttyy ulos FRONT Aliitännästä a SURR. BACK(AMP ASSIGN-liitännästä.
Voit käyttää monikanavalähdettä surround-toistoa varten.
Kytke tällöin keskikaiutin, surround-kaiuttimet ja subwooferi 5.1-kanavaiseen toistoon.
Huom!
• Käytä bi-amp-yhteensopivia kaiuttimia.
• Tehdessäsi kytkentöjä, muista irrottaa oikosulkukappaleet matalaääni- ja korkeaäänielementtien liitäntöjen
välistä.
KAIUTTIMIEN ASETUS
Tämä osa tarjoaa asetusmenetelmät muilla kuin 7.1-kanavaisille järjestelmille (joissa on surround-kaiuttimet).
Käytä Audyssey Auto Setup-toimintoa kaiuttimien asettamiseen. Katso kohta ”Helppo asetusopas” sivulla 5.

2 . Kytke asetusmikrofoni

1 . Aseta kauko-ohjain.
Aseta kauko-ohjaimen toimintatila painamalla AMPpainiketta.

Näkyviin ilmestyy alla oleva ruutu, kun asetusmikrofoni kytketään.

Paina AMP

39

3 . Aseta ”Amp Assign”.
Käytä
painikkeita ”Amp Assign” valintaan ja paina
ENTER.

7 . (Kun ”Subwoofer” on valittu vaiheessa 6.)
Käytä
painiketta asetuksen valintaan.
Measure Valitse tämä asetus mitataksesi subwooferin.
Skip

Valitse tämä asetus ellet halua mitata
subwooferia.

8 . (Kun ”Surround Back” on valittu vaiheessa 6)
Käytä
painiketta asetuksen valintaan.
4 . Käytä
painikkeita kytkettyjen kaiuttimien
konfigurointiin ja paina RETURN.
Normal

Valitse tämä käyttäessäsi 7.1-kanavaista
järjestelmää (etu-/keski-/surround-/surround-taka- tai surround-etukaiuttimet).

ZONE2

Valitse tämä asetus kytkiessäsi kaiuttimet
SURR. BACK/AMP ASSIGN-liitäntöihin
ZONE2 (toinen huone) -toistoa varten.

SPKR-C

Measure 2spkrs Valitse tämä mitataksesi molemmat surround-takakaiuttimet.

.

Subwoofer Valitse tämä ellet käytä subwooferia.
Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 7.
Valitse tämä ellet käytä surround-takakaiuttimia. Siirry tässä tapauksessa
vaiheeseen 8.

Front
Height

Valitse tämä ellet käytä surround-etukaiuttimia. Siirry tässä tapauksessa
vaiheeseen 9.
• ”Front Height” voidaan asettaa, kun
”Amp Assign” asetukseksi on valittu
”Normal”.

Skip

Valitse tämä ellet halua mitata
surround-takakaiutinta.

Measure

Valitse tämä asetus mitataksesi subwoofer-etukaiuttimet.

Skip

Valitse tämä asetus ellet halua mitata
subwoofer-etukaiuttimia.

Huom!
Suoritettuasi Audyssey Auto Setup-asetuksen, älä muuta
kaiuttimen kytkentöjä tai subwooferin voimakkuutta.
Muussa tapauksesa joudut uusimaan Audyssey Auto
Setup-asetuksen.

5 . Aseta ”Channel Select”
Käytä
painikkeita, valitse ”Channel Select” ja
paina ENTER.

Surround
Back

Valitse tämä mitataksesi yhden
surround-takakaiuttimen.

9 . (Kun ”Front Heigth” on valittu vaiheessa 6)
Käytä
painiketta asetuksen valintaan.

Valitse tämä asetus kytkeäksesi etukaiuttimen korkeaäänielementin SURR.
BACK/AMP ASSIGN-liitäntöihin ja etukaiuttimien matalaäänielementin FRONT
A-liitäntöihin.

6 . Valitse sitten haluamasi kanava painamalla

Measure 1spkr
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ERILAISIA KYTKENTÄTAPOJA
Kauko-ohjausliitännät (REMOTE CONTROL)
Käyttäessäsi tätä laitetta kytkettynä muihin Marantz-laitteisiin, se lähettää ohjaussignaaleja kulloinkin käytettävään laitteeseen.
Kytkentä
Kytke mukana oleva kauko-ohjauskaapeli tämän laitteen REMOTE CONTROL OUT-liitännästä kytkettävän laitteen
REMOTE CONTROL IN-liitäntään.
Asetus
Aseta kytketyn audiolaitteen takapaneelissa sijaitseva kytkin ”EXTERNAL” tai ”EXT” asentoon voidaksesi käyttää tätä
ominaisuutta.
• Kytkentä katkaisee infrapunatunnistimen toiminnan kytketystä audiolaitteesta.
• Suuntaa kauko-ohjain kohti SR6005 etupaneelissa olevaa infrapunatunnista voidaksesi ohjata kytkettyä audiolaitetta.

Kauko-ohjain

Huom!
Aseta tämän laitteen kaukoohjausasetukseksi ”Remote
Lock: ON” voidaksesi käyttää
langatonta vastaanotinta (RX101)
ulkoisena IR-vastaanottimena.

RS-232C-LIITÄNTÄ
Kytke ulkoinen sarjaohjain voidaksesi audio- ja videolaitteiden lisäksi ohjata kotitalouden muita sähkölaitteita.

DC OUT (TRIGGER OUT) -LIITÄNNÄT
Kytkiessäsi jonkin DC IN-liitännällä varustetun laitteen
tähän liitäntään voit ohjata kyseisen laitteen virtaa (päällä(
valmiustila) SR6005 kautta kulkevan linkin avulla.
DC OUT (TRIGGER OUT) -liitäntä syöttää enintään 12V/
150 mA sähkösignaalin.

Ulkoinen sarjaohjain

12V/150 mA -liipaisinyhteensopiva laite

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ennakkoon.
1. Kytke virta tähän laitteseen.
2. Katkaise virta tästä laitteesta käyttäen ulkoista ohjainta.
3. Tarkista, että laite on valmiustilassa.

Suorita tämä asetus tarpeen vaatiessa DC OUT (TRIGGER
OUT) -liitännän kautta tapahtuvaa linkitettyä käyttöä varten.
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Huom!
Jos kytketyn laitteen liipaisinjännitteen sallittu taso on suurempi kuin 12V/150 mA, DC OUT (TRIGGER OUT) -liitäntää ei voi käyttää. Katkaise tällöin virta kyseisestä laitteesta
ja kytke se irti.

1 . Valitse HDMI-ohjaustoimintoa vastaava
HDMI-lähtö.
Valitse HDMI Control-asetukseksi ”ON”.

KÄTEVÄT TOIMINNOT

3 . Aseta HDMI-ohjaustoiminto kaikkia HDMIkaapelilla kytkettyjä laitteita varten.
• Tarkista asetukset myös kytkettyjen laitteiden
käyttöoppaista.
• Suorita vaiheet 2 ja 3, jos kytket jonkin laitteen irti.

•
•
•
•
•
•
•

Normaali toisto (sivu 25)
Kuuntelutilan valinta (sivu 33)
HDMI-ohjaustoiminto (katso alla
Uniajastintoiminto (katso alla)
Kaiuttimien voimakkuuden säätö (sivu 43)
Paneelilukko (sivu 43)
Erilaisia muistitoimintoja (sivu 44)

2 . Kytke virta kaikkiin HDMi-kaapelilla kytkettyihin laitteisiin.

)

4 . Vaihda TV-tulo HDMI-tuloon kytkettyä laitetta varten.
5 . Vaihda tämän laitteen tulo HDMI-tulolähdettä
varten ja tarkista, onko soittimen toistama
kuva hyvä.

HDMI-ohjaustoiminto
Kytkemällä HDMI-yhteensopivan TV-vastaanottimen tai
soittimen tähän laitteeseen, seuraavat toiminnot ovat
mahdollisia tekemällä HDMI-asetus jokaisessa laitteessa.

6 . Asettaessasi TV-vastaanottimen valmiustilaan, tarkista, että myös SR6005 asettuu
valmiustilaan.
Huom!
Tarkista alla esitetyt kohdat ellei HDMI-ohjaus toimi kunnolla.
• Onko TV-vastaanotin HDMI-ohjausyhteensopiva?
• Onko HDMI Control-asetus ”ON”?
• Onko ”Power Off Control” asetukseksi valittu ”All” tai
”Video”?
• Ovatko laitteiden HDMI-ohjaustoimintoasetukset
oikein?
Huom!
Sisäiset lukitukset peruuntuvat, jos jokin alla esitetyistä
toimenpiteistä suoritetaan. Toista tällaisessa tapauksessa
vaiheet 2 ja 3.
• ”Input Assign” - ”HDMI” -asetusta muutetaan.
• Laitteiden välisiä HDMI-kytkentöjä muutetaan tai kytkettyjä laitteita lisätään.

• Voit linkittää virran katkaisun tästä laitteesta
TV-vastaan-ottimen virrankatkaisuvaiheeseen.
• Voit vaihtaa audiolähtölaitteita TV-vastaanottimella.
Voit kytke virran vahvistimeen valitsemalla ”Output
audio from amp” TV-vastaanottimen audiolähtöasetuksessa.
• Voit säätää tämän laitteen voimakkuutta
säätämällä TV-vastaanottimen voimakkuutta.
• Voit vaihtaa tulolähteitä tähän laitteeseen
linkitettynä TV-vastaanottimen tulolähteen
vaihtoon.
• Käynnistäessäsi soittimen, tämän laitteen
tulolähde vaihtuu kyseistä soitinta varten.
Huom!
• Virrankulutus on hieman suurempi, kun HDMI Controlasetus on ”ON”.
• HDMI-ohjaustoiminto ohjaa HDMI-ohjaustoimintoyhteen sopivan TV-vastaanottimen toimintoja.
Varmista, että TV on HDMI-kytketty voidaksesi suorittaa HDMI-ohjausta.
• Jotkut toiminnot eivät toimi kytketystä TV-vastanottimesta tai soittimesta riippuen. Tutustu jokaisen laitteen
käyttöoppaaseen jo ennakkoon lisätietoja varten.
• Kun valikon ”Power Off Control” parametrin asetuson
”OFF”, tämä laite ei asetu valmiustilaan, vaikka kytketty
laite olisi valmiustilassa.
• Linkitetyt toiminnot plautvt perustilaan, jos kytkentöihin tehdään muutoksia. Konfiguroi asetukset udelleen
tällaisessa tapauksessa.
• Kun HDMI Control-asetukseksi on valittu ”ON”, TVvastaanottimeen ei voi tehdä HDMI-liitäntää ”Input
Assign” asetuksessa.

Uniajastintoiminto
Virta katkeaa ja laite asettuu automaattisesti valmiustilaan,
kun asetettu aika on kulunut. Tämä on kätevää kuunnellessasi toistoa mennessäsi nukkumaan.
1

Paina AMP-painiketta asettaaksesi kauko-ohjaimen
vahvistimen ohjaustilaan.

2

Paina SLEEP-painiketta ja
valitse asetettava aika.
SLEEP-ilmaisin syttyy näyttöön.

• Aika vaihtuu alla esitetyllä tavalla
joka kerta, kun SLEEP-painiketta
painetaan.
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Uniajastimen peruuttaminen
Paina SLEEP-painiketta ja valitse ”OFF”.
SLEEP-ilmaisin sammuu näytössä.

Kaiutinryhmän voimakkuuden säätämien (Fadertoiminto)
Tämä toiminto mahdollistaa kaikkien kaiuttimien tason
samanaikaisen säätämisen.

Huom!
• Uniajastimen asetus peruuntuu, jos laite asetetaan valmiustilaan tai virta katkaistaan.
• Kun uniajastin katkaisee virran päähuoneesta (main
zone), virta katkeaa myös ZONE2-vyöhykkeestä.

1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen
ohjausta varten painamalla AMP.
2. Paina CH LVL

Kaiuttimien voimakkuuden säätö
Voit säätää kanavatasoa joko toistolähteen ti oman mieltymyksesi mukaan.
Voimakkuuden säätäminen eri kaiuttimista
1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen
ohjausta varten painamalla AMP.
3. Käytä painiketta ja valitse
Fader”. Valitse tämän jälkeen
säädettävä parametri käyttämällä
painikkeita.

2. Paina CH LVL

4. Säädä kaiuttimien voimakkuus
painamalla
painikkeita.
( : etukanava, : takakanava)
Huom!
• Häivytystoiminto ei vaikuta subwooferin voimakkuuteen.
• Häivytystä voi säätää, kunnes kaiuttimen arvo on pienin
mahdollinen (-12 dB).

3. Käytä
painikkeita kaiuttimen
valintaan.
Asetettava kaiutin vaihtuu joka
painalluksella.
4. Käytä
painikkeita voimakkuu
den säätämiseen.
• Jos painiketta painetaan, kun kyseessä on subwooferi, -12 dB” asetus vaihtuu OFF-asetukseen.

Paneelilukko
Voit lukita etupaneelin painikkeet vahingossa käynnistyvien toimintojen estämiseksi.
Kaikkien painikkeiden käytön esto

Huom!
• Kuulokkeiden tasoa voi säätää, kun kuulokkeet ovat
kytkettynä kuulokeliitäntään.
• Kanavatason säätö on mahdollista käyttäessäsi 7.1 CH
IN-litäntää tulotila-asetuksen ollessa ”7.1 CH IN”.
Näytön yläreunaan ilmestyy tällaisessa tapauksessa
”/.1 CH IN”.

Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi AUTO ja
ENTER-painikkeita alaspainettuina laitteen ollessa valmiustilassa.
• Näyttöön ilmestyy viesti ”Panel Lock: ON” ja kaikki
painikkeet lukuunottamatta ON/STANDBY-painiketta
kytkeytyvät pois toiminnasta.
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ZONE2-TOISTO (toinen huone)

Kaikkien painiketoimintojen (paitsi VOLUME) poiskytkentä

• Voit ohjata tämän laitteen audiotoistoa nauttiaksesi
kuuntelusta jossain toisessa huoneessa (ZONE2),
kuin missä laite sijaitsee.
• Voit samanaikaisesti toistaa samaa lähdettä sekä pääettä toisessa huoneessa. Voit lisäksi kuunnella eri lähteitä päähuoneessa (MAIN ZONE) ja toisessa huoneessa (ZONE2).
• Tätä varten on käytettävissä kaksi menetelmää. Valitse
mieleisesi menetelmä.
(1) ZONE2-toisto kaiutinlähdöstä.
(2) ZONE2-toisto PRE OUT-audiolähdöstä. (käyttäen
ulkopuolista vahvistinta).

Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi AUTO ja painikkeita alaspainettuina laitteen ollessa valmiustilassa.
• Näyttöön ilmestyy viesti ”Panel Lock: ON” ja kaikki
painikkeet lukuunottamatta ON/STANDBY- ja VOLUMEpainiketta kytkeytyvät pois toiminnasta.

1 ZONE2-TOISTO KAIUTINLÄHDÖSTÄ
Voit syöttää ZONE2-signaalit tämän laitteen SURR. BACK/
AMP ASSIGN-kaiutinliitännöistä käyttäen vahvistimen toimeksiantotoimintoa.

Paneelilukituksen peruutus

Kaiuttimien kytkentä ja asetus
”Amp Assign” asetus (sivu 57) ja
audiosignaalilähtö

Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi AUTO ja
RETURN-painikkeita alaspainettuina laitteen ollessa valmiustilassa.
• Paneelin lukitus peruntuu.

Lähtösignaali:
Stereo (L/R)

Huom!
Laitetta voi ohjata kauko-ohjaimella, vaikka paneelilukitus
on asetettu.
Erilaisia muistitoimintoja
Personal memory plus-toiminto
Tämä toiminto tekee viimeksi valittujen yksittäisten tulolähteiden (input mode, HDMI output mode, MultEQ,
Dynamic EQ, Dynamic Volume, audio delay jne.) asetukset.
Huom!
Eri kaiuttimien surround-parametrit, sävy- ja voimakkuusasetukset) taltioituvat yksittäisiä surround-tiloja varten.
Viimeisen toiminnon muisti (Last function memory)
Toiminto taltioi asetukset, jotka on tehty ennen laitteen
asettamista valmiustilaan.
Asetukset palautuvat, kun virta kytketään päälle uudelleen.
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Kaiuttimien kytkentä

2 ZONE2-TOISTO AUDIOLÄHDÖSTÄ
Tämän laitteen ZONE2-lähdöt syöttävät audiosignaaleja
kytkettyyn ZONE2-vahvistimeen, joka toistaa signaalit.

Huom!
Viran voi katkaista vain päähuoneesta (MAIN ZONE), kun
molempien huoneiden MAIN ZONE ja ZONE2) on kytketty päälle. Paina STANDBY-painiketta.

ZONE2-kytkentä
Voimakkuuden säätö
Käytä VOLUME +/- painiketta voimakkuuden säätämiseen.
(Säätöalue)
Kun ”Volume Display” parametrin asetus on ”Relative”.
(Säätöalue)
Kun ”Volume Display” parametrin asetus on ”Absolute”.
• ”Volume Limit” parametrin asetus on ”-10 dB” laitteen
ostohetkellä.
Huom!
Paina ZONE SELECT-painiketta päälaitteesta ja käännä
sitten MASTER VOLUME-säädintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Äänen hetkellinen mykistys
Paina MUTE-painiketta.
Ääni vaimenee valikon ”Mute Level” parametrilla asetetulle tasolle.
• Voit peruuttaa vaimennuksen säätämällä voimakkuutta
tai painamalla MUTE-painiketta uudelleen.
• Asetus peruuntuu, kun virta katkaistaan toisesta huoneesta (zone).

Huom!
• Käytä korkealaatuisia RCA-kaapeleita audiokytkentöjä
varten sillä nämä estävät kohinan syntymisen.
• Muista lukea myös kytkettyjen laitteiden käyttöoppaat.
Huom!
HDMI-, COAXIAL- tai OPTICAL-liitäntöjen digitaalisia audiosignaaleja ei voi toistaa ZONE2-huoneessa.
Käytä analogista kytkentää (stereo) toistoa varten.
TOISTO
1. Paina Z2 kauko-ohjaimen ohjaustilaan valintaa varten..
• Kauko-ohjain vaihtaa ZONE2toimintatilaan.
2. Paina ON kytkeäksesi virran päälle
ZONE2-käyttöä varten.
Z 2-ilmaisin syttyy näyttöön.
• ZONE2-ilmaisin sammuu, kun
STANDBY-painiketta painetaan.
• Virta voidaan kytkeä/katkaista
ZONE2-huoneesta painamalla
ZONE2 ON/OFF-painiketta
päälaitteesta.
3. Paina INPUT
painiketta.
• Valitun lähteen audiosignali syöttyy ZONE2huoneeseen.
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YKSILÖIDYT ASETUKSET
VALIKKOKARTTA
Kytke TV tähän laitteeseen
ja valitse valikko TV-ruutuun.
Tutustu seuraaviin sivuihin
valikkotoimintoja varten.

Selitys
Säätää ääniparametrejä.
Säätää kuvanlaatua

Näyttää valittuja asetuksia koskevat tiedot.
Näyttää audiotulosignaaleja koskevat tiedot.
Ilmaisee HDMI-tulo-/lähtösignaalit ja
monitoritiedot.
Näyttää virittimen esiasetuskanavia koskevat
tiedot.

Optimoi kaiutinasetukset automaattisesti.
Tarkistaa Audyssey Auto Setup-mittaustulokset
automaattisesti.
Parametri ilmestyy ruutuun ainoastaan, kun
Audyssey Auto Setup on suoritettu
Kaiuttimen koko-, etäsyys- ja kanavatasoasetus.
Tekee HDMI-video/audiolähtöasetukset.
Tekee audiotoistoasetukset.
Tekee ZONE2-järjestelmän audiotoistoasetukset.
Suorittaa erilaisia muita asetuksia..

Vain kerran asetettavat parametrit
Aseta nämä parametrit laitteen oston jälkeen. Niitä ei
tarvitse asettaa tämän jälkeen ellei kaiutinkokoonpanoa muuteta.

Esiasettaa radioasemia automaattisesti.
Poistaa virityksestä ei-toivotut esiaset. asemat.
Nimeää esiasetetun aseman.
Vaihtaa tuloliitännän asetusta.
Suorittaa videoasetukset.
Asettaa audiotulo- ja koodinpurkutilan.
Vaihtaa valitun lähdenimen.
Säätää toistotason audiotuloa varten.
Tekee iPod- ja USB-laitteen toistoasetukset.

Huom!
Input Setup-valikon parametrit vaihtelevat valitun
tulolähten mukaan.

VALIKON JA ETUPANEELIN NÄYTTÖESIMERKKEJÄ
Katso alla tyypilliset esimerkit, joita ilmestyy TV-ruutuun ja laitteen näyttöikkunaan.
Kuvaruutunäyttö Etupaneelin näyttö
Päällimmäinen
valikkonäyttö

1. Ilmaisee valikon parametrit.
2. Ilmaisee valitun rivin.
Valittu parametri näkyy näytössä.
Paina
siirtyäksesi asetettavalle parametrille

Näyttö vaihtaessasi
asetuksia

siirtyäksesi asetettavalle para1. Paina
metrille.
2. Paina ENTER valtaksesi toimintatilan, jossa
asetuksen voi tehdä.

3. Muutettavaksi sopivan asetuksen sivuille ilmestyy
. Käytä
painiketta haluamasi asetuksen muuttamiseen.
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1.
siirtävät kursoria vasemmalle tai oikealle
2. Syötä merkki painamalla
haluamassasi
pisteessä.
Huom!
Katso kohta alla syöttääksesi merkkejä ruutunäppäimillä tai kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.

Näyttö syöttäessäsi
merkkejä

Näyttö nollatessasi
asetuksia

1. Paina , valitse ”Default” ja paina sitten ENTER
asetusta varten.
2. Paina , valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.

KIRJOITUSMERKKIEN SYÖTTÖ
Toiminto mahdollistaa nimien esiasettamisen (Preset Name) ja muuttamisen (Rename) käyttäjän haluamalla tavalla.
Kirjoitusmerkkejä voidaan syöttää kolmella eri tavalla. Katso alla.
Kirjoitusmerkkien syöttömenetelmä
Menetelmä
Käyttäen kursoripainikkeita

Toimenpiteet
• Kauko-ohjaimella tai päälaitteen säätimillä.
• Käytä
painikkeita ja ENTER-painiketta merkkien syöttämiseen.

Käyttäen ruutunäppäimistöä

• Kauko-ohjaimella
• Valitse syötettävä merkki TV-ruudussa.

Normaali syöttöruutu

4. Toista vaiheet 2 ja 3 nimen vaihtamiseksi ja rekisteröi
se sitten painamalla ENTER.
Ruutunäppäimistö
Syöttöruutu

(1) Kirjotusmerkkien syöttöosa
(2) Painikkeiden käyttöopas
Käyttämällä kursoripainikkeita

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1. Valitse ruutu merkkien syöttöä varten.
(Valikkokartta sivu 46).
2. Käytä
painikkeita ja siirrä
kursori muutettavaksi haluamallesi
merkille.
3. Käytä
painikkeita merkin
muuttamiseksi ja ja sitten ENTER.
• Katso muutettavaksi sopivat
merkit alla.

Kirjotusmerkkien syöttöosa
Kursori
Näppäimistöosa
Pyyhintäpainike
Välilyöntipainike
Kursoripainikkeet
OK-painike
Painikkeiden käyttöopas

Kirjoitusmerkkien syöttötoimenpiteet

Isot kirjaimet

1. Valitse kirjoitusmerkkien syöttöruutu.
Katso kohta ”valikkokartta” sivulla 46.

Pienet kirjaimet

2. Paina SEARCH/INFO-painiketta normaalin
ruutunäytön aikana.
Ruutuun ilmestyy näppäimistö.

Symbolit
Numerot
(välilyönti)
• Syötettävän merkin tyyppi voidaan vaihtaa painamalla
SHIFT/TOP MENU-painiketta nimeä muutettaessa.
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3. Valitse muutettavaksi haluamasi
merkki
1) Paina
ja valitse
tai
.
2) Siirrä kursori muutettavalle merkillepainamalla ENTER.
Joka kerta, kun ENTER-painiketta painetaan, kursori siirtyy
yhden merkin eteenpäin.

INPUT SETUP (TULOJEN ASETUS)
Suorita tulolähteen toistoasetukset alla olevien ohjeiden
mukaan.
• Sinun ei tarvitse muuttaa asetuksia voidaksesi käyttää
laitetta. Suorita asetukset tarvittaessa.
Valikon käyttö
1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen
ohjaustilaan painamalla AMP.

4. Valitse syötettävä merkki painamalla
ja paina sitten ENTER.
• Katso syötettäväksi sopivien
merkkien tyypit alla.

2. Paina MENU-painiketta.
Valikko avautuu TV-ruutuun.

Isot kirjaimet

3. Paina
ja valitse astettavaksi
tai käytettäväksi haluamasi valikko.

Pienet kirjaimet

4. Syötä asetus painamalla ENTER.
• Paina RETURN palataksesi edelliselle parametrille.
• Voit sulkea valikon painamalla MENU-painiketta valikon
ollessa ruudussa.

Symbolit
Numerot
(välilyönti)
5. Toista vaiheet 3 ja 4 nimen muuttamiseksi.
6. Käytä
ENTER.

painikkeita valitaksesi OK ja paina

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tulolähteiden näyttö
Konfiguroitavien tulolähteiden näytöt ovat seuraavat.
Huom!
Tulolähteitä, joiden asetukseksi on ”Source Delete” valikossa valittu ”Delete”, ei voi valita.
Input Setup-toimenpiteillä asetettavat parametrit
Auto Preset (sivu 49)

Preset Skip (sivu 49)

Preset Name (sivu 49)

Input Assign (sivu 49)

Video (sivu 51)

Input Mode (sivu 52)

Rename (sivu 53)

Source Level (sivu 53)

Playback Mode (sivu 53)
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Auto Preset (Automaattinen esiasetus)
Käytä automaattista esiasetustoimintoa radioasemien ohjelmointiin.
Asetettava parametri

Asetustiedot

START
Käynnistää esiasetuksen.

Huom: ellei jotain asemaa voi esiasettaa automaattisesti, käytä manuaalista
viritystapaa ja esiaseta asema sitten manuaalisesti.

Preset Skip (Esiasetettujen asemien ylihyppäys) Perusasetus on alleviivattu
Asettaa ylihypättävät asemat.
Asetettava parametri

Asetustiedot

A-G
Asettaa ne esiasetetut kanavat, joiden
et halua näkyvän näytössä. Voit tehdä
valinnan esiasetuslohkon (A-G) tai
esiasetuskanavan (1-8) mukaan.

1-8: asettaa yksittäiset asemat valitussa muistilohkossa.
O N: ilmaisee valitun esiasetuskanavan.
Skip: ei ilmaise valittua esiasetuskanavaa
Huom!
Voit ylihypätä esiasetetut muistilohkot (A-G) valitsemalla ”Block Presets”
asetukseksi ”Skip”.

Preset Name (Esiasetusnimi)
Nimeää valitun esiasetusmuistin.
Asetettava parametri

Asetustiedot

A1 - G8

Voit syöttää enintään kahdeksan kirjoitusmerkkiä.
Tutustu sivuun 47 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Default (perusasetus)
Muutettu esiasetusnimi palautuu
perusasetukselle.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o: ei palauta perusasetukselle.

Input Assign
Input Assign-valikkoruutuesimerkkejä
(1)
(2)
(3)
(4)

Tulolähde
HDMI-tulo
Digitaalinen audiotulo
Component-videotulo

Toimenpiteet Input assign-valikossa
1. Käytä

painikkeita ja siirrä kursori asetettavaksi haluamallesi parametrille.

2. Paina ENTER ja valitse haluamasi tuloliitäntä.
3. Paina ENTER taltioidaksesi asetuksen.
Huom!
Jos Game-lähteen (pelilähde) ”HDMI”, ”Digital” ja ”Component” asetukseksi valitaan ”None”, pelilähdettä ei voi valita
tulolähteen valinnalla.
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Asetettava parametri

Asetustiedot

HDMI Vaihtaa HDMI-tuloliitännät valittua
tulolähdettä varten.

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4/HDMI5/HDMI6
N o n e: ei liitä HDMI-tuloa valittuun tulolähteeseen.
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Input source = tulolähde
Default setting = perusasetus

Huom!
• Tulolähde, johon HDMI-tuloa ei voi liittää näkyy ruudussa ”- - -” merkillä.
• Voidaksesi toistaa ”HDMI” videosignaalia liitettynä ”Input assign” - ”Digital” parametrillä valittuun audiosignaaliin,
valitse ”Input Mode” parametrin asetukseksi ”Digital”.
• Analogi- ja digitaali-liitäntöjen audiosignaalit eivät syöty monitoriin.
• HDMI-tuloliitännän asetukseksi ei voi valita ”TV”, jos ”HDMI Control” asetukseksi on valittu ”ON”.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Digital
Valitse tämä vaihtaaksesi tulolähteelle
asetetun digitaalitulon.

Coax1-2 (COAXIAL)/O p t 1 - 3 (OPTICAL)
N o n e: ei liitä digitaalista tuloliitäntää valitulle tulolähteelle.
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Input source = tulolähde
Default setting = perusasetus
None = ei mikään

Asetettava parametri

Asetustiedot

Component
Valitse tämä vaihtaaksesi tulolähteelle
asetetun videotulon.

1-RCA/2-RCA/3-RCA (komponentti-video)
• Asetukset ovat alla olevan taulukon mukaiset laitteen ostohetkellä.

Huom!
Tulolähde, johon component-videotuloa ei voi liittää näkyy ruudussa
”- - -”
merkillä.
Default
Tehdyt ”Input Assign” asetukset
palautuvat perusasetuksille.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o. ei palauta perusasetuksille.

Huom!
Ruutuun ilmestyy viesti ”Default Setting?”, jos valitset ”Default” ja painat ENTER. Valitse tällöin ”Yes” tai ”No” ja paina
sitten ENTER.
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Video
Asettaa videolähteen.
• Suoritettuasi ”HDMI” tai ”Component” valinnan, voit valita asetukseksi ”TV” tai ”GAME”.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Video Select
Voit toistaa kuvaa toisesta tulolähteestä yhdessä audiotoiston kanssa.

S o u r c e: toistaa kuvan ja äänen valitusta tulolähteestä
B D / D V D / V C R / S A T / G A M E / A U X 1 / T V: valitsee katseltavan videotulon.
Asetus voidaan tehdä yksittäisiä tulolähteitä varten.

Huom!
”TV” ja ”GAME” voidaan valita ainoastaan, kun tulolähteeksi on asetettu component video.
Huom!
• HDMI-tulosignaaleja ei voi valita.
• Tulolähteitä, joita varten on ”Source Delete” asetukseksi valittu
”Delete”, ei voi valita.
• Paina V.SEL-painiketta ja valitse ”Source”, jos haluat peruuttaa.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Video Mode
Tekee asetukset videokäsittelyä
varten.

A u t o: käsittelee HDMI-tietoihin perustuvan kuvan automaattisesti.
Movie: käsittelee videokuvan normaalisti.
Game: käsittelee videokuvan sopivaksi pelikäyttöön.
Huom!
• Voidaan liittää HDMI-liitäntään valikon ”Input Assign” parametriä käyttäen.
• Toimintatila vaihtuu tulosisällön mukaisesti, jos ”Video Mode” asetukseksi
on valittu ”Auto”.
• Jos jotain lähdetä toistetaan MAIN ZONE (audio ja video) ja ZONE2 (ainoastaan audio) tilassa samassa huoneessa, MAIN ZONE- ja ZONE2-äänet
eivät ole tahdistuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole mikään vika.
Valitse tällaisessa tapauksessa ”Game” asetus audiotahdistuksen parantamiseksi.

Asetettava parametri

Asetustiedot

Video Convert
Videotulosignaali muuntuu automaattisesti kytketyn TV-vasaanottimen mukaisesti ”Videosignaalien
muuntotoiminto”

O N: tämä asetus muuntaa videosignaalin.
O F F: tämä asetus ei muunna videosignaalia.
Huom!
• Videosignaalien muunto ei toimi, jos pelíkoneen tai muun lähteen syöttämät videosignalit eivät ole normien mukaisia. Valitse tällaisessa tapauksessa Video Convert-toiminnon asetukseksi ”OFF”.
• Videosignaalien muunto ei toimi, kun Video Convert-toiminnon ”OFF”
asetuksella. Kytke tällaisessa tapauksessa SR6005 ja TV samantyyppisellä kaapelilla.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

i/p Scaler
Muuntaa tulolähderesoluution
”Resolution” parametriä varten
valitulle asetukselle.

Analog: käytä i/p skaalaustoimintoa analogista videosignaalia varten.
Analog & HDMI: käytä i/p skaalaustoimintoa analogista ja HDMI-videosignaalia varten.
HDMI: käytä i/p skaalaustoimintoa HDMI-videosignaalia varten.
O F F: älä käytä i/P skaalaustoimintoa.
Huom!
• ”Analog & HDMI” ja ”HDMI” voidaan asettaa tulolähteitä varten, joille on
määritetty HDMI-tuloliitäntä.
• Asetettavat parametrit riippuvat jokaiseen tuloliitäntään liitetystä tulolähteestä.
• Tämä toiminto ei ole tehokas tulosignaalin ollessa x.v.Color, 3D, sYCC601
color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color tai tietokoneen resoluutio.
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Resolution
Asettaa lähtöresoluution.
Resoluutio A: analoginen video
Resoluutio H: HDMI

A u t o: HDMI-lähtöön kytketyn TV-vastaanottimen pixelimäärän tunnistus
tapahtuu automaattisesti ja vastaava lähtöresoluutio aktivoituu.
4 8 0 p / 5 7 6 p / 1 0 8 0 i / 7 2 0 p / 1 0 8 0 p : 2 4 H z: asettaa lähtöresoluution.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa, kun ”i/p Scaler” on jokin muu kuin ”OFF”.
• Sekä analogisen videotulo- että HDMI-tulosignaalin resoluutio voidaan
asettaa, kun ”i/p Scaler” asetukseksi on valittu ”Analog & HDMI”.
• Käytä 1080p/24Hz yhteensopivaa TV-vastaanotinta voidaksesi katsella
1080p/24Hz -kuvia.
• 1080p/24Hz asetuksella voit katsella filmilähteiden tapaisia (24Hz) kuvia.
Videolähteiden ja miksattujen lähteiden toistoon suositamme 1080p resoluution käyttöä.
• 50 Hz videosignaalia ei voi muuntaa 1080p/24 Hz -asetukselle.
Signalai toistuu 1080p/50 Hz asetuksella.
• Asetus voidaan tehdä myös painamalla

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Progressive Mode
Asettaa sopivan progressiivisen
muuntotoiminnon videolähdesignaalille.

A u t o: videosignaalin tunnistus ja vastaavan toimintatilan asetus on automaattinen.
Video 1: valitsee sopivan tilan videotoistoa varten.
V i d e o 2: valitsee video- ja 30-ruutuiselle filmimateriaalille sopivan tilan.
Huom!
Tämä parametri voidaan asettaa, kun ”i/p Scaler” on jokin muu kuin ”OFF”.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Aspect
Asettaa kuvasuhteen HDMI-liitäntään
syötettävälle videosignaalille.

Full: valitsee 16:9 kuvasuhteen.
Normal: asettaa 4:3 kuvasuhteen.
Huom!
”Aspect” parametri voidaan asettaa, kun ”i/p Scaler” on jokin muu kuin
”OFF”.

* ”GAME” tai ”TV” voidaan asettaa, kun liitännäksi on valittu ”HDMI” tai ”Component”.
Input Mode (Tulotila)
Valintaa varten käytettävissä olevat tulotilat vaihtelevat tulolähteestä riippuen.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Input Mode
Asettaa audiotulotilat eri tulolähteille.

A u t o: tunnistaa tulosignaalin automaattisesti ja käynnistää toiston.
HDMI: toistaa ainoastaan signaalit HDMI-tuloista.
Digital: toistaa ainoastaan signaalit digitaalituloista.
Analog: toistaa ainoastaan signaalit analogituloista.
7.1 CH INPUT: toistaa ainoastaan signaalit 7.1 CH INPUT-liitännöistä.

Huom!
Tämän voi asettaa myös painamalla A/D-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun A/Dpainiketta painetaan.

Huom!
• ”HDMI” voidaan asettaa tulolähteitä varten, joihin ”HDMI” on liitetty ”Input Assign” valikossa
• ”Digital” voidaan asettaa tulolähteitä varten, joihin ”Digital” on liitetty ”Input Assign” valikossa.
• ”Analog” asetusta ei voi valita, jos tulolähteeksi on valittu ”TV” ta ”GAME”.
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Huom!
• DIG. -ilmaisin syttyy näyttöön, kun digitaalisignaalit syöttyvät oikein. Tarkista digitaalitulojen asetukset ja liitännät, ellei
DIG. ilmaisin syty.
• Surround-tilaa ei voi asettaa, jos tulotilaksi on valittu ”7.1 CH IN”.
• Jos ”HDMI Control” asetus on ”ON” ja HDMI MONITOR-liitäntöihin kytketään ARC-yhteensopiva TV, tulotoiminnot
joiden lähde on ”TV” lukkiutuvat ARC-asetukselle.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Decode Mode
Asettaa koodinpurkutilan tulolähdettä varten.

A u t o: tunnistaa digitaalisen tulosignaalin tyypin ja käynnistää toiston
automaattisesti.
P C M: purkaa ja toistaa ainoastaan PCM- tulosignaalit.
D T S: purkaa ja toistaa ainoastaan DTS-tulosignaalit.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa tulolähteitä varten, joiden asetukseksi on
”Input Assign” valikossa valittu ”HDMI” tai ”Digital”.
• Tämä toimintatila on normaalisti ”Auto”. Aseta ”PCM” ja ”DTS” vastaavan
tulosignaalin syöttämiseksi.

Rename-toiminto
Vaihtaa valitun tulolähteen nimen.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Rename
Vaihtaa valitun tulolähdenimen

• Enintään kahdeksan merkkiä voi syöttää.
• Tutustu merkkien syöttöön sivulla 47.

Default
Tulolähteen nimi palautuu alkuperäiselle asetukselle.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o: ei palauta perusasetukselle.

Source Level
• Toiminto korjaa valitun audiotulolähteen toistotasoa.
• Suorita tämän asetus, jos eri lähteiden tulovoimakkuuksissa on suuria eroja.
Asetustiedot
-12 dB - +12 dB (0 dB)
Huom!
Analogi- ja digitaalisignaalien tulotasoa voi säätää erikseen tulolähteitä varten, joiden asetukseksi on ”Input Assign”
valikossa valittu ”HDMI” tai ”Digital”.
Playback Mode (toistotila)
Asetettava parametri

Asetustiedot

Repeat
Tekee asetukset toiston kertaamiseksi.

• iPod-toistoa varten
All: kaikki tiedostot kertautuvat.
O n e: yksi tiedosto kertautuu.
O F F: peruuttaa toistoon kertauksen.
• USB-toistoa varten
All: kertaa kaikki tiedostot.
O n e: kertaa yhden tiedoston.
Folder: kertaa yhden tiedoston valitusta kansiosta.

Shuffle
Suorita asetukset hajatoistoa varten.

• iPod-toistoa varten
S o n g s: toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Albums: toistaa kansiot satunnaisessa järjestyksessä.
O F F: peruuttaa hajatoiston.
• USB-muistin toistoa varten
O N: hajatoisto on aktivoitu.
O F F: hajatoisto on peruutettu.
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AUDIO/VIDEO ADJUST (Audio/Video-säädöt)
Surround-tilassa toistettavaa ääntä voi säätää oman mielen mukaisesti. Parametrejä voi säätää tulosignaalista ja valitusta
surround-tilasta riippuen.
Valikon käyttö
1. Aseta kauko-ohjain vahvistimen ohjaustilaan painamalla AMP.
2. Paina MENU-painiketta.
TV-ruutuun avauuu valikko.
3. Paina
painiketta ja valitse asetettavaksi tai käytettäväksi
haluamasi valikko.
4. Tallenna asetus painamalla ENTER.
• Paina RETURN palataksesi edelliselle asetukselle.
• Voit sulkea auki olevan valikon painamalla MENU-painiketta.
Audio Adjust-toiminnolla säädettävät parametrit
Surround Parameter (katso alla)
Tone (sivu 55)
Audyssey Settings (sivu 55)
Manual EQ (sivu 59)
M-DAX (sivu 57)
Audio Delay (sivu 58)
Audio Adjust
Surround Parameter
Säätää surround-ääniparametrit. Säädön suorittaminen riippuu tulosignaalista.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

HT-EQ
Pehmentää filmiääniraitojen korkeataajuuksia.

O N: HT-EQ on käytössä.
O F F: HT-EQ ei ole käytössä.

DRC
Pakkaa dynamiikka-alueen (voimakkaien ja heikkojen äänten välinen ero).

A u t o: tunnistaa dynamiikka-alueen pakkausasetuksen on/off automaattisesti lähdesignaalin mukaisesti. Voidaan asettaa Dolby True HD-tilassa.
Low/Mid/High: asettavat tietojen pakkaustason.
O F F: dynamiikka-alueen pakkaus on poiskytketty.

D.Comp
Pakkaa dynamiikka-alueen (voimakkaiden ja heikkojen äänten välinen ero).

Low/Mid/High: nämä asettavat tietojen pakkaustason.
O F F: katkaisee dynamiikka-alueen pakkauksen.

LFE
Säätää matalataajuisten efektien
(LFE) tasoa.

-10 dB - 0 dB
Huom!
Käytä alla esitettyjä asetuksia eri lähteiden oikeaa toistoa varten.
• Dolby digital-lähteet: 0 dB
• DTS-filmilähteet: 0 dB
• DTS-musiikkilähteet: -10 dB

C.Image
Liittää keskikanavasignaalin etukanaviin laajentaen ääntä.

0.0 - 1.0 (0 . 3)

Panorama
Liittää L/R-etukanavasignaalit surroundkanaviin laajentaen ääntä.

O N: aseta
O F F: älä aseta

Dimension
Vaihtaa keskustan äänikuvan eteen tai
taakse säätäen äänen tasapainoa.

0 - 6 (3 )

Center Width
Liittää keskikanavasignaalin vasempaan
ja oikeaan etukanavaan laajentaen ääntä.

0 - 7 (3 )
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Asetettava parametri

Asetustiedot

Heigth Gain
Ohjaa surround-etukanavien voimakkuutta.

L o w. pienentää surround-etukaiuttimien voimakkuutta.
Mid: Surround-etukaiuttimet toistavat äänen vakiovoimakkuudella.
High: lisää surround-etukaiuttimien voimakkuutta.
Huom!
Ruutuun ilmestyy ”Height Gain” seuraavia asetuksia varten.
• Kun ”Amp Assign” asetus on ”Normal”.
• Kun ”Speaker Config.” - ”Front Heigth” asetus on jokin muu kuin ”None”.
• Kun surround-tila on ”PLIIz” tai käytetään PLIIz-dekooderia.

Default
Palauttaa Surround Parameter-asetukset perusasetuksille.

Y e s: palauttaa perusasetuksille.
N o: ei palauta perusasetuksille.

Tone (Äänensävy)
Säätää äänensävyä.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Tone Control
Asettaa sävynsäätötoiminnon asetukseksi ON tai OFF.

O N: mahdollistaa äänensävyn (bass, treble) säätämisen.
O F F: ääni toistuu ilman sävynsäätöä.
Huom!
”Tone Control” asetus on mahdollista, kun ”Dynamic EQ” asetukseksi on
valittu ”OFF”.
Huom!
Äänensävyä ei voi säätää direct-tilassa.

Bass
Säätää matalia taajuuksia.
Treble
Säätää korkeita taajuuksia.

-6 dB - 06 dB (0 dB)
Huom!
”Bass” säätö on mahdollista, kun ”Tone Control” asetus on ”ON”.
-6 dB - 06 dB (0 dB)
Huom!
”Treble” säätö on mahdollista, kun ”Tone Control” asetus on ”ON”.

Audyssey Settings
Aseta MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume. Kyseiset asetukset voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun Audyssey
Auto Setup on suoritettu.
Huom!
Et voi valita Dynamic EQ/Dynamic Volumea ellet ole suorittanut Auto Setup-asetusta tai, jos olet muuttanut kaiutinasetuksia Auto Setup-asetuksen jälkeen. Ruutuun ilmestyy tällaisessa tapauksessa ”Run Audyssey”.
Suorita tässä tapauksessa Audyssey Auto Setup uudelleen tai valitse ”Restore” palataksesi viimeksi tehtyihin Audyssey
Auto Setup-asetuksiin.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

MultEQ
Valitse yksi kolmesta ekvalisointitilasta. MultEQ korjaa kuuntelutilan
aika- ja taajuusvasteongelmat Audyssey
Auto Setup-kalibrointiin perustuen.

Audyssey: optimoi taajuusvasteen kaikista kaiuttimista.
Audyssey Byp.L/R: optimoi muiden paitsi vasemman ja oikean etukaiuttimet L ja R.
Audyssey Flat: säätää taajuusvasteen suoraksi kaikista kaiuttimista.
Manual: säätää taajuusvasteen ”Manual EQ” asetuksen mukaisesti.
O F F: Katkaisee MultEQ-ekvalisoinnin.
Huom!
• Voit valita ”Audyssey Byp. L/R” ja ”Audyssey Flat” sen jälkeen Audyssey
Auto Setup on suoritettu.
ilmaisin syttyy ruutuun, kun ”Audyssey Byp. L/R” ja ”Audyssey Flat”
on valittu.
•
ilmaisin syttyy ruutuun, jos kaiutinkonfigurointia,
etäisyyttä, kanavatasoa ja jakotaajuutta on muutettu
lisäämättä mitattujen kaiuttimien lukumäärää sen jälkeen, kun Audyssey Auto Setup on suoritettu.
• Paina MULTEQ-painiketta kauko-ohjaimesta tätä
asetusta varten.
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Huom!
• ”MultEQ” ja ”Manual” asetusta ei voi valita ”EQ Customize” asetukseksi
on valittu ”Not Used”.
• ”MultEQ” asetukseksi tulee automaattisesti ”OFF” käyttäessäsi kuulokkeita.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Dynamic EQ
Ratkaisee äänenlaadun huononemisongelmat voimakkuuden pienetessä,
ihmisen havaintokyky ja huoneakustiikka huomioiden.

O N: Dynamic EQ on käytössä.
O F F: Dynamic EQ ei ole käytössä.
Huom!
ilmaisin syttyy, kun asetukseksi valitaan ”ON”.
• Asetuksen voi tehdä myös painamalla DYN EQpainiketta kauko-ohjaimesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
DYN EQ-painiketta painetaan.

Reference Level Offset
Audyssey Dynamic EQ säätää taajuusvastetta ja surround-tilaa, kun voimakkuutta vähennetään 0 dB:stä.
Filmien referenssitasoa ei käytetä aina
musiikkia tai muuta ei-filmisisältöä varten.
Dynamic EQ tarjoaa kolme yleistasoa
(5dB, 10dB ja 15dB), jotka poikkeavat
filmiäänen vertailutasosta. Nämä voidaan
valita ellei sisällön miksaustaso asetu
normien rajoihin.

0 d B: (Film Ref): tämä on perusasetus jota tulee käyttää filmiääntä kuunneltaessa.
5 d B: valitse tämä asetus laajan dynamiikan omaavalle sisällölle, kuten klassinen musiikki.
1 0 d B: valitse tämä asetus jazzia tai muuta musiikkia varten, jolla on laaja
dynamiikka-alue. Tätä asetusta tulee käyttää myös TV-sisältöä varten, joka
yleensä miksataan 10 dB alle filmin vertailutason.
1 5 d B: Valitse tämä asetus pop/rock-musiikille tai muulle ohjelmamateriaalille, joka on miksattu erittäin korkealla kuuntelutasolla ja, jonka dynamiikkaalue on pakattu.
Huom!
Asetus on mahdollista, kun Dynamic EQ-asetus on ”ON”.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Dynamic Volume
Ratkaisee suurten voimakkuustasoerojen aiheuttamat ongelmat (TV-,
elokuvat ja muu sisältö) säätämällä
hiljaisten ja voimakkaiden äänien
välistä suhdetta automaattisesti.

Heavy: säätää tehokkaammin heikkoja ja voimakkaita ääniä.
Medium: säätää keskitasoisesti heikkoja ja voimakkaita ääniä.
Light: säätää hyvin vähän heikkoja ja voimakkaita ääniä.
O F F: Dynamic Volume ei ole käytössä.
Huom!
ilmaisin syttyy, kun asetukseksi on valittu ”ON”.
• Jos ”Dynamic Volume” asetukseksi valitaan ”Yes”,
Auto Setup asetukseksi vaihtuu automaattisesti
”’Evening”.
• Tämä asetus voidaan tehdä myös painamalla
DYN VOL-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
DYN VOL-painiketta painetaan.
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Manual EQ (manuaalinen ekvalisointi)
Käytä graafista ekvalisaattoria säätääksesi sävyn jokaisesta kaiuttimesta.
”Manual EQ” voidaan asettaa, kun ”MultEQ” asetukseksi on valittu ”Manual”.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Adjust CH
Korjaa äänensävyn jokaisesta
kaiuttimesta.

(1) Valitse kaiuttimen säätömenetelmä.
All CH: säätää äänensävyn samanaikaisesti kaikista kaiuttimista.
L/R CH: säätää äänensävyn samanaikaisesti vasemmasta ja oikeasta
kaiuttimesta.
E a c h: säätää äänensävyn jokaisesta kaiuttimesta.
(2) Valitse kaiutin.
(3) Valitse säädettävä taajuuskaista.
63 Hz/125 Hz/250 Hz/1 kHz/2 kHz/4 kHz/8 kHz/16 kHz
• Valitsee säädettäväksi haluamasi kaiuttimen, kun asetuksena on
”L/R” tai ”Each”.
(4) Suorita tasonsäätö.
-20.0dB - +6.0dB (0.0dB)

Base Curve Copy
Kopioi ”Audyssey Flat” käyrän
MultEQ-asetuksesta.

Y e s: Kopioi
N o: Ei suorita kopiointia.
Huom!
”Base Curve Copy” ilmestyy ruutuun sen jälkeen, kun Audyssey Auto
Setup on suoritettu.

Default
Manual EQ-asetukset palautuvat
perustilaan.

Y e s: palauttaa perusasetukselle.
N o: ei palauta asetuksia perustilaan.

M-DAX-toiminto
Pakatut audioformaatit, kuten MP3, WAV, WMA (Windows Media Audio) ja MPEG-4 AAC vähentävät tietomäärää poistamalla signaalista osia, jotka ovat liian kovia ihmisen kuulolle. M-DAX-toiminto synnyttää eliminoitavat signaalit pakkaamalla,
palauttaen äänen tilaan, joka on hyvin lähellä alkuperäisääntä (ennen pakkaamista). Se korjaa myös matalien taajuuksien
voimakkuutta luodakseen täyteläisemmän äänen pakatuilla audiosignaaleilla.
Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)
O F F: M-DAX ei ole käytössä.
L o w: optimoitu toimintatila pakatuille lähteille, joiden korkeataajuudet ovat normaalit.
Mid: lisää sopivasti matalia ja korkeita taajuuksia kaikkiin pakattuihin lähteisiin.
High: optimoitu toimintatila pakatuille lähteille, joiden korkeataajuudet ovat heikot.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa analogisilla signaaleilla tai, kun signaaliksi on valittu PCM (fs=44.1/48)
• Tätä asetusta ei voi tehdä, jos surround-tilaksi on valittu ”DIRECT” tai ”PURE dIRECT”.
• M-DAX-ilmaisin ssyttyy, jos asetukseksi valitaan ”OFF”.
Huom!
• Asetuksen voi tehdä myös painamalla M-DAX-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun M-DAX-painiketta painetaan.

57

Audio Delay
Säädä audiolähdön viivettä manuaalisesti samalla, kun katselet videokuvaa.
Asetustiedot
0ms - 200ms
Huom!
• Asetus voidaan tehdä 0 - 200 ms väliselle alueelle, kun ”Auto Lip Sync” asetukseksi on valittu
”ON” ja kytketty TV on Auto Lip Sync-yhteensopiva.
• Tallenna ”Audio Delay” asetus jokaista tulolähdettä varten.
• Voit tehdä Audio Delay-asetuksen pelitoimintoa varten, kun ”Video Mode” asetukseksi on
valittu ”Auto” tai ”Game”.
• Voit säätää myös audiolähdön viiveaikaa painamalla A.DELAY-painiketta kauko-ohjaimesta.
Picture Adjust (kuvan säätö) (Perusasetus on alleviivattu)
• Tämä parametri voidaan asettaa, kun tulolähde on
• Yllä esitetystä tulolähteistä poiketen asetus voidaan tehdä valitsemalla ensin ”Video Select”. Alkuperäiset tuloasetukset aktivoituvat tällaisessa tapauksessa.
• Asetuksen voi tehdä, kun ”Video Convert” (videomuunto) parametrin asetus on ”ON”.
• Asetukseksi voidaan valita ”GAME” tai ”TV” , kun ”HDMI” tai ”Component” liitäntä on valittu.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Contrast
Säätää kuvan kontrastia.

-6 - +6 (0 )

Brightness
Säätää kuvan kirkkautta.

0 - +12

Chroma Level
Säätää kuvan kyllästysarvoa.

-6 - +6 (0 )

Hue
Säätää kuvan värisävyä.

-6 - +6 (0 )

DNR
Vähentää kuvakohinaa.

O F F/Low/Mid/High

Enhancer
Parantaa kuvaterävyyttä.

0 - +12

Huom!
• ”DNR” ja ”Enhancer” ovat molemmat tehokkaita HDMI-lähtöä käytettäessä.
• Asetettu ”Picture Adjust” arvo tallentuu muistiin erikseen jokaista tulolähdettä varten.
MANUAALIASETUKSET (MANUAL SETUP)
Käytä manuaalista menetelmää muuttaessasi Audyssey Auto Setup-asetuksia tai vaihtaessas audio, video-, näyttö- tai
muita asetuksia.
• MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume-asetukset eivät ole mahdollisia, jos muutat kaiutinasetuksia suoritettuasi
Audyssey Auto Setup-asetuksen.
• Laitetta voi käyttää muuttamatta asetuksia. Suorita asetus tarvittaessa.
Valikon käyttö
1. Aseta kauko-ohjaimen toimintatila vahvistimen ohjausta varten.
2. Paina MENU-painiketta.
TV-ruutuun avautuu valikko.
3. Valitse asetettavaksi tai käytettäväksi haluamasi valikko.
4. Tallenna asetus painamalla ENTER.
• Paina RETURN, jos haluat palata edelliselle parametrille.
• Voit sulkea auki olevan valikon painamalla MENU-painiketta.
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Parametrit, jotka voidaan asettaa manuaalisesti
Speakers Setup (katso alla)

HDMI Setup (sivu 62)

ZONE2 Setup (sivu 62)

Option Setup (sivu 64)

Audio Setup (sivu 63)

Speaker Setup (Kaiuttimien asetus)
Suorita alla esitetyt toimenpiteet asettaessasi kaiuttimia manuaalisesti tai vaihtaessasi Audyssey Auto setup-asetuksia.
• MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume-asetuksen valinta ei ole mahdollista, jos muutat kaiutinasetuksia suoritettuasi
Audyssey Auto Setup-asetuksen.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Amp Assign
Asettaa laitteeseen kytketyt kaiuttimet

Normal: valitse tämä asetus käyttäessäsi 7.1-kanavajärjestelmää (etu-/
keski-/surround-/surround-taka- tai etukaiuttimet/subwooferi).
Z O N E 2: valitse tämä asetus kytkeäksesi ZONE2-kaiuttimet SURR. BACK/
AMP ASIGN-liitäntöihin.
S P K R - C: valitse tämä asetus kytkeäksesi etukaiuttimen korkeaäänielementin SURR. BACK/AMP ASIGN-liitäntöihin ja etukaiuttimen matalaläänielementin FRONT A-liitäntöihin.

Speaker Config.
Valitsee kaiutinkonfiguroinnin ja niiden
koon (bassontoistokyky).

Front: Asettaa etukaiuttimen koon.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.

Huom!
Älä käytä kaiuttimen ulkomittoja ”Large”
tai ”Small” valinnan määrittämiseksi.
Käytä ”Crossover Freq” parametrillä
asetettuja taajuuksia matalien taajuuk-

Huom!
• ”Front” asetukseksi tulee automaattisesti ”Large”, jos ”Subwoofer”
asetukseksi valitaan ”No”.
• ”Center”, ”Surround”, ”Surround Back” ja ”Front Heigth” asetukseksi
ei voi valita ”Large”, jos ”Front” asetukseksi valitaan ”Small”.
C e n t e r: tekee läsnäolo- ja kokoasetuksen keskikaiutinta varten.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt keskikaiutinta.
Huom!
”Large” ilmaisin ei syty, jos ”Front” asetukseksi valitaan ”Small”.
Subwoofer: tekee läsnäoloasetuksen subwooferia varten.
• Y e s: valitse tämä asetus käyttäessäsi subwooferia.
• N o: valitse tämä asetus ellet käytä subwooferia.
Huom!
”Subwoofer” asetukseksi tulee automaattisesti ”Yes”, kun ”Front” asetukseksi valitaan ”Small”.

59

Speaker Config. (jatkuu)
.

Surround: tekee surround-kaiuttimien läsnäolo- ja kokoasetuksen.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-kaiutinta.
Huom!
• ”Surround Back” ja ”Front Heigth” asetukseksi voi valita ”Large”, kun
”Surround” asetukseksi on valittu ”Large”.
• ”Surround Back” ja ”Front Heigth” asetukseksi tulee automaattisesti
”None”, jos ”Surround” asetukseksi valitaan ”None”.

.

S.Back: tekee surround-takakaiuttimien läsnäolo-, koko- ja lukumääräasetuksen
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-takakaiuttimia.
• 2spkrs: käytä kahta surround-takakaiutinta.
• 1spkrs: käytä ainoastaan yhtä surround-takakaiutinta. Kytke surroundtakakaiutin vasempaan kanavaan (L), jos valitset tämän asetuksen.
Huom!
”S.Back” asetusta ei voi tehdä, jos ”Amp Assign” on jokin muu kuin
”Normal”.

.

F. Height: tekee läsnäolo- ja kokoasetuksen surround-etukaiuttimille.
• Large: käytä suurikokoista kaiutinta, joka pystyy toistamaan matalia
taajuuksia hyvin.
• Small: käytä pienikokoista kaiutinta, joka ei toista matalia taajuuksia hyvin.
• N o n e. valitse tämä asetus, jos et ole kytkenyt surround-etukaiuttimia.
Huom!
”F. Heigth” asetusta ei voi tehdä, jos ”Amp Assign” on jokin muu kuin
”Normal”.

Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Bass Setting
Asettaa subwooferin ja LFE-signaalialueen toistoa varten.

Subwoofer Mode: valitsee subwooferilla toistettavat matalataajuiset
signaalit.
• L F E: matalataajuusaluesignaalin asetukseksi tulee ”Small” ja kaiuttimen
koko taltioituu subwooferin LFE-signaalilähtöön.
• LFE+Main: kaikkien kanavien matalataajuiset signaalit ohjautuvat subwooferin LFE-signaalilähtöön.
Huom!
• ”Subwoofer Mode” voidaan asettaa ainoastaan, kun ”Speaker Config” ”Subwoofer” asetukseksi valitaan ”Yes”.
• Käynnistä musiikki- tai filmilähteen toisto ja valitse voimakkaimman basson
tarjoava toimintatila.
• Valitse ”LFE+Main”, jos haluat, että signaalit toistuvat aina subwooferin
kautta.
Huom!
Jos ”Speaker Config.” valikon ”Front” ja ”Center” parametrin asetukseksi
valitaan ”Large” ja ”Subwoofer Mode” asetukseksi ”LFE”, subwoofer-lähtö
ei toista mitään ääntä, valitusta tulosignaalista tai surround-tilasta riippuen.
LPF for LFE: asettaa toistoalueen LFE-signaalille.
• 80 Hz/90 Hz/100 Hz/120 Hz/150 Hz/200 Hz/250 Hz
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Distance
Asettaa etäisyyden kuuntelupaikasta
kaiuttimiin. Mittaa etäisyys jokaisesta
kaiuttimesta kuuntelijaan edeltäkäsin.

Unit: asettaa etäisyysyksikön.
• Meters/ F e e t
S t e p: asettaa pienimmän säätöarvon sivusuunnassa.
• 0 . 1 m/ 0 . 0 1 m
• 1ft/0.1 ft
Front L/Front R/Center/Subwoofer/Surround L/Surround R/
S.Back L*/S.Back R*/F.Height L/F.Height R: valitsee kaiuttimen.
* TV-ruutuun ilmestyy ”S.Back”, kun ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi valitaan ”1spkr”.
• 0.00m - 18.00m/0.0ft - 60.0ft: asettaa etäisyyden.
Huom!
• Valittavissa olevat kaiuttimet vaihtelevat ”Amp Assign” ja ”Speaker
Config.” asetuksista riippuen.
• Perusasetukset
FL/FR/C/SW/FHL/FHR: 3.6 m (12.0 ft)
SL/SR/SBL/SBR. 3.0 m (10.0 ft)
• Aseta kaiuttimien välinen etäisyys alle 6.0 m (20 ft)
Huom!
Kaiuttimet, joiden asetukseksi on ”Speaker Config.” valikossa valittu ”None”
eivät ilmesty ruutuun.
Default: ”Distance” asetukset palautuvat perusasetuksille.
• Y e s: palauttaa perusasetuksille
• N o: ei palauta perusasetuksille.
Huom!
Ruutuun ilmestyy kysymys ”Default Setting”, jos valitset ”Default” ja painat
ENTER-painiketta. Valitse tällöin joko ”Yes” tai ”No” ja paina ENTER.

Asetettava parametri

Asetustiedot

Channel Level
Säätää testisignaalin tason samaksi
jokaisesta kaiuttimesta.

Test Tone start: syöttää testisignaalin
• Front L/Front R/Center/Subwoofer/Surround L/Surround R/
S.Back L*/S.Back R*/F.Height L/F.Height R: valitsee kaiuttimen.
* Ruutuun ilmestyy ”S.Back”, kun ”Speaker Config.” valikon asetukseksi valitaan ”1spkr”.
• -12.0dB - +12.0dB: säätää voimakkuutta.
Huom!
• ”Subwoofer” asetukseksi vaihtuu ”OFF”, jos painiketta painetaan, kun
voimakkuusasetus on ”-12 dB”.
• Säätöarvot koskevat kaikkia surround-tiloja säätäessäsi ”Channel LeveL”
tasoa. Voit halutessasi säätää kanavatasot myös erikseen. Katso toimenpiteet sivulla 41.
• Voit valita asetusparametrin välittömästi painamalla TEST TONE-painiketta
kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Näyttö ei ilmaise kaiuttimia, joiden asetukseksi on ”Speaker Config.” valikossa valittu ”None”.
• ”Channel Level” parametri ei ilmesty ruutuun, kun kuulokkeet kytketään
laitteen PHONES-liitäntään.
Default: palauttaa ”Channel Level” asetukset perustilaan.
• Y e s: palauttaa perusasetukset.
• N o: ei palauta perusasetuksia.
Huom!
Valitessasi ”Default” ja painaessasi ENTER-painiketta, näyttöön ilmestyy
kysymys ”Default Setting”. Valitse tällöin joko ”Yes” tai ”No” ja paina ENTER.
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Crossover Freq.
Asettaa korkeimman taajuuden
jokaisesta kanavasta subwooferiin
syötettävälle bassosignaalille.
Valitse jakotaajuus käytettävän kaiuttimen bassontoistokyvyn mukaan.

Crossover. asettaa jakotaajuuden.
• 40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/100 Hz/110 Hz/120 Hz/150 Hz/
200 Hz/250 Hz
Advanced: määrittää jakotaajuuden jokaiselle kaiuttimelle.
• Front/Center/Surround/ S.Back/Front Height: valitsee kaiuttimen.
• 40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/100 Hz/110 Hz/120 Hz/150 Hz/
200 Hz/250 Hz: asettaa jakotaajuuden.
Huom!
• ”Crossover Freq” asetuksen voi tehdä, kun ”Bass Setting” - ”Subwoofer
Mode” asetus on ”LFE+Main” tai kaiutinasetukseksi on valittu ”Small”.
• Aseta jakotaajuudeksi aina ”80 Hz”. Valitse kuitenkin korkeampi jakotaajuus, jos käytä pienikokoisia kaiuttimia.
• Kaiuttimet, joiden asetuksena on ”Small”, eivät toista jakotaajuutta matalampia ääniä. Poisleikatut matalat äänet toistuvat subwooferista tai etukaiuttimista.
• Kaiuttimet, jotka voidaan asettaa, kun ”Advanced” on valittu, vaihtelee
käytetystä ”Subwoofer Mode setting” asetuksesta riippuen.
- Kun ”LFE” on valittu, ne kaiuttimet voidaan asettaa, joiden asetukseksi
on Speaker Config. valikossa valittu ”Small”.
- Jos käytetty asetus on ”LFE+Main”, Crossover Freq-asetuksen voi
tehdä kaiuttimien koosta riippumatta.

HDMI Setup (HDMI-asetus)
Suorita asetukset HDMI video-/audiolähtöjä varten.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

RGB Range
Asettaa RGB-videoalueen HDMI-liitännästä.

Normal: syöttää RGB-videoalueen 16 (musta) - 253 (valkoinen).
Enhanced: syöttää RGB-videoalueen 0 (musta) - 255 (valkoinen).
Huom!
Tämä asetus aktivoituu, kun käytät DVI-liitännällä varustettua TV-vastaanotinta.

Auto Lip Sync
Kompensoi audio- ja videolähdön
välisen aikaviiveen automaattisesti.

O N: kompensointi on käytössä.
O F F: kompensointi ei ole käytössä.

HDMI Audio Out
Valitsee HDMI-audiolähtölaitteen.

Amp: ääni toistuu viritinvahvistimeen kytketyistä kaiuttimista.
T V: ääni toistuu viritinvahvistimeen kytketyn TV-vastaanottimen kautta.
Huom!
TV-audioasetukset ovat prioriteettiasemassa, kun HDMI-ohjaustoiminto
aktivoidaan.

HDMI Control
Voit linkittää HDMI-liitäntään kytkettyjen
HDMI-yhteensopivien laitteiden toiminnot.

O N: HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
O F F: HDMI-ohjaustoiminto ei ole käytössä.
Huom!
• Kytkiessäsi jonkin laitteen, joka ei ole HDMI-ohjausyhteensopiva, valitse
”HDMI Control” asetukseksi ”OFF”.
• Tutustu myös jokaisen kytketyn laitteen käyttöoppaaseen.
• Katso HDMI-ohjaustoimintoa koskevia lisätietoja sivulla 40.
Huom!
• Virrankulutus kasvaa valmiustilassa, kun HDMI Control” asetukseksi
valitaan ”ON”. Suositamme virtajohdon irrottamista pistorasiasta ellet
käytä tätä laitetta pitkään aikaan.
• HDMI-ohjaus ei toimi virran ollessa katkaistu laitteesta. Kytke virta päälle
tai aseta laite valmiustilaan.
• HDMI Control ohjaa HDMI-yhteensopivan TV-vastaanottime toimintoja.
Varmista, että TV ja HDMI on kytketty suorittaessasi HDMI-ohjausta.
• Jos HDMI Control” asetuksia on muutettu, palauta kytkettyjen laitteiden
virta perustilaan aina muutoksen jälkeen.
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Asetettava parametri

Asetustiedot

Standby Source
Asettaa HDMI- tulolähteen valmiustilaan, kun virta on kytketty.

Last: Tämä parametri asettaa viimeksi käytetyn tulolähteen.
HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/HDMI5/HDMI6: asettaa vastaavan
tulolähteen valmiustilaan.
Huom!
”Standby Source” voidaan asettaa, kun HDMI Control-asetus on ”ON”.

Power Off Control
Linkittää tämän laitteen valmiustilaasetuksen ulkoiseen laitteeseen.

All: Jos kytketystä TV-vastaanottimesta katkaistaan virta tulolähteestä riippumatta, tämä laite asettuu automaattisesti valmiustilaan (virta katkeaa).
V i d e o: Jos virta katkaistaan kytketystä TV-vastaanottimesta, kun tulolähde
on BD/DVD/VCR/SAT/GAME/AUX1 tai TV, tämä laite asettuu automaattisesti valmiustilaan.
O F F: tämä laite ei linkity TV-vastaanottimeen.
Huom!
”Power Off Control” voidaan asettaa, kun HDMI Control-asetus on ”ON”.

Audio Setup
Tekee audiotoistoasetukset.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

7.1 ch IN SW Level
Asettaa toistomenetelmän 7.1 CH
INPUT-liitännän analogisille audiosignaaleille.

Subwoofer Level: asettaa toistotason -liitännän subwoofer-tulosignaalille.
• + 1 0 d B: tämä on tasosuositus
• + 1 5 d B / + 5 d B / 0 d B: vaitsee tason käytettävän soittimen mukaisesti.

EQ Customize
Asettaa siten, että käyttämättömän
ekvalisaattorin asetukset eivät ilmesty
ruutuun, kun MULTEQ-painiketta
painetaan.

Audyssey Byp. L/R: valitse tämä asetus ellet käytä ”Audyssey Byp. L/R”
ekvalisaattoria.
• U s e d: asetus on käytössä.
• Not Used: asetus ei ole käytössä.
Huom!
Valitse sellainen asetus, että ”Audyssey Flat” asetukset voi tehdä
Audyssey Auto Setup-toimintoa suoritettaessa.
Audyssey Flat: valitse tämä asetus ellet käytä ”Audyssey Flat” ekvalisointia.
• U s e d: ekvalisaattori on käytössä.
• Not Used: ekvalisaattori ei ole käytössä.
Huom!
Valitse sellainen asetus, että ”Audyssey Flat” asetukset voi tehdä
Audyssey Auto Setup-toimintoa suoritettaessa.
Manual: valitse tämä asetus ellet käytä ”Manual” ekvalisaattoria.
• U s e d: ekvalisaattori on käytössä.
• Not Used: ekvalisaattori ei ole käytössä.

ZONE2 Setup (toisen huonen asetus)
Asettaa audiotoiston ZONE2-vyöhykettä (toinen huone) varten.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Bass
Säätää matalia taajuuksia.

-10dB - +10dB (0 d B)

Treble
Säätää korkeita taajuuksia.

-10dB - +10dB (0 d B)

HPF
Leikkaa matalia taajuuksia vähentääkseen bassosignaalien säröä.

O N: matalataajuusaluetta on vaimennettu.
O F F: matalataajuusaluetta ei ole vaimennettu

Level Lch
Säätää vasemman kanavan
lähtötasoa.

-12dB - +12dB (0 d B)
Huom!
”Level Lch” asetuksen voi tehdä, kun ”Channel” parametrin asetus on
”Stereo”.
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Level Rch
Säätää oikean kanavan
lähtötasoa.

-12dB - +12dB (0 d B)
Huom!
”Level Rch” asetuksen voi tehdä, kun ”Channel” parametrin asetus on
”Stereo”.

Channel
Asettaa signaalin ZONE2-lähdöstä.

S t e r e o: valitsee stereosyötön.
M o n o: valitse monosyötön.

Volume Level
Asettaa voimakkuustason.

Variable: voimakkuutta voi säätää päälaitteesta ja kauko-ohjaimella.
-40dB (41): lukitsee voimakkuuden -40db tasolle. Aseta tämä, jos säädät
voimakkuutta ulkoisella vahvistimella.
0dB (81): Lukitsee voimakkuuden 0dB tasolle. Aseta tämä, jos säädät
voimakkuutta ulkoisella vahvistimella.
Huom!
”Volume Level” asetukseksi tulee automaattisesti ”Variable”, kun ”Amp
Assign” parametrin asetukseksi valitaan ”ZONE2”.

Volume Limit
Asettaa maksimivoimakkuuden.

O F F: ei aseta maksimivoimakkuutta.
-20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)
Huom!
• Asetus on mahdollista, kun ZONE2 ”Volume Level” asetus on ”Variable”.
• Näyttöalue on 0-99, kun ”Volume Display” asetus on ”Absolute”.

Power On Level
Määrittää voimakkuustason, joka aktivoituu, kun virta kytketään päälle.

Last: käyttää taltioitua asetusta viimeiseksi käytetystä jaksosta.
- - - (0): mykistys on aina aktivoitu, kun virta kytketään päälle.
-90dB - 18dB (1-99): säätää voimakkuuden asetetulle tasolle.
Huom!
• Tämä asetus voidaan tehdä, kun ZONE2 ”Volume Level” asetus on
”Variable”.
• Näyttöalue on 0-99, kun ”Volume Display” asetus on ”Absolute”.

Mute Level
Asettaa vaimennuksen määrän, kun
mykistys on aktivoitu.

Full: ääni on kokonaan mykistetty.
- 4 0 d B: ääni vaimenee 40 dB.
- 2 0 d B: ääni vaimenee 20 dB.

Option Setup
Suorittaa erilaisia muita asetuksia.
Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

Volume Control
Tekee voimakkuusasetuksen.

Volume Display: asettaa voimakkuusnäytön.
• Relative: näyttö - - -dB (minimi) alueella -80.5 dB - 18 dB.
• Absolute: näyttöalue 0 (minimi) -99.
Huom!
• ”Volume Display” asetus koskee myös ”Volume Limit” ja ”Power On
Level” näyttömenetelmää.
• Volume Display-asetus koskee kaikkia kuunteluvyöhykkeitä.
Volume Limit: tekee asetuksen maksimivoimakkuutta varten.
• O F F: ei aseta maksimivoimakkuutta.
• -20dB (61)/-10dB (71)/0dB (81)
Power On Level: määrittää voimakkuusasetuksen joka aktivoituu, kun
virta kytketään päälle.
• Last: käyttää taltioituja asetuksia viimeksi käytetystä jaksosta.
• - - - (0): mykistys on aina aktivoitu, kun virta kytketään päälle.
• -80dB - +18dB (1-99). voimakkuus säätyy asetetulle tasolle.
Mute Level: asettaa vaimennustason, kun mykistys on aktivoitu.
• Full: ääni on kokonaan mykistetty.
• - 4 0 d B: ääni vaimenee 40 dB.
• - 2 0 d B: ääni vaimenee 20 dB.
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Source Delete
Poistaa näytöstä tulolähteet, joita ei
käytetä.

BD/DVD/VCR/SAT/GAME/AUX1/USB/TV/CD/TUNER/M-XPort:
valitsee tulolähteen, jota ei käytetä.
• O N: lähde on käytössä.
• D e l e t e: lähde on poistettu.
Huom!
• Eri vyöhykkeissä käytössä olevia tulolähteitä ei voi
valita.
• Tulolähteitä, joiden asetuksena on ”Delete” ei voi
valita SOURCE SEL-painikkeella.

GUI
Tekee asetukset TV-ruutunäyttöjä
varten.

Screensaver: suorittaa ruudunsäästäjäasetukset.
• O N: ruudunsäästäjä aktivoituu valikkonäyttö-,USB-iPod-, iPod- tai
TUNER-näytöjä käytettäessä ellei laiteella suoriteta mitään toimenpidettä
3 minuutin jakson aikana. Ruudunsäästäjä peruuntuu painamalla
painiketta, jolloin äyttö palautuu ruutuun, joka näkyi näytössä
ennen ruudunsästäjän aktivoitumista.
• O F F: ruudunsäästäjä ei ole aktivoitu.
Wall Paper: asettaa tapettikuvion taustakuvaksi, kun toisto pysäytetään
jne.
• Picture: asettaa Marntz-logon taustakuvaksi.
• Black: asettaa mustan taustakuvan.
• Format: asettaa videosignaaliformaatin käyttämääsi TV-vastaanotinta
varten.
• N T S C: valitsee NTSC-lähdön.
• P A L: valitsee PAL-lähdön.
Huom!
Voit valita ”Fotmat” myös suorittamalla alla
esitetyt toimenpiteet. Valikkoruutu ei
ilmesty näkyviin tällaisessa tapauksessa.
1. Pidä päälaitteen PURE DIRECT- ja
RETURN-painikkeita alaspainettuina
vähintään 3 sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ”Video Format”.
2. Aseta videosignaaliformaatti painamalla
painiketta.
3. Paina ENTER-, MENU- tai RETURNpainiketta päälaitteesta asetuksen
päättämiseksi.
Huom!
Kuvaruutu ei ilmaise videokuvaa oikein, jos valitaan formaatti, joka poikkeaa
kytketystä TV-vastaanottimesta.
T e x t: Ilmaisee toimenpiteet yksityiskohtaisesti vaihtaessasi surround-tilan,
tulotilan, jne.
• O N: aktivoi näytön.
• O F F: katkaisee näytön.
Master Volume: Ilmaisee kokonaisvoimakkuuden säätöä suoritettaessa.
• Bottom: alimmainen näyttö.
• T o p: päällimmäinen näyttö.
• O F F: näyttö on katkaistu.
Huom!
Valitse ”Top”, jos voimakkuusnäyttöä on vaikea havaita, kun taustana on
filmiotsikoita.
U S B: asettaa USB/iPod-näyttöajan, kun tulolähde on ”USB/iPod”.
• Always: näyttö on jatkuva.
• 3 0 s e c: näyttö säilyy 30 sek. toimenpiteen jälkeen.
• 1 0 s e c: näyttö säilyy 10 sek. toimenpiteen jälkeen.
• O F F: näyttö on katkaistu.
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Asetettava parametri

Asetustiedot (Perusasetus on alleviivattu)

GUI (jatkuu)

T U N E R: asettaa virittimen näyttöajan, kun tulolähde on ”TUNER”.
• Always: näyttö on jatkuva.
• 3 0 s e c: näyttö säilyy 30 sek. toimenpiteen jälkeen.
• 1 0 s e c: näyttö säilyy 10 sek. toimenpiteen jälkeen.
• O F F: näyttö on katkaistu.
i P o d: settaa Pod-näyttöajan, kun tulolähde on ”USB/iPod”.
• Always: näyttö on jatkuva.
• 3 0 s e c: näyttö säilyy 30 sek. toimenpiteen jälkeen.
• 1 0 s e c: näyttö säilyy 10 sek. toimenpiteen jälkeen.
• O F F: näyttö on katkaistu.

Zone Rename
Vaihtaa jokaisen vyöhykkeen näyttöotsikon mieleiseksesi.

• Yhteensä 10 kirjoitusmerkkiä on mahdollista syöttää.
• Katso sivu 47 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja varten.

Trigger Out
Valitsee toimintatilan Trigger Outliipaisinjännitteen aktivoimiseksi
tulolähdettä, surround-tilaa jne.
varten.
Katso kohta ”DC OUT TRIGGER OUTliitännät” sivulla 41.

Trigger Out
• Asetus MAIN ZONE/ZONE2-vyöhykettä varten
Trigger out aktivoituu valitsemalla linkitetyn vyöhykkeen virta-asetukseksi
”ON”.
• Asetus tulolähdettä varten
Trigger out aktivoituu, kun tulolähdeasetukseksi valitaan ”ON”.
Huom!
Aktivoituu, kun MAIN ZONE-asetus on ”ON”, ”When Setting for Zone” valitaan ja, kun tulolähdeasetus on ”ON”, ”When Setting for Input Source” valitaan.
• O N: aktivoi liipaisinjännitteen tätä tilaa varten.
• - - -: ei aktivoi liipaisinjännitettä tät tilaa varten.
Default: ”Trigger Out” asetukset palautuvat perustilaan.
• Y e s: palauttaa perusasetuksille.
• N o: ei palauta perusasetuksille.

Display
Asettaa näytön päällä/pois-asetuksen.

O N: näyttö on aina aktivoitu.
Display Auto OFF: näyttö on katkaistu paitsi
toimintatilaa näytettäessä.
Display OFF: näyttö on aina katkaistu.
Huom!
Asetuksen voi tehdä myös painamalla DISPLAYpainiketta kauko-ohjaimesta tai päälaitteesta.
Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun
DISPLAY-painiketta painetaan.

Setup Lock
Estää asetusten vahingossa tapahtuvat muutokset.

O N: aktivoi suojatoiminnon.
O F F: peruuttaa suojatoiminnon.
Huom!
Peruuttaessasi asetuksen, valitse ”Setup Lock” asetukseksi ”OFF”.
Huom!
Alla listattuja asetuksia ei voi muuttaa, kun ”Setup Lock” asetus on ”OFF”.
Näyttöön ilmestyy lisäksi viesti ”SETUP LOCKED”, jos yrität käyttää lukittuja
asetuksia.
• Valikkotoimenpiteet
• Channel Level
• M-DAX
• MultEQ
• Dynamic Volume
• Dynamic EQ
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INFORMAATIONÄYTTÖ
Ilmaisee viritinvahvistimen asetuksia, tulosignaaleja jne. koskevia tietoja.
Asetettava parametri

Asetustiedot

Status
Ilmaisee valittuja asetuksia koskevia
tietoja.

• MAIN ZONE
Ilmaisee MAIN ZONE-vyöhykettä koskevat tiedot.
Select Source/Name/Surround Mode/Input Mode/Decode
Mode/Video Select/Video Mode/Content Type/i/p Scaler/
Resolution/Progressive Mode/Aspect jne.
• ZONE2
Ilmaisee ZONE2-vyöhykettä koskevat tiedot.
Power/Select Source/Volume Level

Audio Input Signal
Ilmaisee audiotulosignaaleja koskevat
tiedot.

Surround Mode: asetettu surround-tila
Signal: tulosignaalin tyyppi.
f s: tulosignaalin näytteenottotaajuus.
Format: Tulosignaalin kanavalukumäärä (etu, surround, LFE).
O f f s e t: dialogin normalisoinnin korjausarvo.
Flag: ilmaisin syttyy, kun syötetään surround-takakanavan sisältäviä signaaleja. MATRIX-ilmaisin syttyy Dolby Digital EX- ja DTS-ES Matrix-signaaleja
syötettäessä ja DISCRETE-ilmaisin syttyy DTS-ES Discrete-signaaleilla.
Dialogin normalisointitoiminto
Toiminto aktivoituu automaattisesti toistaessasi Dolby
Digital-lähteitä.
Toiminto korjaa vakiosignaalin tason yksittäisiä
ohjelmalähteitä varten.
Korjausarvon voi tarkistaa painamalla STATUS-painiketta.
Ilmaistu luku on korjattu
arvo jota ei voi muuttaa.

HDMI Information
Näyttää HDMI-tulo-/lähtösignaaleja
ja monitoria koskevat tiedot.

HDMI-signaalin tiedot
• Resolution/Color Space/Pixel Depth
HDMI-monitorin tiedot
• Interface/Support Resol.

Preset Channel
Näyttää esiasetetut kanavatiedot.

A/B/C/D/E/F/G
A1-A8(B1-B8/C1-C8/D1-D8/E1-E8/F1-F8/G1-G8

MUUT ASETUKSET

Kauko-ohjaustunnistimen poiskytkentä
Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi
painiketta alaspainettuna päälaitteen ollessa
valmiustilassa.
Näyttöön ilmestyy ”Remote Lock:ON” ja infrapunavastaanotin kykeytyy pois käytöstä.

KAUKO-OHJAIMEN ASETUKSET
• Kytke erikseen ostettu kauko-ohjausvastaanotin tämän
laitteen REMOTE CONTROL IN-liitäntään. Voit tällöin
kytkeä laitteen kauko-ohjaustoiminnon pois käytöstä
suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
• Kauko-ohjaustunnistimen toiminta palautuu, kun perusasetus palautetaan.

Kauko-ohjaustunnistimen päällekytkentä
Paina ON/STANDBY-painiketta pitäessäsi
painiketta alaspainettuna päälaitteen ollessa
valmiustilassa.
Päälaitteen infrapunavastaanotin aktivoituu.
Huom!
Älä tee tätä asetusta, jos olet kytkenyt erikseen hankitun
kauko-ohjausvastaanottimen. Muussa tapauksessa et voi
ohjata tätä laitetta kauko-ohjaimella.
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KYTKETTYJEN LAITTEIDEN OHJAAMINEN KAUKO-OHJAIMELLA

2. Käytä tätä laitetta tai laitetta, jonka tulolähde on vaihtunut.
• Tutustu myös jokaisen muun laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
• iPod (sivu 20).
• Radiolähetysten vastaanotto (sivu 29).

Mukana olevien esiasetuskoodien rekisteröinti kaukoohjaimen muistiin mahdollistaa myös muiden valmistajien
laitteiden ohjaamisen.
AV-LAITTEEN KÄYTTÖ

ESIASETUSKOODIEN REKISTERÖINTI
Rekisteröimällä esiasetuskoodeja kauko-ohjaimen muistiin voit käyttää sitä muiden valmistajien laitteiden, kuten
DVD-soittimet tai TV-vastaanottimet ohjaamiseen.

1. Paina tulolähdevalitsinta (sivu 26).)
Kauko-ohjaimen toimintatila vaihtuu alla olevan taulukon mukaisesti.

Huom!
• Muita esiasetuskoodeja kuin BD, DVD, TV, SAT ja
CD ei voi rekisteröidä.
• Tehtaan asetukset sisältävät kaikkien Marantz-tuotteiden rekisteröinnit.

Huom!
Kauko-ohjaimen toimintatila vaihtuu
yhdellä painalluksella (laitteen mukana
oleva kauko-ohjain).
Paina painiketta kaksi kertaa peräkkäin
kauko-ohjaimen toimintatilan ja tämän
laitteen tulolähteen vaihtamiseksi.

Laitteiden ohjaamiseen käytettävät painikkeet
1. SOURCE ON/OFF
Kytkee/katkaise virran jokaisesta laitteesta.

Tulolähdevalit- Tulolähde Kauko-ohjaimella ohjattavat laitteet
simet
(tämä laite) (toimintatila)

2.

, ENTER
Ohjaavat jokaisen laitteen valikkotoimintoja.

3. MENU, SETUP, TOP MENU
Valitsevat valikot käytettävästä laitteesta.

B D-painikkeelle rekisteröity laite.
D V D-painikkeelle rekisteröity laite.
V C R-painikkeelle rekisteröity laite.

4.
5. Numeropainikkeet (0-9, +10)

S A T-painikkeelle rekisteröity laite.

6. PRESET+,

G A M E-painikkeelle rekisteröity laite.

7. TV POWER, TV INPUT
Käytetään TV-vastaanottimen ohjaamiseen.
Painike toimii kaikissa toimintatiloissa.

A U X 1 -painikkeelle rekisteröity laite.
U S B -porttiin kytketty iPod tai USBmuisti
T V-painikkeelle rekisteröity laite.

PRESET-

Esiasetuskoodien rekisteröintiin on käytettävissä kaksi
menetelmää.

C D-painikkeelle rekisteröity laite.
Tämän laitteen radio.

(1) 4-numeroisen koodin syöttö
(2) Kooditaulukon selailu

M - X P-painikkeelle rekisteröity laite.

1 ) 4-numeroisen koodin syöttö

* Jos tälle painikkeelle rekisteröidään esiasetuskoodi,
tämän laitteen kauko-ohjaimella voi ohjata myös muita
laitteita.

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaava
tulo-lähdevalitsin alaspainettuna ja
paina SET-painiketta, kunnes
ilmaisin vilkahtaa kaksi kertaa.
Taustavalo vilkkuu.

Huom!
Jos kauko-ohjaimen toimintatila on jokin muu kuin vahvistin, paina AMP-painiketta vaihtaaksesi vahvistimen
toimintatilan sopivaksi alla lueteltuja toimintoja varten.
• Valikon käyttöä varten painamalla MENU.
• Kanavatason asettamiseksi painamalla CH LVL.
• Toiston suorakäynnistystä varten.
• MultEQ, Dynamic EQ ja Dynamic Volume-asetusten
vaihtamiseksi.
• Video Select-toiminnon käyttöä varten.
• Uniajstimen käyttöä varten.
• Source Select-ruudun valintaa varten.
• M-DAX-toiminnon vaihtoa varten.
• ”AUTO” ja ”STEREO” kuuntelutilojen suoravalintaa
varten.

2. Syötä haluamaasi laitetta vastaava
4-numeroinen koodi (käyttöoppaan lopussa) käyttäen numeropainikkeita.
• 4-numeroinen koodi näkyy
kauko-ohjausnäytössä.
• Kauko-ohjausnäyttöön ilmestyy
”OK”, kun asetukset on tehty.
Huom!
Jos kauko-ohjausnäyttöön ilmestyy
”NG”, toista vaiheet 1 ja 2 ja syötä
sama koodi uudelleen.
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Kooditaulukon selailu

Esiasetuskooden perusasetukset
Alla esitetyt laitteet on rekisteröity perusasetuksella jokaiselle tulolähdevalitsimelle. Asetukset on mahdollista vaihtaa käytettävän laitteen mukaisesti.

1. Kytke virta ohjattavaan laitteeseen.
2. Pidä ohjattavan laitteen tulolähdevalitsinta alaspainettuna ja paina
SET-painiketta, kunnes
ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.
Taustavalo vilkkuu.

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaava
tulo-lähdevalitsin alaspainettuna
ja paina SET-painiketta, kunnes
ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.
Taustavalo vilkkuu.

3. Suuntaa kauko-ohjain kohti
ohjattavaa laitetta ja vuorottele
hitaaasti INPUT ja SOURCE
ON/OFF-painikkeiden painamista
kyseistä laitetta varten.

2. Syötä sopiva esiasetuskoodi (4numeroinen) alla olevasta taulukosta.
Ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa.

4. Lopeta, kun laitteesta katkeaa
virta.
5. Lukitse koodi painamalla ENTER.

Rekisteröidun esiasetuskoodin tarkistaminen
1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaava
tulo-lähdevalitsin alaspainettuna
ja paina SET-painiketta, kunnes
ilmaisin vilkahtaa kaksi kertaa.
Taustavalo vilkkuu.
2. Paina SEARCH/INFO-painiketta.
ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa,
jonka jälkeen asetettu koodi
näkyy 3 sekuntia kauko-ohjausnäytössä.

Tulolähteen valintapainikkeet

Laiteryhmä

Esiasetuskoodi

Huom!
Valittu lähde palautuu peruskoodille toimenpiteen jälkeen.
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KYTKETTYJEN LAITTEIDEN OHJAUS
Mukana olevalla kauko-ohjaimella voi ohjata viritinvahvistimen lisäksi myös muita laitteita.
1. Vaihda tulolähdettä (sivu 25).
2. Käytä valittua laitetta.
• Tutustu kytkettyjen laitteiden käyttöoppaisiin lisätietoja varten.
Blu-ray-soittimen/HD-DVD-soittimen/DVD-soittimen/DVD-nauhurin

käyttö

O hjauspainikkeet Toiminto

Virta päällä/valmiustila
Ponnahdusvalikko
Päällimmäinen valikko
Ohjaavat kursoria
Hyväksyy valinnan
Manuaalihaku (pikahaku eteen-/taaksepäin)
Toisto
Automaattihaku
Tauko
Pysäytys
Otsikon, kappaleen tai kanavan valinta
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila
Vaihtaa TV-tulon (perusasetus: Marantz)

CD-soittimen/CD-nauhurin käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

Virta päällä/valmiustila
Manuaalihaku (pikahaku eteen-/taaksepäin)
Toisto
Automaattihaku
Tauko
Pysäytys
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: Marantz)
Vaihtaa TV-tulon (perusasetus: Marantz)
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TV-vastaanottimen käyttö
Ohjauspainikkeet Toiminto

TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: Marantz)
Vaihtaa kanavia (ylös/alas)
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: Marantz)
Vaihtaa TV-tulon (perusasetus: Marantz)

Digiboksi satelliittivastaanottimen käyttöä (SAT) varten
O hjauspainikkeet Toiminto

TV-virta päällä/valmiustila
Vaihtaa kanavia (ylös/alas)
Ohjaavat kursoria
Hyväksyy valinnan
Kanavien valinta
Pyyhkii syötön
TV-virta päällä/valmiustila (perusasetus: Marantz)
Vaihtaa TV-tulon (perusasetus: Marantz)
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OPETUSTOIMINNON KÄYTTÖ (LEARN MODE)
Kauko-ohjain pystyy oppimaan ja taltioimaan myös muiden
valmistajien laitteita koskevat kauko-ohjauskoodit. Koodeja
varten, joita ei ole opetettu, kauko-ohjain lähettää joko esiasetetun Marantz-koodin tai toisen valmistajan AV-laitetta
vastaavan koodin, jonka käyttäjä asettaa itse.
Kauko-ohjaussignaalien vastaanottotunnistin sijaitsee
kauko-ohjaimen yläpäässä.

Huom!
• Opetustoimintoa ei voi käyttää SOURCE ON/OFF-,
MACRO- ja HDMI-asetusta varten missään toimintatilassa.
• Opetustoimintoa ei voi käyttää millekkään painikkeelle
TUNER-, AMP-, NET/USB- ja M-XP-tilassa.
• Opetustoiminto ei toimi oikein, jos paristot ovat kuluneet.
• Ellei yhtään painiketta paineta n. minuutin aikana kaukoohjaimen ollessa LEARN-tilassa, opetustoiminto sulkeutuu automaattisesti.

Huom!
• Tämä kauko-ohjain pystyy oppimaan n. 160 koodia.
• Opettaminen ei onnistu, jos paristot ovat heikot.

Ohjelmoitujen koodien pyyhintä
Koodeja voidaan pyyhkiä kolmella eri tavalla: painikkeet,
lähteet tai koko muisti.

Opetustoimenpiteet
1. Aseta Marantz-kauko-ohjain siten, että sen infrapunasignaalien lähetysikkuna osoittaa kohti toisen laitteen
kauko-ohjainta n. 5 cm etäisyydeltä.

Koodien pyyhintä jokaiselta painikkeelta
1. Pidä SET- ja SOURCE SEL-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin vilkkuu.
2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi
tulolähde painamalla tulolähteen
valintapainikkeita.
Tuloähde ilmestyy kauko-ohjaimen
näyttöön.
3. Pidä HDMIpainiketta alaspainettuna ja paina pyyhittäväksi haluttua opetettua painiketta kaksi
kertaa.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy ”ERASE” ja ohjain palaa opetustilaan.

2. Pidä SET- ja SOURCE SEL-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin vilkkuu.
3. Valitse haluamasi lähde painamalla tulolähteen valintapainiketta.
4. Valitse opetettava painike.
LEARN-ilmaisin syttyy.

• Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.

5. Pidä sitä painiketta alaspainettuna
toisesta kauko-ohjaimesta, jonka
haluat rekisteröidä, kunnes
Marantz-kauko-ohjaimen näyttöön
ilmestyy ”OK”.

Ohjelmoitujen koodien pyyhintä tulolähteittäin
1. Pidä SET- ja SOURCE SEL-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin vilkkuu.

Huom!
• Jos kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy viesti ”NG”, suorita vaihe 5 uudelleen. Jos ”NG” syttyy uudelleen, kauko-ohjain ei pysty oppimaan oikeaa koodia. Käytä tällaisessa tapauksessa kyseisen laitteen omaa kauko-ohjainta.
• Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy viesti ”FULL”, kun
sen muisti täyttyy. Jos haluat opettaa uuden koodin,
dinun on ensin pyyhittävä jokin aikaisemmin ohjelmoiduista painikkeista.

2. Pidä D.MODE-painiketta alaspainettuna ja paina pyyhittäväksi haluttua opetetun lähteen valintapainiketta kaksi kertaa.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy ”ERASE”.
3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa ja
kauko-ohjain palaa LEARN-tilaan.

6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi muita painikkeita
samaa tulolähdettä varten.

• Jos haluat peruuttaa pyyhintätoimenpiteen, paina mitä tahansa painiketta paitsi ENTER.

7. Toista vaiheet 3-6 opettaaksesi muita tulolähteitä.
8. Paina SET-painiketta, kun kauko-ohjaimen ohjelmointi
on valmis.
LEARN-ilmaisin sammuu ja kauko-ohjain poistuu opetustilasta.

• Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.
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Kauko-ohjauskoodien pyyhintä kaikilta tulolähteiltä

Makrotoimenpiteiden ohjelmointi

1. Pidä SET- ja SOURCE SEL-painikkeita alaspainettuina, kunnes
LEARN-ilmaisin vilkkuu.

Esimerkki: DVD-toistotoimenpiteiden ohjelmointi
numeropainikkeelle ”1”.
1. Pidä SET- ja MACRO-painikkeita
alaspainettuina, kunnes LEARNilmaisimen, MACRO-ilmaisimeen
ja kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy vilkkuva ”MACRO”.

2. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina ON- ja STANDBYpainiketta.
LEARN-ilmaisin syttyy.
3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy
”ERASE” ja ohjain palaa opetustilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhintätoimenpiteen, paina mitä tahansa painiketta paitsi ENTER.

2. Paina numeropainiketta ”1”, jolle
makro on tarkoitus ohjelmoida.
Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy ”M1-01”.
• Jos numero, jolle haluat tehdä
ohjelmoinnin on jo ohjelmoitu,
kyseinen numero alkaa vilkkua.
näytössä.

• Paina SET-painiketta palataksesi
normaaliin toimintatilaan.

3. Paina sitä tulolähdevalitsinta (DVD),
jonka haluat ohjelmoida yhdessä
komentopainikkeen ( ) kanssa.
Kauko-ohjaimen näyttö ilmaisee
makrotoiminnon vaihenumeron.

Huom!
Koodien pyyhintä palauttaa kauko-ohjaimen tehtaan tekemille asetuksille tai jättää painikken tyhjäksi ellei se sisällä
mitään tehtaan esiasettamaa koodia.

• Jos haluat ohjelmoida vahvistintulolähteen, paina ensin AMPpainiketta ja sitten tulolähteen
valintapainiketta.

MAKRO-TOIMINNON KÄYTTÖ
• Käyttämällä makrotoimintoa voit MACRO-painiketta painamalla suorittaa toiminnon, joka yleensä vaatii pitkän
sarjan monimutkaisia painiketoimintoja.
• Tämä laite pystyy muistamaan yhteensä 6 makrotoimintoa.
• Jokaiseen makroon on mahdollista ohjelmoida jopa 10
toimintovaihetta.

4. Makron tallennuksen päätyttyä, pidä ENTER-painiketta alaspainettuina, kunnes LEARN- ja MACROilmaisimet sammuvat.

Esimerkki: DVD-toisto

Huom!
RETURN,
, ENTER, VOLUME +/- ja CLR-painikkeille ei voi ohjelmoida makrotoimintoja.

1. Kytke virta SR6005-viritinvahvistimeen.

Ohjelmoitujen makrotoimenpiteiden tarkistus

2. Vaihda SR6005-viritinvahvistimen tulolähteeksi DVD.

Esimerkki: painikkeelle ”1” ohjelmoidun makron tarkistus.

3. Kytke virta TV-vastaanottimeen.

1. Pidä MACRO- ja MENU-painikkeita
alaspainettuina, kunnes LEARNilmaisin, MACRO-ilmaisin ja kaukoohjaimen näyttö alkavat vilkkua.

4. Käynnistä DVD-toisto.

2. Paina tarkistettavaksi haluamaasi
numeropainiketta ”1”.
LEARN-ilmaisin, MACRO-ilmaisin
ja ”M1-01” vilkkuu kauko-ohjaimen näytössä.
3. Paina VOLUME +/- painiketta.
• LEARN-ilmaisin sammuu
ja kauko-ohjaimen näytössä
näkyy ”M1-01”
• Makron tarkistus käynnistyy.
4. Toista vaihe 3, kunnes makrotoimenpiteen viimeinen numero ilmestyy näyttöön.
• Näyttö palautuu vaiheeseen 1.
• Kun näyttöön ilmestyy makron
toimenpidenumero, laite suorittaa
myös sitä vastaavan toiminnon.
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5. Kun makrotoimenpiteet ovat valmiit, pidä ENTER-painiketa alaspainettuna, kunnes MACRO-ilmaisin sammuu.

Makrotoimenpiteiden lähetysintervallin säätö
Makrotoimenpiteiden lähetysintervalliaikaa voidaan säätää käyttäjän toimesta.
• Tehtaan tekemä asetus on 1 sekunti.

Ohjelmoitujen makrotoimenpiteiden editointi

1. Pidä MACRO- ja SOURCE SELpainikkeita alaspainettuina, kunnes
kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy
”SETUP”.
”SETUP” on näkyvissä 3 sekuntia,
jonka jälkeen näyttöön ilmestyy
”MCR05z”.

Esimerkki: Numeropainikkeelle 1 ohjelmoidun ” ”
toiminnon vaihto toimintoon ” ” ja siirto numeropainikkeelle 2.
1. Pidä MACRO- ja MENU-painikkeita
alaspainettuina, kunnes ”MACRO”
vilkkuu LEARN-ilmaisimessa,
MACRO-ilmaisimessa ja kauko-ohjaimen näytössä.

• Näyttö ilmaisee käytössä olevan
lähetysintervallin.

2. Paina mutettavaksi haluamaasi
numeropainiketta (”1”).
LEARN-ilmaisin, MACRO-ilmaisin
ja ”M1-01” vilkkuvat kauko-ojaimen
näytössä.

2. Paina
painiketta hauamasi
lähetysintervallin valintaa varten.
• Intervalliaikaa on mahdollista
säätää 0.5 - 5 sekuntiin asti
0.5 sekunnin tarkkudella.

3. Paina
ja valitse editoitava makrotoimintopainike (”2”).
Ohjelmointi käynnistyy, kun makrtoimintopainike ilmestyy näyttöön.

3. Tehtyäsi säädön, pidä ENTERpainiketta alaspainettuna, kunnes
MACRO-ilmaisin sammuu.
TAUSTAVALON ASETUS
Paina kauko-ohjaimen sivussa olevaa valopainiketta
(Light) 2 sekuntia. Jos painiketta painetaan taustavalon
palaessa, valo palaa 2 sekuntia lisää.
• Taustavalo on asetettu jo tehtaalla.

• Kun makro on päivittynyt ohjelmoiduksi toimintovaiheeksi, paina tulolähteen valintapainiketta ja sitten
uutta vaihepainiketta (”2”).
• Voit lisätä uuden makrovaiheen ohjelmoitujen vaiheiden väliin suoritettuasi vaiheen 3.
Paina MEMORY-painiketta ja sitten uutta vaihepainiketta (”2”). Jos ohjelmoitujna vaiheta on jo 10 ja jokin
uusi vaihe lisätään ohjelmaan, kymmenes vaihe (10)
pyyhkiytyy uuden vaiheen lisäämise n jälkeen.
• Voit pyyhkiä ohjelmoituja makrotoimenpiteitä vaiheen 3
jälkeen valitsemalla pyyhittäväksi haluamasi vaihenumeron ja painamalla CLR.
• Paina ENTER palataksesi vaiheeseen 1.

Taustavalon poiskytkentä
Pidä SET- ja STANDBY-painikkeita
alaspainettuina, kunnes
ilmaisin
vilkkuu kaksi kertaa.

Taustavalon päällekytkentä
Pidä SET- ja STANDBY-painikkeita
alaspainettuina, kunnes
ilmaisin
vilkkuu kaksi kertaa.

4. Saatettuasi makrotoimenpiteiden editoinnin päätökseen, pidä ENTER-painiketta alaspainettuna, kunnes
MACRO-ilmaisin sammuu.
Makrojen käyttö
Esimerkki: Painikkeelle ”1” ohjelmoidun makron käyttö.
1. Paina MACRO-painiketta.
MACRO-ilmaisimeen ja kaukoohjaimen näyttöön syttyy ”MACRO”.
2. Paina käytettäväksi haluamaasi
numeropainiketta (”1”).
Painikkeelle ”1” ohjelmoidut makrotoimenpiteet käynnistyvät.
• Vaihenumero ilmestyy kauko-ohjaimen näyttöön, kun kyseinen vaihe
on suoritettu.
• Kauko-ohjain palaa vahvistimen
ohjaustilaan, kun kaikki toimenpiteet
on suoritettu.
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OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
ETUPANEELI

1 Virta-/valmiustilapainike (ON/STANDBY)
Kytkee virran päälle/asettaa laitteen valmiustilaan.

4 Voimakkuussäädin (VOLUME)

2 Virtailmaisin (POWER)

6 M-DAX-ilmaisin

3 Etupaneelin luukku
Etupaneelin luukku avautuu painamalla sen alaosaa.
Luukun takana olevat painikkeet ja liitännät ovat tällöin
käytettävissä.

7 LCD-näyttö

5 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin

8 PURE DIRECT-ilmaisin
9 INPUT SELECTOR-valitsin

(Etupaneeli luukku avattuna)
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1 0 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Ääni katkeaa kaiuttimista tai PRE OUT-liitännöistä,
kun kuulokkeet kytketään kuulokeliitäntään.
Huom!
Älä käytä suuria voimakkuuksia kuunnellessasi kuulokkeilla erstääksesi mahdolliset kuulovauriot.

1 7 Surround-toimintatilapainike (SURROUND
MODE)

1 1 Asetusmikrofoni (SETUP MIC)

2 1 Valikkopainike (MENU)

1 2 iPod/USB-portti

2 2 Paluupainike (RETURN)

1 8 AUTO-painike
1 9Näyttöpainike (DISPLAY)
2 0 Toimintatilapainike (STATUS)

1 3 DIGITAL-liitäntä
1 4 Kursoripainikkeet (

2 3 Aaltoaluevalitsin (BAND)
)

2 4 Kuunteluvyöhykevalitsin (ZONE SELECT)

1 5 Hyväksyntäpainike (ENTER)

2 5 ZONE ON/OFF-painike

1 6 AUX1 INPUT-tuloliitäntä

2 6 PURE DIRECT-painike

NÄYTTÖPANEELI

1 Tulosignaali-ilmaisimet

8 Audyssey-ilmaisimet
Ilmaisimet syttyvät käytetystä ”Dynamic EQ” ja
”Dynamic Volume” asetuksesta riippuen.

2 Tulosignaalin kanavailmaisimet
Ilmaismet syttyvät digitaalisignaalien vastaanotolla.
EXIT-ilmaisin syttyy HD-audiolähdesignaalia vastaanotettaessa (muusta kuin etu-, keski-, surround-,
surround-taka- tai LFE-kanavasta).
EXIT- ja EXIT2-ilmaisimet syttyvät, jos liitäntäkanavia
on kaksi tai useampia.

”Dynamic EQ” ja ”Dynamic Volume”
asetuksen ollessa ”ON”.
Kun ”Dynamic EQ” on ”ON” ja ”Dynamic
Volume” on ”OFF”.
”Dynamic EQ” ja ”Dynamic Volume”
asetuksen ollessa ”OFF”.

3 Informaationäyttö
Ilmaisee tulolähteen nimen, surround-tilan, asetusten arvot ja muita tietoja.

9 Uniajastimen ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun uniajastintoiminto valitaan.

4 Etu-surround-kaiutinparin ilmaisin
”H” ilmaisin syttyy, kun audiosignaaleja toistetaan
surround-etukaiuttimista.

1 0 ZONE2-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun ZONE2 (toinen huone) kuuntelu
aktivoidaan.

5 Etukaiutinparin ilmaisin
Ilmaisin syttyy etukaiutinparien A ja B asetuksien
mukaisesti.

1 1 Tulotilailmaisimet
Ilmaisee audiotulotilat eri tulolähteitä varten.
1 2 HDMI-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun toistoon käytetään HDMI-liitäntöjä.

6 Kokonaisvoimakkuusilmaisin
7 Äänenmykistysilmaisin (MUTE)
Ilmaisin syttyy, kun mykistystila valitaan.

1 3 Virittimen vastaanottotilailmaisimet
Ilmaisimet syttyvät vastaanotto-olosuhteiden mukaisesti, kun tulolähteeksi on valittu TUNER.
S T E R E O: ilmaisin syttyy FM-vastaanotolla analogisia stereosignaaleja vastaanotettaessa.
T U N E D: syttyy, kun vastaanotettava lähetys on
virittynyt täsmällisesti.
A U T O: syttyy automaattiviritystä käytettäessä.
R D S: syttyy RDS-lähetystä vastaanotetaessa.
1 4 Dekooderi-ilmaisimet
Toimivaa dekooderia vastaava ilmaisin syttyy.
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TAKAPANEELI

1 FM/AM-antenniliitännät

1 1 FLASHER IN-liitäntä
Liitäntää käytetään ulkoisen ohjausyksikön kytkemiseksi tähän laitteeseen.

2 Analogiset audioliitännät
3 PRE OUT-liitäntä
4 7.1CH INPUT-tuloliitäntä

1 2 Kauko-ohjausliitännät (REMOTE
CONTROL)

5 Kaiutinliitännät

1 3 M-XPort-liitäntä

6 Verkkovirtaliitäntä (AC IN)

1 4 Tasajännitelähtö (DC OUT)

7 COMPONENT VIDEO-liitännät

1 5 RS-232C-liitäntä

8 HDMI-iitännät

Huom!
Älä koske takapaneelin liitäntänastoihin. Staattinen purkaus voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.

9 Digitaaliset audioliitännät
1 0 VIDEO-liitännät
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KAUKO-OHJAIN

1 2 MACRO-painike
1 3 Numeropainikkeet
1 4 Pyyhintäpainike (CLR)
1 5 Virityspainikkeet (TUNING +/-)
1 6 Kauko-ohjaussignaalien lähetysikkuna
1 7 Virtapainikkeet (ON, STANDBY)
1 8 Kaiutinvalintapainikkeet A/B (SPKR A/B)
1 9 Testiäänipainike (TEST TONE)
2 0 Äänenmykistyspainike (MUTE)
2 1 Valopainike
2 2 Kokonaisvoimakkuuden säätöpainikkeet
(VOLUME +/-)

1 Näyttö
1. LEARN-ilmaisin
2. MACRO-ilmaisin
3. Informaationäyttö
4. ilmaisin

2 3 Surround-tila (SURR.)/muistipainike
(MEMORY)

2 SOURCE-virtapanike

2 6 Paluupainike (RETURN)

3 Asetuspainike (SET)

2 7 Järjestelmän ohjauspainikkeet
• Taukopainike ( )
• Toistopainike ( )
• Pysäytypainike ( )
• Ylihyppäyspainike (
)
• Pikahakupainike (
)

2 4 Haku (SEARCH)/informaatiopainike (INFO)
2 5 Hyväksyntäpainike (ENTER)

4 Tulotilan valintapainike (A/D)
5 SOURCE SEL-painike
6 Audioviivepainike (DLY)
7 INPUT-painikkeet (

)

2 8 STEREO-painike

8 DISPLAY/viritintilapainike (T.MODE)

2 9 AUTO-painikkeet

9 SHIFT/TOP MENU-painike
1 0 Kursoripainikkeet (

3 0 MULTEQ-painike

)

3 1 Audioviivepainike (A.DELAY)

1 1 Valikkopainike (MENU)

3 2 M-DAX-painike
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3 3 Kanavatasopainikkeet (CH LVL)

Huom!
• Estä paristonesteen vuodot toimimalla seuraavasti:
- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja, pura, kuumenna tai
heitä paristoja tuleen.
- Älä säilytä paristoja paikassa, joka on alttiina suoralle
auringonvalolle tai on erittäin kuuma.
• Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi vuotanut neste pois
paristotilasta ja asenna uudet paristot.
• Poista paristo kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä pitkään
aikaan.
• Hävitä loppuunkuluneet paristot ympäristömääräysten
edellyttämällä tavalla.

3 4 Uniajastinpainike (SLEEP)
3 5 Lisäyspainike (INSERT)
3 6 Pyyhintäpainike (DELETE)
3 7 P.DIRECT-painike
3 8 Toiston kertauspainike (REPEAT)
3 9 Hajatoistopainike (RANDOM)
4 0 Dynamic EQ/Dynamic Volume-painike
(DYN EQ/VOL)
4 1 Videovalitsin (V.SEL)
4 2 TV-ohjauspainikkeet (TV POWER/INPUT)
4 3 Kanava-/Esiasetuspainikkeet (CHANNEL/
PRESET)

Kauko-ohjaimen toiminta-alue

Huom!
HDMI-, Z3-, CDR-, SATR- ja A-DSX-painikkeita ei voi käyttää.

Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnistinta lähettäessäsi jonkin toimintakomennon.

Paristojen asennus
1. Poista paristotilan
kansi.

2. Asenna paristotilaan kaksi
R03/AAA-paristoa napaisuusmerkintöjen mukaan.

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

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Käytä kauko-ohjaimessa vain yllä mainittuja paristoja.
• Vaihda paristo uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka
se viedään aivan laitteen eteen. (Mukana olevat paristot
ovat vain toimintojen tarkistamista varten ja niiden käyttöikä on normaalia lyhyempi.)
• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asentaessasi paristoja.

MUITA TIETOJA
SR6005 käyttää alla esiteltyjä teknologioita:

Valmistettu Dolby laboratorioiden myöntämällä lisenssillä. !Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D symboli
ovat Dolby laboratorioiden tavaramerkkejä.
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DTS-HD-, DTS-HD Master Audio- ja DTS-logot ovat DTS, Inc. tavaramerkkejä. Tuotteet sisältävät
ohjelman.
Valmistettu DTS Licensing Limitedin myöntämällä lisenssillä. DTS ja symboli ovat DTS Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä. DTS Neural Surround ja DTS-logot ovat DTS, Inc. tavaramerkkejä. Tuotteet sisältävät ohjelman.
HDMI, HDMI-logo ja High Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröimiä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.
Valmistettu Audyssey laboratorioiden myöntämällä lisenssillä. Audyssey Dynamic Volume on
Audyssey laboratorioiden rekisteröimä tavaramerkki.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittaa, että jokin elektroninen laite on suunniteltu
kytkettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteeseen ja certifioitu kehittäjän toimesta täyttämään
Applen suorituskykynormit. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta tai sen yhteensopivuudesta
turva- ja muihin normeihin.
iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch ovat Apple Inc. rekisteröimiä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch-laitteita voidaan käyttää
tekijänoikeusvapaan materiaalin kopioimiseen yksityiskäyttöä varten.
Tekijänoikeuslailla suojatun materiaalin kopiointi on kielletty.
SURROUND
SR6005 on varustettu digitaalisella signaalinkäsittelypiirillä joka mahdollistaa ohjelmalähteiden toistamisen surroundtilassa saavuttaakseen saman läsnäolotunteen, joka syntyy elokuvateatterissa kuunneltaessa.
Surround-tilat ja parametrit
Alla oleva taulukko näyttää kaiuttimet, joita voidaan käyttää jokaisessa surround-tilassa ja jokaista surround-tilaa varten
säädettävät parametrit.
Taulukon symbolit
: Näyttää audiolähtökanavat tai asetettavat surround-parametrit.
: Näyttää audiolähtökanavat. Lähtökanavat riippuvat ”Speaker Config.” valikon asetuksista. Katso sivu 57.

Surround-tila

*1
*2
*3
*4
*5
*6

Jokainen tulosignaaliin sisältyvä kanava syöttyy ulos audiosignaalina.
Ääni toistuu subwooferista ainoastaan, kun ”Subwoofer Mode” asetukseksi on valittu ”LFE+Main”.
Tätä ääniparametriä ei voi asettaa HD-audiolähdettä varten, jonka tulosignaalin näytteenottotaajuus on yli 96 kHz.
Tämän parametrin voi valita Dolby TrueHD-signaalia toistettaessa.
Tämän parametrin voi valita Dolby Digital- tai DTS-signaalia toistettaessa.
Tämän parametrin voi valita Dolby Digital-, DTS- tai DVD-Audio signaalia toistettaessa.
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Surround-tila

*7
*8
*9
*10
*11

Tätä parametriä ei voi asettaa, jos ”Dynamic EQ” asetus on ”ON”.
Tätä parametriä ei voi asettaa, jos ”MultEQ” asetus on ”OFF” tai ”Manual”.
Tätä parametriä ei voi asettaa, jos ”Dynamic EQ” asetus on ”OFF”.
Tämän parametrin voi asettaa, jos tulosignaali on analoginen, PCM 48 kHz tai 44.1 kHz.
Tätä parametriä ei voi asettaa HD-audiolähteitä varten, joiden tulosignaalin näyttenottotaajuus on yli 96 kHz.

Tulosignaalien tyypit ja vastaavat surround-tilat
Alla oleva taulukko ilmaisee tulosignaalin, jonka voi toistaa jokaisessa surround-tilaassa. Tarkista tulolähteen
audiosignaali ja valitse sitten sopiva surround-tila.
Taulukon symbolit
: Ilmaisee valittavissa olevan surround-tilan.
Surround-tila

*1
*2
*3
*4

Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi on valittu ”None”.
Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi on valittu ”1sp” tai ”None”.
Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”Front Height” asetukseksi on valittu ”None”.
Tätä surround-tilan voi valita, jos ”Amp Assign” asetukseksi on valittu ”Normal”.
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Surround-tila

*1
*2
*3
*4

Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi on valittu ”None”.
Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi on valittu ”1sp” tai ”None”.
Tätä surround-tilaa eri voi valita, jos ”Speaker Config.” - ”Front Height” asetukseksi on valittu ”None”.
Tämän surround-tilan voi valita, jos ”Amp Assign” asetukseksi on valittu ”Normal”.

KUVASIGNAALIEN JA MONIORILÄHDÖN VÄLINEN SUHDE

Videosignaalin syöttö on käynnissä.
Ei videosignaalin syöttöä.
Ellei HDMI-monitoria ole kytketty tai sen virta on katkaistu.

Päälleasetetun kuvan ilmaisee ( ).
Ainoastaan ( ) oleva kuva syöttyy.
Ei syötä kuvaa eikä valikkoa.
Vain valikko ilmestyy ruutuun, ellei HDMI-monitoria ole
kytketty tai sen virta on katkaistu.
Ellei HDMI-monitoria ole kytketty tai sen virta on katkaistu,valikko näkyy suluissa kuvan päällä.

Huom!
• Päävyöhykkeen videomuunto on yhteensopiva formaateille: NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4:3, PAL-N, PAL-M ja
PAL-60.
• Kun SECAM-videtulosignaaleja muunnetaan ylöspäin, signaalit syöttyvät PAL-formaatissa S-video- ja Video-liitännöistä.
• Valikkonäyttöä ei voi upottaa kuvan päälle, kun syötettävät signaalit ovat tietokoneresoluution omaavia (esim. VGA)
x.v.Color-signaaleja.
Huom1
• Toistokuva korvautuu valikkoruudulla, jos operoit valikossa 3D-videotoiston aikana. Videokuva ei toistu valikkoruudun
takaa.
• SR6005 ei ilmaise toimintatilanäyttöä toistaessasi 3D-videosisältöä.
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TERMIEN SELITYKSET

Dolby Digital EX
Dolby Digital EX on 6.1-kanavainen surround-formaatti,
joka tarjoaa kotikuuntelijalle DOLBY DIGITAL SURROUND
EX formatoitua audionautintoa, jonka ovat kehittäneet
Dolby laboratoriot ja Lucas Films.
6.1- äänikanavaa sisältää myös surround-takakanavat,
jotka parantavat äänen sijaintivaikutelmaa ja tilantunnetta.

A2DP
A2DP on Bluetooth profiili, joka on määritetty autolaitteita
ja AV-laitteita varten, jotka käytävät langatonta kommunikointia kaapelin sijasta.
Adobe RGB color/&Adobe YCC601 color
Samoin kuin x.v. Color, jokainen näistä väritiloista määrittää käytettävissä olevan väripaletin, joka on suurempi kuin
perinteinen RGB-värimalli.

Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus on parannettu Dolby Digital-signaaliformaatti, joka tarjoaa yhteensä 7.1-kanavaisen erillisen digitaaliäänen lisäbittien ansiosta. Dolby Digital Plus on ylöspäin yhteensopiva tavanomaisen Dolby Digital-formaatin
kanssa, joten se tarjoaa suuremman jouston lähdesignaalivasteeseen ja toistolaiteolosuhteisiin.

Audyssey Dynamic EQ
Audyssey Dynamic EQ ratkaisee äänenlaadun huononemisongelmat, jotka syntyvät voimakkuuden pienetessä.
Tämä tapahtuu huomioimalla ihmisen havaintokyky ja huoneen akustiikka. Audyssey Dynamic EQ toimii yhdessä
Audyssey MultEQ-toiminnon kanssa tarjotakseen kuuntelijalle tasapainoisen äänen jokaisella voimakkuustasolla.

Dolby Headphone
Dolby Headphone-teknologia tarjoaa surround-kuunteluvaikutelman kuulokkeita käytettäessä.
Kuunnellessasi kuulokkeilla monikanavaista sisältöä,
kuten DVD-filmit, kuunteluvaikutelma poikkeaa lähtökohtaisesti kaiutinkuuntelusta. Koska kuulokekaiuttimet peittävät korvat, kuunteluvaikutelma eroaa suuresti tavanomaisesta kaiutintoistosta. Dolby hyödyntää patentoituja
kuulokekäyriä ongelman ratkaisemiseksi. Kuuntelu ei väsytä ja se on mukaansatempaavaa. Dolby Headphone
luo myös poikkeuksellisen 3D-äänen tavanomaisesta
stereomateriaalista.

Audyssey Dynamic Volume
Audyssey Dynamic Volume ratkaisee suurten voimakkuustasovaihtelujen aiheuttamat ongelmat TV-ohjelmien,
mainosten sekä elokuvien heikkojen ja voimakkaiden äänin välillä. Audyssey Dynamic EQ on integroitu Audyssey
MultEQ-toimintoon siten, että toistovoimakkuus säätyy
automaattisesti, bassovaste, äänen tasapaino, surround.
vaikutus ja dialogin selkeys säilyvät samana.
Audeyssey MultEQ
Audyssey MultEQ on huoneen ekvalisointiratkaisu, joka
kalibroi audiojärjestelmän siten, että suorituskyky optimoituu jokaista kuuntelijaa varten suurelle kuuntelualueelle.
Lukuisiin huonemittauksiin perustuen MultEQ laskee
ekvalisointiratkaisun, joka korjaa aika- ja taajuusvasteongelmat kuuntelualueella sekä suorittaa täysin automatisoidun surround-järjestelmäasetuksen.

Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on Dolby laboratorioiden kehittämä audio
teräväpiirtoteknologia, joka käyttää hävikitöntä koodaustekniikkaa studiomasteroidun äänen luonnolliseen toistamiseen.
Formaatti tukee yhteensä 8 audiokanavaa (96 kHz/24 bitin
resoluutio) ja yhteensä 6 kanavaa (192 kHz/24 bitin resoluutio). Dolby TrueHD soveltuu tilanteisiin, joissa äänenlaatu on erittäin tärkeä tekijä.

Auto Lip Sync
Voit korjata äänen ja kuvan välisen viiveen, jos kytket viritinvahvistimen Auto Lip Sync-toimintoa tukevaan TV-vastaanottimeen.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II on Dolby laboratorioiden kehittämä
matrix-koodinpurkuteknologia.
Tavanomainen musiikki, kuten CD-levyt, on koodattu 5
kanavaan loistavan surround-efektin varmistamiseksi.
Surround-kanavasignaalit muunnetaan stereo- ja täysikaistaisiksi signaaleiksi (joiden taajuusvaste on 20 Hz 20 kHz tai enemmän) luodakseen ”kolmiulotteisen” äänikuvan, joka tarjoaa rikkaan läsnäolosunteen kaikkia stereolähteitä varen.

Bluetooth
Buetooth on langaton kommunikointiteknologia, jota käytetään kannettavien laitteiden (läppärit, PDA:t, kännykät,
jne.) väliseen kytkentään audio- ja videotietojen lähettämiseksi ilman kaapelia.
Deep Color
Tämä teknologia mahdollistaa useamman värin ilmaisemisen kuin tavanomainen 8 bittinen teknologia.

Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx on Dolby Pro Logic II matrix-koodinpurkuteknologian parannettu versio. 2-kanavaisina äänitetyt audiosignaalit puretaan luonnolliseksi 7.1-kanavaiseksi ääneksi. Käytettävissä on kolme toistotilaa: ”Music”
musiikin toistoa, ”Movie” filmien toistoa ja ”Game”, joka on
optimoitu pelien käyttöä varten.

Dolby Digital
Dolby Digital on Dolby laboratorioiden kehittämä monikanavainen digitaalinen signaaliformaatti.
Toistokanavia on yhteensä 5.1: 3 etukanavaa (”FL”, ”FR”
ja ”C”), 2 surrond-kanavaa (”SL” ja ”SR”) ja ”LFE” kanava
matalia taajuuksia varten.
Tästä johtuen kanavien välistä ylikuulumista ei synny, jolloin seurauksena on realistinen kolmiulotteinen vaikutelma
(etäisyyden, liikkeen ja sijainnin tunne).
Filmilähteiden toisto AV-huoneessa synnyttää realistisen,
voimakkaan läsnäolotunteen.
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Dolby Pro Logic IIz
Dolby Pro Logic IIz tuo täysin uuden ulottuvuuden kotiviihdekäyttöön lisäämällä järjestelmään surround-etukaiutinparin. Dolby Pro Logic IIz on yhteensopiva stereo-,
5.1-kanavaista ja 7.1-kanavaista sisältöä varten.
Dolby Pro Logic IIz lisää tilantunnetta, suurentaa syvyyttä/
ulottuvuutta filmeihin, konserttivideoihin ja peleihin.
Surround-etukaiuttimia käyttävä Dolby Pro Logic IIz on
ihanteellinen vaihtoehto myös kotitalouksiin, jotka eivät
tue surround-takakaiuttimien sijoittelua tyypillisessä 7.1kanavaisessa järjestelmässä.

DTS-HD
Tämä audioteknologia tarjoaa korkeamman äänenlaadin
ja paremman toimivuuden kuin tavanomainen DTS ja
sitä käytetään audiovaihtoehtona Blu-ray levyjä varten.
Tämä tekniikka tukee monikanavatoistoa, korkeaa näytteenottotaajuutta ja audiotoistolla ei synny mtään hävikkiä. Blu-ray-levytovat tuettuja enintään 7.1-kanavaan
asti.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD High Resolution Audio on parannettu versio
tavanomaisista DTS, DTS-ES ja DTS 96/24-signaaliformaateista, sopien näytteytystaajuuksille 96 tai 48 kHz ja
enintään 7.1-digitaaliäänikanavalle. Suuri bittiarvo tarjoaa
erittäin korkealaatuisen äänen. Formaatti on täysin yhteensopiva tavanomaisiin tuotteisiin, tavanomaiset 5.1-kanavaiset digitaaliset DTS-surround tiedot mukaanluettuna.

Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker on Dolby laboratorioiden kehittämä
tekniikka, joka luo virtuaalisen surround-tilan kahdella etukaiuttimella käyttäen monikanavaista Dolby Digital-lähdettä.
Dolby Virtual Speaker simuloi lisäksi Dolby Pro Logic tai
Dolby Pro Logic II tuottamaa surround-tilavaikutusta.
Dolby Virtual Speaker säilyttää alkuperäisen monikanavaisen audioinformaation ja tarjoaa kuuntelijalle vaikutelman
kuin he olisivat usean lisäkaiuttimen ympäröimiä.
Downmix
Tämä toiminto vähentää toistuvien surround-audiokanavien lukumäärää.

DTS-HD Master Audio
DST-HD Master Audio on Digital Theater System (DTS)
kehittämä hävikitön audioformaatti. Formaatti tarjoaa tuen
yhteensä 8 audiokanavalle (96 kHz/24) ja yhteensä 6
audiokanavalle (192 kHz/24). Formaatti on täysin yhteensopiva tavanomaisiin tuotteisiin, tavanomaiset digitaaliset
DTS-surround 5.1-kanavatiedot mukaanluettuna.

DTS
Tämä on lyhenne sanoista Digital Theater System, joka on
DTS-yhtiön kehittämä digitaalinen audiojärjestelmä.
DTS luo tarkan äänikentän ja realistiset ääniefektit , aivan
kuin istuisit elokuvateatterissa.

DTS Neural Surround
DTS Neural Surround on valittu surround-formaatiksi
XM satelliittiradiolle, TV-urheilulähetyksille, 7-1-kanavaisille peleille, Music Direct internetmusiikille sekä johtaville
FM/HD-radioasemille.

DTS 96/24
DTS 96/24 on digitaalinen audioformaatti, joka mahdollistaa korkealaatuisen 5.1-kanavaisen äänentoiston, joka
käyttää 96 kHz näytteenottotajuutta ja 24-bitin kvantisointia DVD-videotoistolla.

DTS NEO:6 Surround
DTS NEO:6 on matrix-koodinpurkuteknologia, joka luo
6.1-kanavaisen surround-toiston 2-kanavaisista lähteistä.
DTS NEO:6 sisältyy ” DTS NEO:6 Cinema”, joka sopii
elokuvien toistoon ja ”DTS NEO:6 Music”, joka soveltuu
musiikin toistoon.

DTS Digital Surround
DTS Digital Surround on DTS Inc. kehittämä standardisoitu digitaalinen surround-formaatti, joka on yhteensopiva näytteytystaajuuksille 44.1 kHz ja 48 kHz, synnyttäen
jopa 5.1-kanavaisen digitaalisen surround-äänen.

Dynamic Range
Dynamic Range tarkoittaa laitteen omasta kohinasta erottuvan voimakkaimman säröttömän äänen ja heikoimman
kuultavissa olevan äänen välistä eroa.

DTS-ES Discrete 6.1
DTS-ES Discrete 6.1 on 6.1-kanavainen digitaalinen surround-formaatti joka lisää surround-takakanavan digitaaliseen DTS-surround-ääneen. Tavanomaisten 5.1-kanavaisten audiosignaalien purku on myös mahdollista dekooderista riippuen.

HDCP
Laitteiden välisiä signaaleja lähetettäessä, HDCP-kopiointisuojaus kryptaa signaalit estäen niiden luvattoman kopioinnin.
HDMI
Tämä on lyhenne sanoista High-Definition Multimedia
Interface, joka on digitaalinen A/V-kytkentä, joka voidaan
tehdä TV-vastanottimeen tai vahvistimeen. Video- ja
audiosignaali voidaan kytkeä yhdellä ainoalla kaapelilla.

DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Matrix 6.1 on 6.1-kanavainen digitaalinen surround-formaatti joka lisää surround-takakanavan (SB) digitaaliseen DTS-surround-ääneen matrix-koodausta käyttäen. Tavanomaisten 5.1-kanavaisten audiosignaalien
purku on myös mahdollista dekooderista riippuen.

LFE
Tämä on lyhenne sanoista Low Frequency Effect ja ilmaisee lähtökanavaa, joka voimistaa matalia taajuisia ääniä.
Matalien taajuuksien syöttöalue on 20 hz - 120 Hz.

DTS Express
DTS Express on matalabittisiä audioformaatteja tukeva
järjestelmä (enintään 5.1-kanavaa, 24 - 256 kbps).

MAIN ZONE
Tämä on huone, johon laite on sijoitettu.

84

MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Tämä on kansainvälinen audiotietojen pakkausjärjestelmä
joka käyttää ”MPEG-1” videopakkausstandardia. Tiedot
pakkautuvat n. yhteen yhdestoistaosaan alkuperäisestä
koosta, säilyttäen musiikki-CD-levyyn verrattavan äänenlaadun.

Speaker impedance
Tämä on vaihtovirtainen resistanssiarvo, joka ilmaistaan
ohmeissa (!). Lähtöteho kasvaa impedanssin pienetessä.
sYCC601 color
x.v. Color: in tapaan, nämä väritilat määrittävät käytettävissä
olevan väripaletin, joka on suurempi kuin perinteinen RGB
värimalli.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2
MPEG-4
Nämä ovat digitaalisten pakkausformaattien nimiä, joita
käytetään pakattujen video- ja audiosignaalien purkamiseen. Videonormit sisältävät formaatit MPEG-1 Video,
MPEG-2 Video, MPEG-4 Visual, ja MPEG-4 AVC.
Audionormit sisältävät formaatit MPEG-1 Audio, MPEG-2
Audio ja MPEG-4 AAC.

WAV (Wave)
WAV on Windows-standardin mukainen audioformaatti.
Tiedostolla on taipumus kasvaa, mutta ääni säilyy lähes
alkuperäisenä.
WMA (Windows Media Audio)
Tämä on MIcrosoft Corporation kehittämä audiopakkausteknologia. WMA-tiedot voidaan koodata Windows Media
Player Ver. 7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP
ja Windows Media Player 9 sarjaa käyttäen.
Käytä ainoastaan Microsoft Corporation hyväksymiä sovellutuksia. Muilla sovellutuksilla tiedosto ei toimi oikein.

Pairing
Pairing on toimenpide joka vaaditaan kahden Blue-toothlaitteen keskinäistä kytkentää varten.
Protection Circuit
Tämä on toiminto, joka estää laitteiden vahingoittumisen
esim. ylikuormituksen, ylijännitteen tai sisäisen lämpötilanousun johdosta.
Laitteen virtailmaisin alkaa vilkkua ja laite asettuu valmiustilaan yllä mainituissa tilanteissa.

x.v. Color
Tämä toiminto mahdollistaa tarkemmat värit HDMI-näyttöä
käytettäessä.
x.v. Color on Sony-yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.
ZONE2
SR6005 pystyy ohjaamaan toimintoja toisessa huonessa
kuin missä laite itse sijaitsee (MAIN ZONE). Toiseen huoneen toisto on ZONE2.

Sampling frequency
Sampling tarkoittaa analogisignaalin lukemista säännöllisin
välein ja aaltokorkeuden ilmaisemisen digitaalimuodossa
jokaisesta lukemasta.
Sekunnin aikana otettujen lukemien määrää kutsutaan
”näytteenottotaajuudeksi”. Mitä suurempi lukema, sitä
lähempänä alkuperäistä toistettu ääni on.

VIANETSINTÄ
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon ellei ongelma ole ratkaistavissa alla esitetyn vianetsintälistan ohjeilla.
1 . Onko kytkennät tehty oikein?
2 . Käytetäänkö laitetta käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti?
3 . Toimivatko järjestelmän muut laitteet oikein?
YLEISTÄ
Oire
Virta ei kytkeydy.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista, onko verkkojohto kytketty pistorasiaan.
• Suojapiiri on aktivoitunut. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, odota
5-10 sekuntia ja kytke sitten verkkojohto uudelleen.

Näyttö on katkaistu.

• Valitse valikossa ”Display” parametrin asetukseksi jokin muu kuin ”OFF”.

Virtailmaisin vilkkuu punaista n. 2 sek.
välein.

• Laitteen sisälämpötila on noussut. Katkaise virta ja odota, että lämpötila
laskee normaaliksi. Kytke sitten virta päälle uudelleen.
• Asenna laite johonkin toiseen paikkaan, jonka tuuletus on hyvä.

Virtailmaisin vilkkuu punaista n. 0.5 sek.
välein.

• Käytä oikean impedanssin mukaisia kaiuttimia.
• Kaiutinkaapelit ovat oikosulussa (löysiä säikeitä). Kierrä säikeet yhteen ja
kytke kaiutinkaapelit uudelleen.

Virtailmaisin vilkkuu punaista 0.5 sek.
välein. heti, kun virta kytketään päälle.

• Laitteen vahvistinpiiri on vioittunut. Katkaise laitteesta virta ja ota yhteys
Marantz-huoltoon.

Laite ei toimi normaalisti.

• Palauta mikroprosessori perustilaan.
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VIDEO
Oire
Ruutuun ei ilmesty kuvaa.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista TV-kytkentä.
• Aseta TV-vastaanottimen tulo oikein.

Kuvaruutunäyttö ei toimi tai siinä näkyy

• Aseta kuvaruutunäytön tila TV-vastaanottimen ja kytkentämenetelmän
mukaiseksi.

AUDIO
Oire
Ääntä ei kuulu.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista kaikki laitekytkennät.
• Tarkista kaiutinkytkennät.
• Tarkista, onko audiolaitteeseen kytketty virta.
• Säädä kokonaisvoimakkuus.
• Peruuta äänen mykistystila.
• Valitse oikea tulolähde.
• Valitse oikea tulotila.
• Kytke kuulokkeet irti. Kaiuttimista tai PRE OUT-liitännöistä ei kuulu mitään
ääntä, kun kuulokkeet ovat kytkettynä.

Surround-takakaiuttimista ei kuulu ääntä.

• Avaa valikko ja valitse ”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”Normal”.
• Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”S.Back” asetukseksi jokin
muu kuin ”None”.
• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin ”STEREO”.

Surround-etukaiuttimista ei kuulu ääntä.

• Avaa valikko ja valitse ”Amp Assign” parametrin asetukseksi ”Normal”.
• Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”Surround” asetukseksi jokin
muu kuin ”None”.

Subwooferista ei kuulu mitään ääntä.

•
•
•
•

DTS-ääni ei toistu.

• Aseta valikossa ”Decode Mode” parametrin asetukseksi ”Auto” tai ”DTS”.

Dolby, TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital
Plus audio ei toistu.

• Suorita HDMI-kytkennät.

Tarkista subwoofer-kytkennät.
Kytke virta subwooferiin.
Avaa valikko ja valitse ”Speaker Config.” - ”Subwoofer” asetukseksi ”Yes”.
Jos ”Speaker Config.” valikossa on ”Front” ja ”Center” asetukseksi
valittu ”Large” ja Subwoofer Mode-asetukseksi ”LFE”, valitusta tulosignaalista tai surround-tilasta riippuen subwooferista ei kuulu mitään ääntä.

HDMI
Oire
Mitään ääntä ei kuulu, kun HDMIkytkentä on valittu.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista HDMI-kytkennät.
• Valitse valikossa ”HDMI Audio Out” asetukseksi ”AMP” syöttäessäsi
HDMI-äänen kaiuttimien kautta.
• Valitse valikossa ”HDMI Audio Out” asetukseksi ”TV” syöttäessäsi
HDMI-äänen television kautta.

HDMI-kytkentä ei toista videokuvaa.

• Tarkista HDMI-kytkennät.
• Aseta tulolähde vastaamaan kytkettyä HDMI-liitäntää.
• Tarkista, onko TV-vastanotin HDCP-yhteensopiva. Kuva ei toistu ellei
kytketty laite ole HDCP-yhteensopiva.

Kun alla esitetyt toimenpiteet tehdään
• Valitse valikossa ”HDMI Control” asetukseksi ”OFF”. Ohjataksesi jokaisen
HDMI-ohjausyhteensopivalla laitteella
laitteen virtakytkentää, valitse ”Power Off Control” asetukseksi ”OFF”.
laitteella, samat toiminnot käynnistyvät
tällä laitteella.
• Virta ON/OFF
• Vaihtaa audiolähtölaitetta
• Säätää voimakkuutta.
• Vaihtaa tulolähdettä.
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iPod
Oire
iPod-toisto ei ole mahdollista.

Näyttöön ilmestyy viesti ”Connection
Error”.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista iPod-kytkennät.
• Valitse tulolähteeksi ”USB”.
• Yhteensopimattomia iPod-tyyppejä ei voi toistaa.
• Oikea kommunikointi ei ole mahdollista. Katkaise virta tästä laitteesta,
irrota iPod ja kytke se sitten uudelleen.

Näyttöön ilmestyy viesti ”Not Support”.

• Tähän laitteeseen kytketty iPod on yhteensopimaton. Varmista, että
kytkettävä iPod on yhteensopiva.
• iPodin ohjelmaversio on vanhentunut. Päivitä iPod uusimpaan ohjelmaversioon.

Näyttöön ilmestyy viesti ”Connection
Error”.

• iPod ei vastaa komentoihin. Katkaise virta tästä laitteesta, irrota iPod ja
kytke se sitten uudelleen.

Näyttöön ilmestyy viesti ”No Connection”
kun iPod kytketään.

• Näyttöön ilmestyy ”No Connection”, jos kytketyn iPodin paristot ovat
lähes lopussa. Lataa iPod tällaisessa tapauksessa ennen kuin kytket
sen tähän laitteeseen.

RADIO
Oire
Vastaanotto ei onnistu tai lähetys
kohisee ja ääni säröytyy.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä AM-silmukka-antenni kauemmaksi laitteesta.
• Käytä tehokasta FM-ulkoantennia.
• Siirrä antenni kauemmaksi muista kytkentäkaapeleista.

USB-muistitikku
Oire
Valikkoon ei ilmesty ”USB”, kun laitteeseen kytketään USB-muistitikku.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Laite ei tunnista USB-tikkua. Tarkista kytkentä.
• USB-tikku ei vastaa massataltiointiluokkaa. Kytke massataltiointiluokkaa
vastaava USB-tikku.
• USB-tikkua ei voi kytkeä USB-keskittimen kautta.

USB-muistitikun sisältämiä tiedostoja
ei voi toistaa.

• Aseta USB-tikun formaatiksi ”FAT16” tai ”FAT32”. Tutustu USB-tikun
ohjeisiin lisätietoja varten.
• Ainoastaan päällimmäisen osion voi toistaa, jos USB-muisti on jaettu
useisiin osioihin.
• Tiedostot on äänitetty yhtensopimattomaan formaattiin. Äänitä tiedostot
yhteensopivaan formaattiin.
• Tämä laite ei pysty toistamaan kopiointisuojattuja tiedostoja.

Tiedostoimien näyttö on väärä ( . . ., jne.).

• Kirjoitusmerkit, joita tämä laite ei pysty näyttämään korvautuvat pisteellä
”.”.

Äänenlaatu on huono ja toisto kohisee.

• Toistettavan tiedoston bittiarvo on matala.

Näyttöön ilmestyy viesti ”Connection
Error”.

• Oikea kommunikointi ei onnistu. Katkaise virta tästä laitteesta, irrota USBtikku ja kytke se sitten uudelleen.
• USB-muistitikku ei vastaa komentoihin. Katkaise virta tästä laitteesta, irrota
tikku ja kytke se sitten uudelleen.

Näyttöön ilmestyy viesti ”Overcurrent”.

• USB-muisti kuluttaa liian paljon virtaa. Kytke verkkoadapteri, jos käytät
kannettavaa USB-kovalevyä.

M-Xport
Oire
Ääni ei kuulu, kun kytketään langaton
vastaanotin (RX101).

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista, että Bluetooth-laitteen ja langattoman vastaanottimen (RX-101)
”pairing” on tehty oikein.
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Kauko-ohjain
Oire
Laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Paristot ovat lopussa. Vaihda tilalle tuoreet paristot.
• Käytä kauko-ohjainta enintään 7 m etäisyydellä ja alle 30° kulmassa.
• Poista kaikki esteet tämän laitteen ja kauko-ohjaimen väliseltä signaalireitiltä.
• Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
• Kauko-ohjain on alttiina voimakkaalle valolle (suora auringonpaiste, loistevalaisin jne.). Siirrä laite paikkaan, jossa sen kauko-ohjaustunnistin on
suojassa voimakkaalta valolta.

MIKROPROSESSORIN PALAUTUS PERUSTILAAN
Palauta mikroprosessori perustilaan ellei laite toimi oikealla tavalla tai toimenpiteitä ei voi suorittaa.
Kaikki esiasetetut arvot palautuvat tehtaan tekemille asetuksille, kun mikroprosessori palautetaan perustilaan.
Esiaseta kyseiset arvot uudelleen, kun mikroprosessori on palautettu perustilaan.

1 Pidä BAND ja ENTER-painikkeita alaspainettuina yli 3 sekuntia virran ollessa kytketty.
Näyttöön ilmestyy ensin ”MEMORY SAVING” ja sitten ”COMPLETE”, kun asetukset on taltioitu.
2 Katkaise virta painamalla ON/STANDBY.
3 Paina ON/STANDBY-painiketta pitäen samalla SURR.MODE- ja AUTO-painikkeita alaspainettuina.
4 . Vapauta molemmat painikkeet näytön alkaessa vilkkua n. sekunnin välein.
5 . Pidä MENU- ja BAND-painiketta alaspainettuna yli 3 sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin ”MEMORY LOAD” ja sitten ”COMPLETE” merkiksi, että asetukset ovat palautuneet vaiheessa 1 tallennettuihin arvoihin.
Huom!
• Asetukset palautuvat tehtaan asettamille arvoille suorittamalla vaiheet 2-4 (hyppää vaiheen 1 yli).
• Aloita uudelleen vaiheesta 1 ellei näyttö vilku 1 sekunnin välein vaiheessa 3.
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TEKNISET TIEDOT
Audio-osa
• Päätevahvistin
Nimellisteho:

Maksimi lähtöteho:

Lähtöliitännät:
• Analogi
Tuloherkkyys/tuloimpedanssi:
Taajuusvaste:
Häiriöetäisyys:
Video-osa
• Videovakiokytkennät
Tulo-/lähtötaso/impedanssi:
Taajuusvaste:
• Värikomponentti-videoliitäntä
Tulo-/lähtötaso/impedanssi:

Taajuusvaste:
Viritinosa
Vastaanottoalue:
Käyttökelpoinen herkkyys:
50 dB vaimennusherkkyys:
Häiriöetäisyys (IHF-A):
Harmoninen kokonaissärö 81 kHz):
Yleistietoja
Virtalähde:
Tehonkulutus:

Ulkomitat (LxKxS):
Paino:
Kauko-ohjain (RC010SR)
Paristot:

Etukanavat
110 W + 110 W (8!, 20 Hz-20 kHz, harmoninen särö 0.08 % )
Keskikanava
110 W (8!, 20 Hz-20 kHz, harmoninen särö 0.08 % )
Surround-kanavat
110 W + 110 W (8!, 20 Hz-20 kHz, harmoninen särö 0.08 % )
180 W + 180 W (8!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
Surround-takakanavat/Surround etukanavat
110 W + 110 W (8!, 20 Hz-20 kHz, harmoninen särö 0.08 % )
Etukanavat
190 W + 190 W (6!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
Keskikanava
190 W (6!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
Surround-kanavat
190 W + 190 W (6!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
Surround-takakanavat/Surround etukanavat
190 W + 190 W (6!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
180 W + 180 W (6!, 1 kHz, harmoninen särö 10 % )
6-8 ! (SPEAKER A + B: 8 !)
165 mV/50 k!
10 Hz - 100 kHz - ±3 dB (Source Direct Mode)
98 dB (IHF-A painotettu, Source Direct Mode)

1 Vp-p, 75 !
5 Hz - 10 MHz - +1, -3 dB
Y (valoisuus) -signaali - 1 Vp-p, 75 !
P B /CB -signaali - 0.7 Vp-p, 75 !
P R/CR -signaali - 0.7 Vp-p, 75 !
5 Hz - 60 MHz - +0, -3 dB
FM
AM
(Huom: µV/75 !, 0 dBf = 1 x 10-15W)
87.5 MHz - 108.0 MHz
522 kHz - 1611 kHz
1.2 µV (12.8 dBf)
18 µV
MONO 2.0 µV (17.3 dBf)
STEREO 42 µV (34.5 dBf)
Mono 72 dB
STEREO 67 dB
MONO 0.3 %
STEREO 0.7 %
230V, 50 Hz vaihtovirta
650 W
0.2 W (valmiustila)
3 W (CEC-valmiustila)
440 x 161 x 389 mm
11.8 kg
R03/AAA ( 2 kpl)
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ESIASETUSKOODILISTA
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Laitteen mitat
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