CD-soitin
Malli CD5003
Käyttöohje

CE-merkintä

Malli CD5003 on valmistettu EMC- ja matalajännitelaitteita koskevien direktiivien mukaisesti.
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VAROITUKSIA!
• Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
• Älä irrota laiteen koteloa.
• Älä työnnä mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin.
• Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä.
• Älä peitä tuuletusaukkoja pöytäliinoilla, sanomalehdillä, verhoilla tms.
• Älä aseta avoliekkiä, kuten palavaa kynttilää laitteen päälle.
• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ympäristömääräysten edellyttämällä tavalla.
• Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärille.
• Laitteen päälle ei saa sijoittaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten esim. kukkamaljakot.
• Virta ei katkea kokonaan virtakytkimen ollessa OFF-asennossa. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos haluat
katkaista virran kokonaan.
• Asenna laite lähelle pistorasiaa, että virtalähde on helposti käsillä.
• Älä altista laitetta ja paristoja korkealle kuumuudelle.

Johdanto
Kiitämme Sinua Marantz CD5003 laitteen valinnasta A/V-järjestelmääsi varten. Lue nämä ohjeet huolella.
Lue nämä ohjeet huolella ja suorita kaikki järjestelmäkytkennät ennen laitteen käyttöä.
VARUSTEIDEN TARKISTUS
Tarkista, että alla esitetyt varusteet ovat mukana avattuasi pakkauslaatikon.
• Kauko-ohjain

• Kauko-ohjauskaapeli

• Käyttöopas

• Paristot (AAA) x 2

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

• Audiokytkentäkaapeli
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Ominaisuudet
• MP3- ja WMA-tiedostojen toisto
Tällä CD-soittimella voidaan toistaa CD-R- tai
CD-RW-levyille äänitettyjä MP3- ja WMA-tiedostoja.
• Toistonopeuden säätötoiminto (ainoastaan
audio-CD-levyt)
”Pitch control” toiminto mahdollistaa toistonopeuden säätämisen ±12 dB.
• Toiston pikauusinta (ainoastaan audio-CDlevyt)
”Quick replay” toiminto mahdollistaa yksinkertaisella toimenpiteellä toistopisteen taaksepäin siirtämisen asetettua aika-arvoa vastaavaan kohtaan (asetusalue: 5-60 sekuntia), josta toisto käynnistyy uudelleen.
Toiminnon avulla on mahdollistaa palata takaisin
juuri toistettuun raitapisteeseen kuuntelun uusintaa
varten.
• CD-teksiyhteensopiva
CD-Text on audio-CD-normia laajentava ominaisuus, joka mahdollistaa tekstitietojen, kuten artistin,
albumin ja kappaleiden nimien taltioinnin audio-CDlevylle.

• Alkuperäinen HDAM®SA2
Laitteessa on alkuperäinen HDAM®SA2, jonka
korkea äänenlaatu on todistettu Super Audio CDsoittimissa ja huippuluokan vahvistimissa.
• Edistyksellinen Cirrus Logic D/A- muunnin,
CS4392
Laitteessa on edistyksellinen CS4392-muunnin, joka
on tärkeä elementti äänenlaatua määritettäessä.
Cirrus Logic-muunnin on Super Audio CD- ja
DVD-yhteensopiva korkealaatuinen laite.
(Tämä malli sopii ainoastaan audio-CD-levyjen tai
MP3/WMA-tiedostojen toistoon.)
• Audio EX-toiminto
Audio EX on toiminto, joka mahdollistaa toistonopeuden ja digitaalilähdön asettamisen sekä näyttötoiminnon katkaisemisen.
• Korkealaatuinen kuulokepiiri
Kuulokepiiri sisältää suurinopeuksisen puskurivahvistimen laadukkaan kuulokekuuntelun mahdollistamiseksi öiseen aikaan tai vastaavissa tilanteissa.
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VIRTAJOHDON KÄSITTELY
• Älä koske verkkojohtoon märillä käsillä.
• Tartu aina pistokkeeseen irrottaessasi verkkojohdon.
Verkkojohdon vetäminen tai vääntäminen saattaa
vahingoittaa sitä ja aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon.
• Ota tavaksi katkaista virta soittimesta ennen kuin
poistut kotoasi.

Tekstitiedot äänittyvät sellaisiin kohtiin, joita tavanomaiset audio-CD-levyt eivät käytä.

Ennen käyttöä
Lue tämä osa hyvin ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen.

ÄLÄ YRITÄ KORJATA SOITINTA ITSE
• Soitinta ei saa voidella - tämä vahingoittaa sitä.
• Ainoastaan valtuutetun ammattimiehen on lupa suorittaa korjauksia.

VERKKOJÄNNITE
Tämä Marantz-laite toimii ainoastaan 230V vaihtovirralla.

VAROTOIMENPITEITÄ
• Talviaikaan lämmitetyn huoneen ikkunan sisäpinnalle muodostuu pieniä vesipisaroita. Tätä kutsutaan
kondensaatioksi. CD-soitin käyttää optista linssiä
tietojen lukemiseen, joten kondensoitumista saattaa
ilmetä seuraavissa tapauksissa.
- Huoneessa pian lämmityslaitteen käynnistämisen
jälkeen.
- Huoneessa, jonka kosteus on korkea.
- Jos soitin tuodaan kylmästä paikasta lämpimään
huoneeseen.
Tällaisissa tapauksissa raitanumeroiden lukeminen
ei ole mahdollista ja soitin ei toimi oikein.
Odota 30 minuuttia, että kosteus haihtuu, jonka
jälkeen soitin toimii jälleen normaalisti.
• Soitin saattaa aiheuttaa radio- tai TV-häiriöitä.
Siirrä tällaisessa tapauksessa soitin kauemmaksi
radio- tai TV-vastaanottimesta.
• CD-levyjen kohinataso on paljon matalampi kuin
analogisten levyjen. Käytännössä ei kuulu juuri
mitään kohinaa ennen toisto käynnistymistä.
Varo säätämästä vahvistimen voimakkuutta liian
korkeaksi, muut audiolaitteet voivat vahingoittua.
• Tämä soitin on suunniteltu Super audio CD-/normaalien audio-CD-levyjen ja pakattujen MP3/
WMA-tiedostojen toistoa varten.
Sitä ei voi käyttää tietokoneissa käytettävien CDROM-, peli-CD-, video-CD- tai DVD (video/
audio) -levyjen toistamiseen.
• Vältä linssinpuhdistimien käyttöä.

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

ÄLÄ ASETA ESINEITÄ SOITTIMEN PÄÄLLE
• Älä aseta mitään esineitä soittimen päälle.
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KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Paristojen asennus
Asenna kauko-ohjaimeen paristot ennen ensimmäistä
käyttökertaa. Mukana olevat paristot ovat ainoastaan
toimintojen tarkistusta varten, joten niiden käyttöikä
on normaalia lyhyempi.
. Poista paristotilan kansi.

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

2. Asenna paristot oikealla +/- napaisudella.

3. Sulje paristotilan kansi.

Paristojen käsittelyä koskevia varoituksia
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon, syöpymisen tmv.
Pidä mielessäsi seuraava käyttäessäsi paristoja.
• Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä
pitkään aikaan (yli kuukausi).
• Älä käytä vanhaa paristoa yhdessä uuden kanssa.
• Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
Katso paristotilassa olevat merkinnät.
• Saman kokoisissa paristoissa voi olla eri jännite.
Älä käytä eri tyyppisiä paristoja samanaikaisesti.
• Jos elektrolyytti on vuotanut, pyyhi paristotila puhtaaksi ja asenna uudet paristot.
• Noudata ympäristösäädöksiä hävittäessäsi loppuunkäytettyjä paristoja.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Käytä kauko-ohjainta alla olevan piirroksen esittämällä
tavalla.
n. 5 metriä

Kauko-ohjain
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Säätimet ja toiminnot
ETUPANEELI

1 Virtakytkin ja valmiustilailmaisin (POWER
ON/STANDBY)
Kytkintä käytetään virran kytkemistä tai laitteen
valmiustilaan asettamista varten. Kytkintä painettaessa virta kytkeytyy päälle ja näyttöön syttyy valo.
Painamalla uudelleen, virta katkeaa ja STANDBYilmaisin syttyy.
2 Levykelkan avaus-/sulkupainike
Käytetään levykelkan avaamiseen ja sulkemiseen.
3
pikahaku/ylihyppäyspainike eteenpäin
Painiketta käytetään soittoraitojen eteenpäinhyppäystä varten. Lukupää hyppää painamiskertoja
vastaavan raitamäärän eteenpäin. Alaspainettuna
pitäminen käynnistää raitojen sisäisen pikahaun
eteenpäin.
pikahaku/ylihyppäyspainike taakse4
päin
Tätä painiketta painettaessa lukupää hyppää takaisin toistuvan raidan alkuun. Lukupää hyppää painamiskertoja vastaavan raitamäärän taaksepäin.
Alaspainettuna pitäminen käynnistää raitojen sisäisen pikahaun taaksepäin.
5 Levykelkka
Aseta toistettava CD-levy tähän kelkkaan.
6 Näyttö
Näyttö ilmaisee asetus-, toistotila-, teksti- ym.
tietoja.
7 Toistopainike ( )
Painiketta käytetään toiston käynnistykseen.
8 Pysäytyspainike ( )
Painiketta käytetään toiston lopettamiseksi.
9 Taukopainike ( )
Painiketta käytetään toiston hetkellistä pysäyttämistä varten.

10 Kuulokevoimakkuuden säädin (LEVEL)
Säätää kuulokkeiden voimakkuustasoa. Voimakkuus kasvaa myötäpäivään käännettäessä.
11 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Kytke kuulokkeet tähän liitäntään.
12 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin
Tunnistin vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämiä infrapunasignaaleja.
13 MP3/WMA-ilmaisin
Ilmaisin syttyy MP3/WMA-tiedostoa toistettaessa.
14 DISPLAY OFF-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun näyttö sammutetaan.
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NÄYTTÖPANEELI

1 Päänäyttö
Näyttö ilmaisee toistettavaa levyä koskevat aika- ja
tekstitiedot, asetusvalikot, jne.
2 Teksti-ilmaisin (TEXT)
Ilmaisin syttyy, kun soittimeen ladataan CDTEXT-yhteensopiva levy.
3 Taukoilmaisin ( )
Ilmaisin syttyy, kun toisto pysäytetään hetkellisesti.
4 Toistoilmaisin ( )
Ilmaisin palaa toiston aikana.
5 Levyilmaisin (DISC)
Ilmaisin vilkkuu soittimen lukiessa levytietoja
(TOC).
6 Soittoraitojen kokonaismääräilmaisin (TTL)
Ilmaisin syttyy levyn sisältämien soittoraitojen
kokonaismäärää osoittavan luvun yläpuolelle.
7 Hajatoistoilmaisin (RNDM)
Ilmaisin syttyy, kun hajatoisto käynnistetään.
8 Raitailmaisin (TRK)
Ilmaisin syttyy toistuvan raitanumeron yläpuolelle.
9 Ohjelmailmaisin (PROG)
Ilmaisin palaa ohjelmoidun toiston aikana.
10 A-B-kertausilmaisin
Ilmaisin palaa A-B-jaksoa kerrattaessa.
11 Kertausilmaisin (RPT)
Ilmaisin palaa tai vilkkuu, kun toiston kertaus
(REPEAT) asetetaan.
12 Yhden raidan kertausilmaisin (RPT 1)
Ilmaisin syttyy yhtä raitaa kerrattaessa.
13 Toistonopeuden ilmaisin (PITCH)
Ilmaisin syttyy, kun toistonopeuden säätötoiminto
aktivoidaan.
14 EDIT-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun editointitoiminto aktivoidaan.
15 Signaalihuipun ilmaisin (PEAK)
Ilmaisin syttyy signaalihuippua haettaessa ja toistettaessa.

16 Toiston kokonaisaikailmaisin (TTL)
Ilmaisin syttyy, kun levyn tai ohjelman jäljellä
oleva aika valitaan näyttöön.
17 Aikailmaisin (TIME)
Ilmaisin syttyy näytön ilmaistessa aikatietoja.
18 Musiikkikalenteri (1-20, )
Ilmaisin näyttää levylle äänitettyjen raitojen numerot, toistoa odottavien raitojen numerot ja ohjelmoitua toistoa varten asetetut raitanumerot.
(Ainoastaan audio-CD-levyt.)
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8 Voimakkuuspainike (
)
Tulonvalintapainike (
)
Äänen mykistyspainike (MUTE)
Painikkeita käytetään vastaavien toimintojen
ohjaamiseksi integroidusta Marantz-vahvistimesta.
Tutustu vahvistimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.
9 Q. REPLAY-painike
Painiketta käytetään toistopisteestä taaksepäin
tapahtuvaa hyppäystä varten. Lukupää hyppää
asetettua aikaa vastaavan matkan taaksepäin, josta
toisto käynnistyy uudelleen.
10 Taukopainike ( )
Painiketta käytetään toiston hetkellistä pysäyttämistä varten.
11 Pysäytyspainike ( )
Painiketta käytetään toiston lopettamiseksi.
12 MENU, ENTER-painike
MENU-painike
Painikkeella voi valita erilaisia asetuksia näyttöön.
ENTER-painike
Painike taltioi valitut asetukset.
13 Numeropainikkeet (0 - 9)
Painikkeita käytetään toistettavien raitojen valintaan.
14 Pikahakupainikkeet (
)
pikahaku käynnistyy taaksepäin pitämällä
painiketta alaspainettuna toiston aikana.
pikahaku käynnistyy eteenpäin pitämällä
painiketta alaspainettuna toiston aikana.
)
15 Ylihyppäyspainikkeet (
käytetään lukupään palauttamiseksi takaisin
toistuvan raidan tai edellisen raidan alkuun.
käytetään lukupään siirtämiseksi eteenpäin
seuraavan tai sitä seuraavan raidan alkuun
jne.
16 Toistopainike ( )
Painiketta käytetään toiston käynnistykseen.
17 Toiston kertauspainike (REPEAT)
Käytetään yhden raidan tai levyn kaikkien raitojen
kertaamiseksi.
18 PITCH-/RESET/+ painikkeet
Painikkeita käytetään toistonopeuden (pitch) säätämiseksi ±12 askelta (ainoastaan audio-CD).
Painikkeita käytetään myös MP3/WMA-kansioiden valintaan.
19 Näyttöpainike (DISPLAY
Painiketta käytetään näytön sammuttamiseksi
(DISPLAY OFF). Näyttö on mahdollista sammuttaa ainoastaan toiston aikana.
20 Ohjelmapainike (PROGRAM)
Käynnistää ohjelmoidun toiston.
21 AMS-painike
Painiketta käytetään kaikkien raitojen esittelytoistoa varten. Toisto käynnistyy ensimmäisestä raidasta valitun aika-asetuksen mukaisesti.

KAUKO-OHJAIN

1 Virtapainike (POWER)
Kytkee virran tai asettaa laitteen valmiustilaan.
2 A-B kertauspainike
Asettaa aloituspisteen (A) ja lopetuspisteen (B)
kerrattavaksi haluttua toistojaksoa varten.
3 Peruutuspainike (CANCEL)
Painiketta käytetään ohjelmoitujen raitojen pyyhintään. Katso sivut 18, 19.
4 Hajatoistopainike (RANDOM)
Käytetään raitojen toistamiseksi satunnaisessa
järjestyksessä.
5 SCROLL/RECALL-painike
Painiketta käytetään tekstinäytön rullaamiseen
tekstitietoja tarkistettaessa.
6 Tekstipainike (TEXT)
Painiketta käytetään aikanäytön vaihtamiseksi
tekstinäyttöön päänäytössä.
Aikanäytön vaihto on mahdollista myös toiston
aikana.
CD:
Näyttö ilmaisee toistuvaa raitaa koskevan kuluneen
sekä jäljellä olevan ajan ja paljonko aikaa on jäljellä koko levyllä.
MP3/WMA:
Näyttö ilmaisee tiedostoa koskevan kuluneen sekä
jäljellä olevan ajan.
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22 SOUND MODE-painike
Painiketta käytetään Audio EX-toiminnon vaihtamiseksi ja toiston nopeussäätimen asettamiseen.
23 Levykelkan avaus-/sulkupainike (OPEN/
CLOSE )
Painiketta käytetään levykelkan avaamiseksi/sulkemiseksi.
TAKAPANEELI

1 Analogiset lähtöliitännät (ANALOG OUT)
Toistosignaalit syöttyvät ulos näistä liitännöistä.
2 Koaksiaalinen digitaalilähtö (DIGITAL
AUDIO OUT COAXIAL)
COAXIAL-lähtö syöttää digitaalisia musiikkisignaaleja.
Huom!
• Digitaalisignaalien syöttö ei toimi kaikilla asetuksilla. Tutustu lisätietoja varten kohtiin
”Digitaalilähdön katkaisu” ja Audio EX-toiminnon valinta” sivulla 24.
3 Optinen digitaalilähtö (DIGITAL AUDIO
OUT OPTICAL)
OPTICAL-lähtö syöttää digitaalisia musiikkisignaaleja.
Huom!
• Digitaalisignaalien syöttö ei toimi kaikilla asetuksilla. Tutustu lisätietoja varten kohtiin
”Digitaalilähdön katkaisu” ja Audio EX-toiminnon valinta” sivulla 24.
4 Kauko-ohjausliitännät (REMOTE CONTROL IN ja OUT)
Kytke tämä soitin mukana olevalla kauko-ohjauskaapelilla kauko-ohjausliitännöillä varustettuun
toiseen Marantz-laitteeseen. Kytkentä mahdollistaa koko järjestelmän ohjaamisen sen keskuslaitteena toimivalla vahvistimella tai vastaavalla laitteella.
5 EXTERNAL/INTERNAL-kytkin
Tämä kytkin on INTERNAL-asennossa soittimen
ostohetkellä, mahdollistaen soittimeen sisäänrakennetun kauko-ohjaussignaalien tunnistimen
käytön. Aseta kytkin EXTERNAL-asentoon ennen
kuin käytät mukana olevaa kauko-ohjauskaapelia
soittimen ja toisen Marantz-laitteen väliseen kytkentään.

Huom!
Laite ei vastaanota signaaleja kauko-ohjaimesta, jos
kytkin on EXTERNAL-asennossa, kun soitinta käytetään erillisenä laitteena.
6 Virtajohdon liitäntä (AC IN)
Kytke mukana oleva virtajohto tästä liitännästä
tavalliseen 230V pistorasiaan.
Kytke soitin siten, että virtajohto on helposti
irrotettavissa mahdollisten onnettomuuksien
välttämiseksi.
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Kytkennät
Kytke CD-soitin vahvistimeen, CD-nauhuriin tai muuhun laitteeseen käyttöä varten. Oikean kytkennän varmistamiseksi, tutustu huolella myös kytkettäväksi tarkoitetun laitteen ohjeisiin.
Varmista, että virta on katkaistu laitteista ennen kytkentää.
KYTKENTÄ VAHVISTIMEEN
Kytke CD-soitin stereo- tai AV-vahvistimeen audiokytkentäkaapelilla.
Työnnä pistokkeet tiukasti liitäntöihin tehdessäsi kytkentöjä. Löysät kytkennät aiheuttavat häiriöitä.
Huom!
Älä kytke soitinta vahvistimen PHONO-liitäntöihin.

(Valkoinen

(Punainen)
Audiokytkentäkaapeli

(Valkoinen

(Punainen)

signaalivirta

Vahvistin
VIRTALÄHTEEN KYTKENTÄ
1. Kytke virtajohto takapaneelissa olevaan AC IN-liitäntään.

2. Paina virtakytkin päälleasentoon tähän laitteeseen kytketystä audiolaitteesta (vahvistin tmv.). Aseta kytketyn
laitteen tulolähdevalitsin CD-soitinta vastaavalle asetukselle.
3. Kytke virtajohto pistorasiaan.
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Laitteen käyttö
Toiston hetkellinen pysäytys

CD-LEVYJEN TOISTO

Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta
toiston hetkellistä pysäyttämistä varten.
Voit jatkaa toistoa pysäytyspisteestä painamalla
tai painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
Toiston lopetus

1. Kytke virta päälle painamalla POWER-painiketta
soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
2. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
aseta toistettava CD-levy ulostyöntyneeseen levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.

Paina

painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.

CD-levyn poisotto

Toiston päätyttyä, paina painiketta soittimesta tai
kauko-ohjaimesta CD-kelkan avausta ja levyn poisottoa varten.
Paina painiketta levyn poisottamisen jälkeen sulkeaksesi levykelkan. Pidä levykelkka aina suljettuna,
kun soitin ei ole käytössä.

Aseta levy kelkassa olevien ohjaimen väliin, jos
kyseessä on CD-single (8 cm).
3. Paina painiketta levykelkan sulkemiseksi.
Näyttöön ilmestyy ”TOC Reading” soittimen
lukiessa levytietoja, jonka jälkeen näyttö ilmaisee
CD-raitojen lukumäärän ja toiston kokonaisajan.
Jos levy on CD-TEXT-yhteensopiva, näyttöön
ilmestyy albumin nimi, CD-raitojen lukumäärä ja
toiston kokonaisaika.
4 Paina soittimesta tai kauko-ohjaimesta käynnistääksesi toiston. Säädä voimakkuustaso vahvistimen voimakkuussäätimellä.

TOISTETTAVAN RAIDAN VALINTA
Soittoraidan suoravalinta numeroa käyttämällä
Valitse toistettava raita suoraan painamalla numeropainikkeita 0-9 kauko-ohjaimesta.
Valitaksesi raitanumeron 10 tai sitä korkeamman,
valitse ensin kymmenluku ja sitten seuraava numero.
Toisto käynnistyy automaattisesti, kun raitanumero on
valittu.
Esimerkki: toistaaksesi raidan 3
Paina numeropainiketta 3.
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TOISTOKOHDAN PIKAHAKU
Soittoraidan sisäinen pikahaku
Voit etsiä haluamaasi soittokohtaa eteen- tai taaksepäin
toiston aikana.

Esimerkki: toistaaksesi raidan 12
Paina numeropainiketta 1.

Pikahakun eteenpäin

Paina tämän jälkeen (1.5 sekunnin sisällä) numeropainiketta 2.

Pikahaku eteenpäin käynnistyy pitämällä
painiketta alaspainettuna soittimesta tai
painiketta
kauko-ohjaimesta.
Soittoraitojen ylihyppäys
Hyppäys seuraavan raidan alkuun

Pikahaku taaksepäin

Paina
painiketta soittimesta tai
painiketta
kauko-ohjaimesta ylihypättäviä raitoja vastaava määrä.

Pikahaku taaksepäin käynnistyy pitämällä
painiketta alaspainettuna soittimesta tai
painiketta
kauko-ohjaimesta.

Paluu takaisin toistuvan raidan alkuun

Painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta, toisto palaa takaisin toistuvan
raidan alkuun. Voit hypätä taaksepäin edellisen tai sitä
edellisen jne. raidan alkuun painamalla kyseisiä painikkeita ylihypättäviä raitoja vastaava määrä.
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Erilaisia kytkentätapoja
KYTKENTÄ DIGITAALISEEN AUDIOLAITTEESEEN
Soittimessa on yksi optinen ja yksi koaksiaalinen digitaaliliitäntä. Voit nauttia digitaaliäänityksistä kytkemällä
soitin CD-nauhuriin tai muuhun digitaaliseen äänityslaitteeseen.
Optisen digitaalilähdön kytkentä
Käytä kytkentään alan liikkeissä myytävää optista digitaalikaapelia. Työnnä pistoke tiukasti liitäntään, kunnes se
napsahtaa paikoilleen. Älä taivuta tai niputa optista digitaalikaapelia.

Optinen digitaalikaapeli (myydään alan liikkeissä)
Signaalivirta

CD-nauhuri, MD-dekki, AV-vahvistin tmv.
Koaksiaalisen digitaalilähdön kytkentä
Käytä kytkentään alan liikkeissä myytävää koaksiaalista digitaalikaapelia.

Koaksiaalinen digitaalikaapeli (myydään alan liikkeissä)
Signaalivirta

CD-nauhuri, MD-dekki, AV-vahvistin tmv.
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KAUKO-OHJAUSKYTKENTÄ
Kytke CD-soitin ylimääräiseen Marantz-audiolaitteeseen mukana olevalla kauko-ohjauskaapelilla. Kytkentä mahdollistaa kytketyn laitteen kauko-ohjauksen.
• Kytkiessäsi kauko-ohjaustunnistimella varustetun laitteen, kytke kyseisen laitteen ”remote control out” liitäntä
CD-soittimen ”remote control in” liitäntään.
Aseta tällaisessa CD-soittimen kytkin EXTERNAL-asentoon. Tämä estää IR-vastaanottimen toiminnan soittimesta, jolloin CD-soitinta voi ohjata kytketyn laitteen IR-vastaanottimen kautta.
• Aseta kytkin INTERNAL-asentoon, jos käytät CD-soitinta yksittäisenä laitteena.

Aseta kytkin EXTERNAL-asentoon
Kauko-ohjauskaapeli (mukana)
Signaalivirta

Vahvistin

Erilaisia käyttötoimintoja
SOITTORAITOJEN KERTAUS
Kaikkien raitojen kertaus
Tämä toiminto kertaa kaikki raidat. Toiston kertaus on
mahdollista myös hajatoistolla ja ohjelmoidulla toistolla.
Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta.

Yhden raidan kertaus
Tämä toiminto kertaa ainoastaan yhden raidan.
Kertaus koskee toistuvaa raitaa (myös hajatoistolla ja
ohjelmoidulla toistolla).
Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta kaksi
kertaa kerrattavan raidan toistuessa.

”RPT” ja ”1” ilmaisimet syttyvät näyttöön ja toistuva raita kertautuu.

RPT-ilmaisin syttyy näyttöön ja kaikkien raitojen kertaus käynnistyy.

Syttyy

Syttyy

Voit lopettaa yhden raidan kertauksen painamalla
REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta, kunnes RPTilmaisin sammuu näytöstä.

Voit lopettaa kaikkien raitojen kertauksen painamalla
REPEAT-painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta.
RPT-ilmaisin sammuu näytöstä.

14

A-B jakson kertaus
Tämä toiminto kertaa kuunneltavaksi valitsemaasi raitajaksoa.
1. Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
aikana kerrattavan jakson aloituspisteen asettamiseksi.

Raidat ilmestyvät musiikkikalenteriin satunnaisessa
järjestyksessä ja ”RNDM” ilmaisin syttyy.
Syttyy

Hajatoisto käynnistyy.
Syttyy

Näyttöön syttyy ”A” -ilmaisin.
Voit lopettaa hajatoiston painamalla RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta, kunnes RNDM-ilmaisin sammuu näytöstä.

Syttyy

Raitahaku hajatoiston aikana
Painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta hajatoiston aikana, soitin valitsee uuden raidan satunnaisesti ja toistaa tämän.
Vastaavasti painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta hajatoiston aikana,
toisto palaa takaisin toistuvan raidan alkuun.

2. Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
aikana kerrattavan jakson lopetuspisteen asettamiseksi.

ESITTELYTOISTO (AMS-HAKU)
Soitin toistaa alkuosan jokaisesta raidasta aloittaen raidasta 1. Toiminto on erittäin kätevä etsiessäsi toistettavaksi haluamaasi raitaa.
Voit valita esittelytoiston aikajaksoksi 10, 20 tai 30
sekuntia jokaisesta raidasta.
Paina AMS-painiketta (automaattinen musiikkihaku)
kauko-ohjaimesta pysäytystilassa tai toiston aikana.

Näyttöön syttyy ”A-B” -ilmaisin ja A-B pisteiden
välinen jakso kertautuu.

Voi lopettaa A-B-kertauksen ja palata normaaliin toistotilaan painamalla A-B-painiketta kauko-ohjaimesta,
kunnes A-B-ilmaisin sammuu näytöstä.
Huom!
A-B-kertaus ei ole mahdollista hajatoiston aikana.
Paina AMS-painiketta eri selaustoimintojen vaihtamiseksi.

HAJATOISTO
Tämä toiminto sekoittaa raidat ja toistaa ne satunnaisessa järjestyksessä. Toimintoa voi käyttää yhdessä
toiston kertauksen kanssa, mutta raitojen toistojärjestys on tällöin erilainen joka kerta.
Paina RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
aikana tai pysäytystilassa.

syttyy näyttöön.
” ” ilmaisin vilkkuu.
Vilkkuu

Kaikki raidat ensimmäisestä alkaen toistuvat esiasettamasi ajan mukaisesti (aika on 10 sek. laitteen ostohetkellä).
Vilkkuu
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Paina painiketta, kun haluamasi raita on löytynyt.
” ” ilmaisin syttyy, jonka jälkeen paikannettu raita ja
kaikki seuraavat raidat toistuvat normaalisti.
Kun RANDOM-painiketta painetaan kauko-ohjaimesta
AMS-toiston aikana, AMS-toisto vapautuu ja soitin
asettuu hajatoistotoiminnolle.

4. Aseta haluamasi aika käyttäen
ketta (5 - 60 sek.).

TOISTON PIKAUUSINTA

tai

paini-

5. Paina ENTER-painiketta, kun aika on asetettu.
Näyttö palautuu normaaliin tilaan.

Huom!
• Jos tämän toimenpiteen aikana ilmenee yli 4 sekunnin pituinen jakso, jonka aikana ei paineta mitään
painiketta, laite taltioi sillä hetkellä vallitsevan aikaasetuksen ja näyttö vaihtuu kellonaikatilaan.

Painamalla Q. REPLAY-painiketta toiston aikana, toisto hyppää taaksepäin valikossa (MENU) asetetun aikajakson verran ja toistaa kyseisen jakson uudelleen.
Huom!
Hyppäys taaksepäin ei voi olla toistuvan raidan alkua
pitemmälle.
Jos toistuvan raidan kokonaispituus on lyhyempi kuin
pikauusintaa varten asetettu aika tai raidan kulunut toistoaika on lyhyempi kuin pikauusinta-aika Q. REPLAYpainiketta painettaessa, toistopiste siirtyy takaisin raidan alkuun, josta toisto jatkuu.

OHJELMOITU TOISTO
Toiminto mahdollistaa CD-raitojen toistojärjestyksen
vapaan muuttamisen. Yhteensä 30 raitaa voidaan ohjelmoida.
Ohjelmoitu toisto aikanäyttötilassa
Paina ensin TIME-painiketta kauko-ohjaimesta asettaaksesi päänäytön aikanäyttötilaan, jos kyseessä on
CD-TEXT-levy.

Pikauusinta-ajan asetus
1. Jos levykelkassa on levy, poista se ja sulje kelkka.
2. Paina MENU-painiketta kerran kauko-ohjaimesta
ja sitten painiketta neljä kertaa.
Näyttöön ilmestyy viesti ”Quick Replay”

1. Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa.

Päänäyttöön ilmestyy hetkeksi ”Program”.

3. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

Vilkkuu

PROG-ilmaisin vilkkuu ja ohjelmointitoiminto
aktivoituu.

Valittu aika-asetus ilmestyy näyttöön (aika-asetus
on 10 sek. laitteen ostohetkellä).

Vilkkuu
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2. Paina numeropainikkeita kauko-ohjaimesta raitojen valintaa varten. Raitoja voi valita myös painamalla
ja
painikkeita kauko-ohjaimesta tai
ja
painikkeita soittimesta.
Valitaksesi raidan numero 10 tai sitä suuremman,
käytä numeropainikkeita ja valitse ensin kymmenluku ja sitten pienempi numero.

Ohjelmoitu toisto tekstinäyttötilassa
CD-TEXT-levyn sisältämät raidat voidaan valita niiden
otsikkonimien mukaisesti ohjelmoitua toistoa varten.
Jos päänäyttö on aikanäyttötilassa, vaihda se tekstinäyttötilaan painamalla TEXT-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöesimerkki: raita 2 on valittu
1. Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa.

Vilkkuu

3. Toista vaihe 2 ohjelmoidaksesi haluamasi raidat
mieleisesi järjestykseen. Näyttö ilmaisee ohjelmoitujen raitojen numerot ja kokonaisajan jokaisen
ohjelmointivaiheen aikana. Yhteensä 30 raitaa on
mahdollista ohjelmoida.

Päänäyttöön ilmestyy hetkeksi ”Program”.
PROG-ilmaisin alkaa vilkkua ja ohjelmointitoiminto aktivoituu.

Vilkkuu

Vilkkuu

4. Ohjelmoituasi kaikki haluamasi raidat, paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta tai paina
PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta.

2. Paina

ja
painikkeita kauko-ohjaimesta tai
ja
painikkeita soittimesta haluamasi
raidan valintaa varten. (Raitoja voi valita myös painamalla numeropainikkeita kauko-ohjaimesta,
mutta tällöin näyttö ei ilmaise nimiotsikkoa.)

PROG-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja syttyy.
Ohjelmointi taltioituu soittimen muistin.

Valitun raidan otsikkonimi rullaa näytössä ja ohjelmoituu automaattisesti rullauksen päätyttyä.
Ellet halua ohjelmoida kyseistä raitaa, valitse toinen
raita ennen rullauksen päättymistä.

Syttyy

5. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
Toisto käynnistyy ohjelmoidussa järjestyksessä.
Ohjelmoitu toisto käynnistyy myös, vaikka vaihe 4
ohitettaisiin.

3. Toista vaihe 2 ohjelmoidaksesi kaikki haluamasi
raidat. Voit ohjelmoida yhteensä 30 raitaa.
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4. Ohjelmoituasi kaikki raidat, paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta tai paina PROGRAMpainiketta kauko-ohjaimesta.

CD-raitojen kokonaisluku ilmestyy päänäyttöön,
PROG-ilmaisin vilkkuu ja ohjelmointitoiminto
aktivoituu.
Vilkkuu

2. Valitse poistettavaksi haluamasi raidat (joita et
halua kuunnella) painamalla numeropainikkeita
kauko-ohjaimesta. Raidat voi valita myös painamalla
ja
painikkeita kauko-ohjaimesta tai
ja
painikkeita soittimesta.

PROG-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja syttyy palamaan tasaisesti. Ohjelmointi taltioituu muistiin.
Syttyy

5. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
Toisto käynnistyy ohjelmoidussa järjestyksessä.
Ohjelmoitu toisto käynnistyy myös, vaikka vaihe 4
ohitettaisiin.
Huom!
Ohjelmointi tekstinäyttötilassa ei ole mahdollista raitojen osalta, jotka eivät sisällä tekstitietoja otsikkonimiä
varten.

Näyttöesimerkki: raita 2 on valittu
Vilkkuu

3. Toista vaihe 2 ja paina painiketta soittimesta tai
kauko-ohjaimesta tai paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoinnin päätteeksi.

POISTO-OHJELMOITU TOISTO
Tämän toiminnon avulla on mahdollista ylihypätä ne
raidat, joita et halua kuunnella CD-toiston aikana.
Yhteensä 30 raitaa voidaan poistaa ohjelmasta.
Poisto-ohjelmoitu toisto aikanäyttötilassa
Paina ensin TIME-painiketta kauko-ohjaimesta asettaaksesi päänäytön aikanäyttötilaan, jos kyseessä on
CD-TEXT-levy.

PROG-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja syttyy palamaan tasaisesti. Poisto-ohjelmointi aktivoituu.
Ohjelmasta on mahdollista poistaa jopa 30 raitaa.
Syttyy

1. Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa. Paina tämän jälkeen CANCELpainiketta.

4. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta. CD-toisto käynnistyy ja poistetut raidat
tulevat ylihypätyiksi.

Päänäyttöön ilmestyy hetkeksi ”Delete Prog.”
Vilkkuu
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Poisto-ohjelmoitu toisto tekstinnäyttötilassa
Toiminto mahdollistaa ei-toivottujen raitojen valinnan
niiden nimiotsikoiden mukaisesti poisto-ohjelmoitua
toistoa varten.
Jos päänäyttö on aikanäyttötilassa, paina TEXT-painiketta kauko-ohjaimesta vaihtaaksesi tekstinäyttötilaan.

3.

Toista vaihe 2 ja paina painiketta soittimesta tai
kauko-ohjaimesta tai paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoinnin päätteeksi.

PROG-ilmaisin lakkaa vilkkumasta, syttyy palamaan tasaisesti ja poisto-ohjelmointi aktivoituu.
Enintään 30 raitaa on mahdollista poistaa ohjelmasta.

1. Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa. Paina tämän jälkeen CANCELpainiketta.

Syttyy

4. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta. CD-toisto käynnistyy ja poistetut raidat
tulevat ylihypätyiksi.
Huom!
Poisto-ohjelmointia tekstinäyttötilassa ei voi suorittaa
raitojen osalta, jotka eivät sisällä mitään tekstitietoja
nimiotsikoita varten.

Päänäyttöön ilmestyy hetkeksi ”Delete Prog.”
Vilkkuu

Ohjelman tarkistus tai ohjelmasisällön pyyhintä
CD-raitojen kokonaisluku ja toiston kokonaisaika
ilmestyvät päänäyttöön. PROG-ilmaisin vilkkuu ja
poisto-ohjelmoitu toisto aktivoituu.
Vilkkuu

Paina SCROLL/RECALL-painiketta kauko-ohjaimesta
ohjelmoinnin tai ohjelmoidun toiston aikana.
Ohjelmoidut raidat ilmestyvät järjestyksessä päänäyttöön.
Poisto-ohjelmoidulla toistolla poistetut raidat ilmestyvät järjestyksessä päänäyttöön.

2. Valitse poistettavaksi haluamasi raidat (joita et
halua kuunnella) painamalla
ja
painikkeita
kauko-ohjaimesta tai
ja
painikkeita
soittimesta. Raidat voi valita myös painamalla
numeropainikkeita kauko-ohjaimesta, mutta tällöin ei näyttö ilmaise nimiotsikoita.

Ohjelman muuttaminen tai ohjelmasisällön
pyyhintä

Ohjelmoitua toistoa varten ohjelmoitujen raitojen pyyhintä
Painamalla SCROLL/RECALL-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoinnin aikana, ohjelmoidut raidat ilmestyvät järjestyksessä näyttöön.
Paina CANCEL-painiketta kauko-ohjaimesta välittömästi, kun ohjelmasta poistettavaksi tarkoitettu raita
ilmestyy näyttöön. Poistetun raidan numero pyyhkiytyy musiikkikalenterista näytössä.

Jokaisen valitun raidan nimiotsikko rullaa näytössä
ja pyyhkiytyy automaattisesti rullauksen jälkeen.
Ellet halua pyyhkiä kyseistä raitaa, valitse jokin toinen raita ennen rullauksen päättymistä.
Vilkkuu
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Poisto-ohjelmoitua toistoa varten ohjelmoitujen
raitojen pyyhinnän peruutus
Painamalla SCROLL/RECALL-painiketta kauko-ohjaimesta poisto-ohjelmoinnin aikana, ohjelmoidut raidat ilmestyvät järjestyksessä näyttöön.
Paina CANCEL-painiketta kauko-ohjaimesta välittömästi, kun näyttöön ilmestyy ohjelmasta poistettava
raita, jonka pyyhinnän haluat peruuttaa. Pyyhinnältä
peruutetun raidan numero ilmestyy musiikkikalenteriin
näytössä.

• Käyttäessäsi
ja
painikkeita ohjelmointiin,
pidä painiketta alaspainettuna alle puoli sekuntia
numerojen välillä, kunnes haluamasi raita ilmestyy
näyttöön.
• Aikanäytön tilalle ilmestyy ”– –:– –”, jos ohjelman
kokonaisaika ylittää 99 minuuttia ja 59 sekuntia.
CD-TEKSTI
Tällä soittimella voi kirjoittaa CD-TEXT-levyn sisältämien tekstitietojen päälle.
CD-TEXT-levyllä soittimen näyttöikkunaan ilmestyy
alla oleva näyttö. Ilmaistavaksi sopivien merkkien maksimimäärä on 64.

Raitojen lisääminen ohjelmointiin

CD-soittimen näyttö

Paina PROGRAM-painiketta kauko-ohjaimesta pysäytystilassa. PROG-ilmaisimen toimintatila vaihtuu näytössä palavasta vilkkuvaan. Voit nyt lisätä uusia raitoja
ohjelmointiin.

TEXT-ilmaisin syttyy, kun soitin on lukenut
CD-TEXT-yhteensopivan levyn tiedot.

Painamalla TEXT-painiketta kauko-ohjaimesta CDteksti ilmestyy näyttöön alla olevan kaavion esittämällä
tavalla.

Ohjelmoidulta toistolta palaaminen normaaliin
toistoon (koko ohjelmoinnin pyyhintä)

Koska äänitetyt tiedot vaihtelevat levystä toiseen, niin
kaikki kaavion esittämät tiedot eivät välttämättä ilmesty
näyttöön.
Paina painiketta kaksi kertaa soittimesta tai kaukoohjaimesta ohjelmoidun toiston aikana tai pysäytystilassa. PROG-ilmaisin sammuu näytöstä ja koko ohjelmointi pyyhkiytyy.

• Toiston aikana
Tekstitiedot ilmestyvät näyttöön alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun TEXT-painiketta painetaan
kauko-ohjaimesta. Näyttö ilmaisee pääasiassa kulloinkin toistuvaa raitaa koskevia tietoja.

Voit vaihtoehtoisesti peruuttaa ohjelman avaamalla
levykelkan painamalla painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta.
Ohjelmaa ja poisto-ohjelmoitua toistoa koskevia
varotoimenpiteitä
• Käyttäessäsi numeropainikkeita raitojen 1-9 valintaan CD-levyllä, joka sisältää vähintään 10 raitaa,
anna 1,5 sekuntia kulua edellisten ja seuraavien raitanumeroiden painamisten välillä.
• Käyttäessäsi numeropainikkeita valitaksesi raidan 10
tai sitä suuremman CD-levyltä, joka sisältää vähintään 10 raitaa, paina pienempää raitanumeroa 1.5
sekunnin sisällä kymmenlukua vastaavan numeron
painamisesta.
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• Pysäytystilassa
Tekstikohteet ilmestyvät näyttöön alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun TEXT-painiketta painetaan
kauko-ohjaimesta. Toisto käynnistyy valitusta raidasta
painamalla painiketta, kun näytössä on ”- - Title”.

Toistonopeuden vähennys
Paina PITCH- painiketta kauko-ohjaimesta.

PITCH-ilmaisin syttyy ja toistonopeus hidastuu (enintään -12) joka kerta, kun painiketta painetaan.
Syttyy

Paluu normaalinopeuteen
Paina PITCH RESET-painiketta kauko-ohjaimesta.

TOISTONOPEUDEN SÄÄTÖ
Paina SOUND MODE-painiketta useita kertoja kauko-ohjaimesta pysäytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy ”Audio EX OFF”.

PITCH-ilmaisin sammuu näytöstä ja päänäyttöön
ilmestyy ”Pitch: 0”.
Toisto palaa aikaisemmalle asetukselle painamalla
PITCH RESET-painiketta uudelleen.

Toistonopeuden säätöalue on ±12 askelta.
Huom!
Soitin ei syötä digitaalisignaaleja, kun toistonopeutta
on säädetty. (Signaaleja syöttyy ainoastaan, kun nopeussäädin on 0-asennossa.)

SIGNAALIHUIPUN HAKU
Äänitykseen ilmestyvä särö ja kohina voidaan välttää
säätämällä kasettidekin äänitystaso levylle äänitetyn
signaalihuipun mukaisesti. Toiminto etsii signaalihuippua ohjelmoinnista tai koko levyltä.
1. Paina MENU-painiketta kerran kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa. Näyttöön ilmestyy ”Peak”.

Toistonopeuden lisäys
Paina PITCH+ painiketta kauko-ohjaimesta.

PITCH-ilmaisin syttyy ja toistonopeus kasvaa (enintään +12) joka kerta, kun painiketta painetaan.
Syttyy

2. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön syttyy ”PEAK” ja signaalihuipun haku
käynnistyy levyn alusta.
Syttyy
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Syttyy

Esimerkki: kun soittimeen ladataan 28 raitaa sisältävä
levy.

3. Kun signaalihuipun haku on päättynyt, toisto kertautuu n. 6 sekuntia suhteellisen suurella voimakkuudella. Säädä äänitystaso kasettidekistä.
(Tutustu kasettidekin mukana oleviin ohjeisiin.)
Syttyy

Syttyy

Syttyy
Vilkkuu

4. Paina painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta
pysäyttääksesi signaalihuipun haun.
Huom!
Koska CD-levy sisältää useita signaalihuippuja, signaalihuipun automaattihaku saattaa tunnistaa eri huipun
joka kerta, kun haku suoritetaan.

Syttyy

B-puolen viimeinen raita
A-puolen viimeinen raita
Näyttöön ilmestyy äänitysaika 890)

Tämä esimerkki näyttää, että äänitysajan ollessa 90
minuuttia, niin raita 15 on A-puolen viimeinen raita
ja raita 28 on B-puolen viimeinen raita. Toisin sanoen, käyttämällä 90 minuuttista nauhaa, kaikki
28 raitaa sopivat nauhalle äänittämällä A-puolelle
raidat 1-15 ja B-puolelle raidat 16-28.
3. Voit vaihtaa nauhan äänitysaika-asetuksen käyttämällä
tai
painiketta tai numeropainikkeita.
ja
painikkeita
• Käyttämällä

EDITOINTI (LEVYN ÄÄNITTÄMINEN NAUHALLE)
Äänittäessäsi CD-levyltä nauhalle, käytä tätä toimintoa
nauhan pituuden sovittamiseksi äänitettävien raitojen
toistoaikaan ja luodaksesi 4 sekunnin tyhjät jaksot raitojen väliin.
Helppo editointi
Toiminto sovittaa raidat nauhapituuden mukaisesti
säilyttäen alkuperäisen raitajärjestyksen.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta pysäytystilassa ja sitten painiketta. Näyttöön ilmestyy
”Edit”.

painikkeen jokainen painallus vaihtaa äänitysaikaa järjestyksessä: 90 --> 46 --> 54 --> 60 -->
74 --> 90.
painikkeen jokainen painallus vaihtaa äänitysaikaa järjestyksessä: 90 --> 74 --> 60 --> 54 -->
46 --> 90.
ja
painikkeita
• Käyttämällä

painikkeen jokainen painallus lisää äänitysaikaa yhdellä minuutilla.
painikkeen jokainen painallus lyhentää äänitysaikaa yhdellä minuutilla.
• Numeropainikkeiden käyttö

2. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön syttyy ”EDIT”, soitin asettuu editointitoiminnolle ja raidat jakautuvat nauhan A-puolta
(SIDE A) ja B-puolta (SIDE B) varten.
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Editoitu äänitys
Äänittäminen kasettidekille
1. Suoritettuasi perusasetukset, aseta kasettidekki
äänityksen taukotilaan.
2. Käynnistä toisto nauhan A-puolelta painamalla
tai painiketta soittimesta. Soitin lähettää äänityksen aloitussignaalin ja käynnistää ohjelmatoiston nauhan A-puolelta 4 sekunnin kuluttua.

Käyttäessäsi numeropainikkeita C-46-nauhan määrittämiseen, paina ensin 4 ja sitten 6.
Nuolimerkki vilkkuu (osoittaa, että
raidan 17 jälkeiset raidat eivät toistu.

Esimerkki näyttää, että 46-minuuttista nauhaa käytettäessä, raidat 1-8 äänittyvät nauhan A-puolelle ja
raidat 9-16 nauhan B-puolelle.
Aakkosmerkkinäytön oikeassa päässä sijaitseva
vilkkuva nuoli ilmaisee, että raidan 17 jälkeisiä raioja ei voi äänittää nauhalle.
4. Paina ENTER-painiketta uudelleen ja aseta editoinnin sisältö.
Syttyy

3. Toiston päättyessä nauhan A-puolelta, soitin asettuu taukotilaan B-puolen ohjelman alkuun.
4. Käännä kasetti ja käynnistä äänitys.
5. Paina tai painiketta soittimesta käynnistääksesi
äänityksen B-puolelle manuaalisesti. Soitin lähettää
signaalin äänityksen uudelleenkäynnistystä varten
käynnistää käynnistää ohjelmatoiston nauhan Bpuolelta 4 sekunnin kuluttua.

Syttyy

Toiston kokonaisaika, A-puoli
A-puolelle äänitetyt raitanumerot syttyvät
A-puolelle äänitettyjen raitojen kokonaisluku

5. Käynnistä toisto kohdassa ”Äänityksen editointi”
sivulla 23. annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ohjelmoitu editointi
Ohjelmoitu editointi mahdollistaa raitojen äänittämisen
vapaassa järjestyksessä siten, että ne sopivat valittuun
nauhapituuteen.
1. Ohjelmoi raidat kohdassa ”Ohjelmoitu toisto”
annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Loput ohjelman editointitoimenpiteistä ovat samat
kuin helpon editoinnin vaiheet 1-4.

6. Toiston päättyessä nauhan B-puolelta, soitin lopettaa toiston ja pyyhkii editoidun ohjelman automaattisesti.
VALIKKO
Seuraavat toiminnot on mahdollista valita ja asettaa
valikossa. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa. Paina sitten tai painiketta kaukoohjaimesta haluamasi asetuskohdan valintaa varten.

Ohjelmoidun editoinnin pyyhintä
Äänittäessäsi levyltä nauhalle, tämä toiminto mahdollistaa sellaisten raitojen poiston, joita et halua äänittää.
Jäljelle jääneet raidat sovittuvat valittuun nauhapituuteen.
1. Ohjelmoi raidat kohdassa ”Ohjelmoitu toisto”
annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Loput editoidun ohjelman pyyhintätoimenpiteistä
ovat samat kuin helpon editoinnin vaiheet 1-4.
Huom!
• Ainoastaan STOP-, OPEN/CLOSE- ja POWER
ON/STANDBY-painikkeet toimivat helpon editoinnin, ohjelmoidun editoinnin tai ohjelmoidun editoinnin pyyhinnän aikana. (Kauko-ohjaustoiminnot
eivät ole mahdollisia.)
Tämän tarkoitus on estää väärästä käytöstä johtuvat
äänitysvirheet.
• Näyttö on aina aikanäyttötilassa editoidun toiston
aikana. Tekstinäyttötoiminnolle vaihto ei ole mahdollista.
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2. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.

DIGITAALILÄHDÖN KATKAISU
Katkaise digitaalilähdön syöttö ellet käytä digitaalista
lähtöliitäntää. Tämä parantaa äänenlaatua.
Digitaalilähdön aktivointi (ON)/katkaisu (OFF)
1. Paina MENU-painiketta kerran kauko-ohjaimesta
pysäytystilan aikana. Paina tämän jälkeen painiketta kolme kertaa. Näyttöön ilmestyy viesti
”Digital Out”.

Käytössä olevat asetukset ilmestyvät näyttöön.
(Tehtaan tekemä digitaalilähdön asetus on ON.)
3. Paina
painikkeita vaihtaaksesi digitaalilähdön asetukseksi ON tai OFF.
4. Paina ENTER-painiketta asetuksen jälkeen.
Näyttö palautuu normaaliin tilaan.

AUDIO EX-ASETUKSEN VALINTA
Korkealaatuisen äänen varmistamiseksi, valitse Audio EX-asetus alla esitetyn taulukon mukaisesti.
Audio EX vaihtuu taulukon esittämällä tavalla joka kerta, kun SOUND MODE-painiketta painetaan kauko-ohjaimesta pysäytystilassa.
Laitteen ostohetkellä

Äänitila
Audio EX OFF:
Digitaalisignaali syöttyy ainoastaan,
kun toiston nopeussäätimen
asetus on 0.
Audio EX 1:
Laitteen ostohetkellä.
Audio EX 1 tarjoaa paremman äänen.
Audio EX 2:
Audio EX 2 tarjoaa parhaan äänen
analogisista lähdöistä.

Toistonopeuden säätö

Digitaalilähtö

Näyttö

Käytettävissä

On (*1)
(kun nopeussäätimen asetus on 0)

On

Ei käytettävissä

On (*1)

On

Ei käytettävissä

Ei

Ei (toiston aikana)
(*2)

(*1) Valikossa asetettu Digital Out-asetus on prioriteettiasemassa.
(*2) Painamalla DISPLAY-painiketta, tiedot ilmestyvät näyttöön kolmeksi sekunniksi.
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MP3/WMA-TIEDOSTOJEN TOISTOJÄRJESTYS
• Esimerkki MP3/WMA-tiedostojen toistojärjestyksestä
• Piirroksen CD-ROM-esimerkki sisältää 17 MP3-/
Perushakemisto
WMA-tiedostoa. Ensimmäiseksi toistettava tiedosto
on ”AAAA01” ja viimeiseksi toistettava ”gggg17”.
• On mahdollista, että toistojärjestys on erilainen kuin
mikrotietokoneella ilmaistu järjestys. toistojärjestystä
on myös mahdollista muuttaa käytetystä CD-kirjoitusohjelmasta riippuen.
Tekstitietojen näyttö
Tekstitiedot vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä
joka kerta, kun TEXT-painiketta painetaan kauko-ohjaimesta. Näyttö ilmaisee pääasiassa toistuvaa tiedostoa
koskevia tietoja toiston aikana.
Toistuvan tiedoston nimi

Kappaleen nimi

Artistin nimi

• Toistojärjestys

Albumin nimi

Luomisvuosi

Kommentit

• Näyttö soittimen ollessa pysäytetty
Aikanäyttö

• Toistettavasta MP3- tai WMA-tiedostosta riippuen
näyttö ei välttämättä ilmaise tietoja.
• Kohdat, jotka eivät sisällä äänitettyjä tietoja näyttöä
varten tulevat ylihypätyiksi.
• Näyttö ilmaisee ainoastaan alfanumeerisia kirjoitusmerkkejä.
• Näyttö ilmaisee ainoastaan toistettavaa levyä koskevien tiedostojen numerot, jos CD-toisto on pysäytetty.

Toistettavien tiedostojen lukumäärä

• Nuolilla varustetut katkoviivat ilmaisevat tiedostojen
ja kansioiden toistojärjestyksen.
• Jos välittömästi perushakemiston alla on joitakin
MP3-/WMA-tiedostoja (toisin sanoen ne eivät sisälly kansioihin), nämä toistuvat ennen muita tiedostoja.
• Toistojärjestys riippuu kansio- ja tiedostonimiä edeltävästä järjestyksestä: numerot --> isot aakkoset -->
pienet aakkoset.
• Albumi 01 - albumi 10
• Piirroksen CD-ROM-esimerkki sisältää 10 albumia
(kansiota). Albumien 05 ja 06 sisältämät tiedostot
eivät ole MP3-/WMA-tiedostoja, joten nämä eivät
toistu.
• AAAA01.mp3 - gggg17.mp3
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MP3/WMA-TOISTOTOIMINNON VALINTA
MP3/WMA-tiedostojen toistotoiminto voidaan valita
seuraavasti.
Cont. -toiminto: toistaa levyn kaikki toistokelpoiset
tiedostot (asetus ostohetkellä).
Folder -toiminto: toistaa kaikki tiedostot valitusta
kansiosta.
1. Paina MENU-painiketta kerran kauko-ohjaimesta
pysäytystilassa. Paina sitten painiketta kahdesti.
Näyttöön ilmestyy ”MP3/WMA Mode”.

MP3/WMA-TIEDOSTOJEN TOISTO

1. Kytke virta CD-soittimeen painamalla POWERpainiketta.
2. Sulje levykelkka. Soitin lukee ”TOC” tiedot ja
ilmaisee toistettavaksi sopivien raitojen määrän.
3. Käynnistä toisto painamalla painiketta soittimesta tai kauko-ohjaimesta. Säädä voimakkuustaso vahvistimesta.
Toiston asettaminen taukotilaan tai lopettaminen
tai CD-levyn poisotto voidaan suorittaa samalla
tavalla kuin audio-CD-toistolla.

2. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetettuna oleva toiminto ilmestyy näyttöön.

Näyttö toiston aikana

Toistuva kansionumero

Toistuva tiedostonumero

Näyttö soittimen ollessa pysäytetty
tai
Toistettavaksi sopivien tiedostojen määrä

Huom!
Tiettyjä toistotoimintoja, kuten ohjelmoitu toisto ja
toistonopeuden säätö, ei voi käyttää MP3- ja WMAtiedostoja toistettaessa.

Toiminto peruuntuu, jos STOP-painiketta painetaan soittimesta tai STOP- tai CANCEL-painiketta
kauko-ohjaimesta.
Huom!
AMS toistaa MP3/WMA-toistoa varten asetetut tiedostot normaalilla tai hajatoistotoiminnolla.

KUUNNELTAVAN KANSION VALINTA
1. Valitse haluamasi kansio käyttäen + tai - painiketta
kauko-ohjaimesta.
Näyttö ilmaisee kansionimen.
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2. Paina ENTER-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttö ilmaisee ensimmäisen nimen kansiosta.

Toistuvan tiedoston sisäinen haku taaksepäin

VALITUN TIEDOSTON TOISTO
Siirtyminen seuraavalle tiedostolle jne.

Taaksepäinhaku käynnistyy pitämällä
painiketta alaspainettuna soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta.
TIEDOSTON KERTAUS
Kaikkien tiedostojen kertaaminen (all-file
repeat)
Toiminto kertaa kaikki tiedostot.
Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta.

Paina
painiketta soittimesta tai
painiketta
kauko-ohjaimesta ylihypättäviä tiedostoja vastaava
määrä.
Palaaminen takaisin toistuvan tai edellisen tiedoston alkuun

”RPT” ilmaisin syttyy näyttöön ja kaikkien tiedostojen kertaus käynnistyy.
Syttyy

Painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta, toisto palaa takaisin toistuvan
tiedoston alkuun. Voit hypätä useita tiedostoja taaksepäin painamalla painiketta ylihypättäviä tiedostoja vastaava määrä.

Paina REPEAT-painiketta kolme kertaa kauko-ohjaimesta halutessasi lopettaa kaikkien tiedostojen kertauksen. RPT-ilmaisin sammuu näytöstä.

TIEDOSTON SISÄINEN PIKAHAKU
Voit etsiä haluamaasi tiedosto-osaa eteen- tai taaksepäin kuunnellessasi toistettavaa tiedostoa.
Toistuvan tiedoston sisäinen haku eteenpäin

Yhden kansion sisällön kertaaminen (Folder
Repeat)
Tämä toiminto kertaa kaikki tiedostot valitusta kansiosta. Paina REPEAT-painiketta kaksi kertaa kaukoohjaimesta.

Eteenpäinhaku käynnistyy pitämällä
painiketta alaspainettuna soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta.

”RPT” ilmaisin vilkkuu näytössä ja kansion kaikki
tiedostot toistuvat kertautuvasti.
Vilkkuu

Paina REPEAT-painiketta kaksi kertaa kauko-ohjaimesta lopettaaksesi kansion kertauksen (Folder Repeat) ja palataksesi normaalille toistolle.
”RPT” ilmaisin sammuu näytöstä.
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Yhden tiedoston kertaus (1-file repeat)
Toiminto kertaa ainoastaan yhden tiedoston.
Paina REPEAT-painiketta kolme kertaa kauko-ohjaimesta kerrattavaksi haluamasi tiedoston toistuessa.

Huom!
• Toiston A-B-kertausta ei voi käyttää hajatoistolla.
• Ongelmia saattaa syntyä asettaessasi kerrattavan
jakson B-pistettä, jos tiedoston bittiarvo on matala.
HAJATOISTO (tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä)
Toiminto uudelleenjärjestelee ja toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Käyttämällä toimintoa yhdessä
toiston kertauksen kanssa, voit kerrata samaa tiedostoa,
mutta joka kerta eri järjestyksessä.
Paina RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
aikana tai pysäytystilassa.

”RPT” ja ”1” ilmaisimet syttyvät ja valitun tiedoston
toisto kertautuu.
Syttyy

Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta lopettaaksesi yhden tiedoston (1-file repeat) kertauksen ja palataksesi normaalille toistolle. ”RPT” ilmaisin sammuu
näytöstä.

Musiikkikalenterin sisältö ilmestyy näyttöön yksi
toisensa jälkeen ja ”RNDM” ilmaisin syttyy.
Syttyy

Valitun jakson kertaus (A-B repeat)
Tämä toiminto kertaa valitsemasi jakson toistettavaksi
valitsemastasi tiedostosta.
1. Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta toiston aikana kerrattavaksi haluamasi jakson alkupisteessä.

Hajatoisto käynnistyy.
Syttyy

Paina RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta lopettaaksesi hajatoiston ja palataksesi normaalille toistolle.
”RNDM” ilmaisin sammuu näytöstä.

Näyttöön syttyy ”A” kirjain.
Syttyy

Tiedostojen ylihyppäys hajatoiston aikana
Painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta hajaroiston aikana, soitin
etsii seuraavan satunnaisesti valitun tiedoston ja toistaa tämän.
Painamalla
painiketta soittimesta tai
painiketta kauko-ohjaimesta hajatoiston aikana, toisto palaa takaisin toistuvan tiedoston alkuun.
Huom!
Valitut tiedostot toistuvat asetetun MP3/WMA-toistotoiminnon mukaisesti.

2. Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta kerrattavaksi haluamasi jakson loppupisteessä.

Näyttöön syttyy ”A-B” ja toisto kertaa A-Bpisteiden välistä jaksoa.
Syttyy

Paina A-B-painiketta kauko-ohjaimesta lopettaaksesi
A-B-jakson kertauksen ja palataksesi normaalille toistolle. A-B-ilmaisin sammuu näytöstä.
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Esittelytoisto käynnistyy tiedostoista 1 ja kaikki tiedostot toistuvat esittelytoistoa varten asetetun ajan
mukaisesti.

AMS-TOISTO (tiedostojen esittely)
Soitin esittelytoistaa kaikki raidat ensimmäisestä raidasta alkaen. Tämä on erittäin kätevää etsiessäsi jotain
tiettyä raitaa.
Voit valita esittelyn toistoajaksi 10, 20 tai 30 sekuntia/
tiedosto.
Paina AMS-painiketta kauko-ohjaimesta pysäytystilassa tai toiston aikana.

Vilkkuu

Paina painiketta haluamasi tiedoston löytyessä.
” ” ilmaisin syttyy, jolloin löydetty tiedosto sekä sen
jälkeiset tiedostot toistuvat kaikki normaalisti.
AMS-toisto peruuntuu ja hajatoisto aktivoituu, jos
RANDOM-painiketta painetaan kauko-ohjaimesta
AMS-toiston aikana.
Huom!
Valitut tiedostot toistuvat MP3/WMA-toistotoimintoa
varten tehdyn asetuksen mukaisesti.

Paina AMS-painiketta toistuvasti eri selaustilojen vaihtamiseksi.
(
peruuttaa selaustoiminnon.)
” ” ilmaisin vilkkuu.
Vilkkuu

Vianetsintä
Tarkista alla oleva vianetsintälista, jos epäilet, että laitteessa on jokin vika. Ongelma johtuu todennäköisesti yksinkertaisesta käyttövirheestä tai väärästä kytkennästä. Ota yhteys Marantz-huoltoon ellei vika ole korjattavissa alla
olevan vianetsintälistan ohjeilla.
Oire
Levy ei pyöri.

Levy pyörii, mutta mitään ääntä
ei kuulu.

Levy lakkaa pyörimästä.

Mahdollinen syy
Virtajohtoa ei ole kytketty.
Virta on katkaistu laitteesta.
Levy on ladattu väärin.
Levy on ladattu ylösalaisin (etikettipuoli alaspäin).
Levy on likainen.
Levy on naarmuuntunut.
Levy on vääntynyt.
Vahvistin tai kaiuttimet on kytketty
väärin.
Vahvistimeen ei ole kytketty virtaa.
Vahvistimen toimintovalitsin ei ole
CD- tai AUX-asennossa.
Vahvistimen voimakkuus on säädetty minimiin.
Levy on likainen.
Levy on naarmuuntunut.
Levy on vääntynyt.
Toistettava levy ei ole CD-levy.
Levylle ei ole äänitetty MP3/WMAtiedostoja.
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Korjaustoimenpide
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Kytke virta laitteeseen.
Lataa levy oikein.
Lataa levy etikettipuoli ylöspäin.
Puhdista levyn äänityspuoli.
Levyä, jossa on paljon naarmuja ei voi
toistaa.
Vaihda levy uuteen.
Kytke liitäntäkaapelit oikein. Tutustu
vahvistimen mukana oleviin ohjeisiin.
Kytke virta vahvistimeen. Tutustu vahvistimen mukana oleviin ohjeisiin.
Aseta vahvistimen toimintovalitsin CD
tai AUX-asentoon.
Säädä vahvistimen voimakkuus sopivaksi.
Puhdista levyn äänityspuoli.
Levyä, jossa on paljon naarmuja ei voi
toistaa.
Vaihda levy uuteen.
Tietokoneen CD-ROM-levyä ei voi
toistaa tällä soittimella.

Oire
Kauko-ohjain ei toimi.

CD-R/CD-RW-levyn toisto ei
onnistu.
Toistonopeutta ei voi säätää.
Laite ei syötä digitaalisignaaleja.

Mahdollinen syy
Soittimen ja kauko-ohjaimen välinen etäisyys on liian suuri.
Soittimen ja kauko-ohjaimen välisellä signaalireitillä on jokin este.
Paristot ovat kuluneet loppuun kauko-ohjaimesta.
Soittimen kauko-ohjaustunnistimeen
kohdistuu voimakas valo.
Takapaneelin REMOTE CONTROLkytkin on EXTERNAL-asennossa.
Äänitetyt tiedot eivät ole CD-DAformaattia tai MP3/WMA-tiedostot
on äänitetty väärin.
Laite ei ole Audio EX OFF-tilassa.
Digitaalilähdön asetukseksi on
valittu OFF.
Audio EX-asetukseksi on valittu
Audio EX2.
Audio EX-asetukseksi on valittu
Audio EX OFF ja toiston nopeussäädintä käytetään.

Korjaustoimenpide
Siirrä kauko-ohjain lähemmäksi soitinta.
Poista este väliltä.
Vaihda kaikki paristot uusiin.
Suojaa kauko-ohjaustunnistinta voimakkalta valolta.
Aseta kytkin INTERNAL-asentoon,
jos käytät soitinta yksittäisenä laitteena.
Äänitä tiedot soitinta varten yhteensopivalla formaatilla.
Aseta laite Audio EX OFF-tilaan.
Aseta digitaalilähdön asetukseksi ON.
Valitse Audio EX-asetukseksi EX1.
Säädä toistonopeussäädin 0-asentoon
tai valitse Audio EX-asetukseksi Audio
EX1.

Muuta
TEKNISET TIEDOT
Audio-ominaisuudet
Kanavat:
Taajuusvaste:
Dynamiikka-alue:
Häiriöetäisyys:
Kanavaerottelu:
Harmoninen särö:
Huojunta ja värinä:
Audiolähtö:
Kuulokelähtö:
Digitaalilähtö
Coaxial (jakkipistoke):
Optical (neliömäinen optinen liitin):
Optinen lukujärjestelmä
Laser:
Aallonpituus:
Virtalähde
N-versio:
Virrankulutus valmiustilassa:
Kotelo, jne
Varusteet
Kauko-ohjain:
AAA-paristot:
Virtajohto:
Audiokytkentäkaapeli:
Kauko-ohjauskytkentäkaapeli:

2 kanavaa
2 Hz - 20 kHz
100 dB
110 dB
110 dB (1 kHz)
0.002% (1 kHz)
Kvartsikiteen tarkkuus
2.25 V rms, stereo
18 mW/32 ohmia (säädettävä maksimi)
0.5Vp-p, 75 ohmia
-19 dBm
AIGaAs-puolijohde
780 nm
230V, 50/60 Hz vaihtovirta
0.4W
1 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
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Ulkomitat
Leveys:
Korkeus:
Syvyys:
Paino:
Sallittu käyttölämpötila-alue:
Sallittu käyttökosteusalue:

440 mm
104,5 mm
339,5 mm
5.1 kg
+5 ~ +35°C
5 - 90% (ei kondensointia)

Laitteen mitat (yksikkö: mm)

CD-R/CD-RW-levyjen toisto

• Toiston mahdollistamiseksi tulee CD-R- ja CDRW-levyjen sisältää oikein äänitetyt TOC-tiedot.
CD-nauhureissa TOC-tietojen kirjoittamista kutsutaan levyn finalisoimiseksi. Levyjä, joita ei ole finalisoitu ei voi toistaa tavallisilla audio-CD- ja Super
audio-CD-soittimilla. Tutustu CD-nauhurin mukana
oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.
* TOC tarkoittaa ”Table Of Contents”.
TOC-informaatio sisältää tiedot raitojen kokonaisluvusta ja toiston kokonaisajasta.
• Tällä soittimella voi toistaa ainoastaan audio-CDformatoituja levyjä tai levyjä, joille on äänitetty MP3
tai WMA-audiotietoja. Älä yritä toistaa levyjä, jotka
sisältävät muita tietoja (esim. tietokoneelle tarkoitettu CD-ROM-levy).

Tällä soittimella on mahdollista toistaa CD-RW (uudelleenpoltettavia) levyjä sekä tavallisia audio-CD- ja
CD-R (poltettavia) levyjä.
• Soitin toistaa audio-CD-levyjä sekä MP3-musiikkitietoja sisältäviä CD-R/CD-RW-levyjä. Kaikki levyt
eivät kuitenkaan toistu ongelmitta. Toisto ei käynnisty, ilmenee kohinaa tai ääni säröytyy.
* Tutustu lisätietoja varten CD-nauhurin mukana
oleviin ohjeisiin.
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• Koska soittimen perusasetuksiin on tehtävä muutoksia CD-RW-levyjen toistoa varten, saattaa TOC-tietojen luku kestää audio-CD- ja CD-R-levyjä pitempään.
MP3- tai WMA-tiedostojen toisto
Tällä soittimella voi toistaa CD-R tai CD-RW-levyjä,
joille on äänitetty MP3 (MPEG Audio Layer-3) tai
WMA (Windows Media Audio) formatoituja audiotiedostoja.
Yhteensopivuus MP3 ID3-tageja varten mahdollistaa
ID3-tietojen näyttämisen, kuten artistien nimet, albumien nimiotsikot, raitanimet jne, jos kyseiset tiedot on
äänitetty raitojen kanssa.

• Tällä soittimella ei voi toistaa ”packet writing”
menetelmällä äänitettyjä MP3/WMA-tiedostoja.
• Kappaletietojen lukeminen saattaa kestää hetken
äänityksen tilasta riippuen.
• Jos kyseessä on Enhanced tai Mixed Mode levy,
jolle on yhdistetty audioformaatteja CD-DA ja
MP3/WMA-tiedostoja, soitin toistaa ainoastaan
CD-DA-audio-osan.
• Tämä soitin ei tue WMA DRM (Digital Rights
Management) tiedostoja.
Levyjen käyttöä koskevia huomautuksia
Käsittele levyjä varovasti estääksesi niiden pintojen naarmuuntumisen.
Pidä levyt aina puhtaina.
Käytä aina levyille tarkoitettua puhdistajaa puhdistaessasi levyjä. Suorita pyyhkiminen alla olevan piirroksen
esittämään suuntaan.

• Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporation rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Tekijänoikeuksista johtuen itse äänitettyä musiikkia
ei voi käyttää muuhun kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiin ellei tekijänoikeushaltija muuhun valtuuta.
Varoitus!
• Tämä soitin tukee audiotiedostoja ”MPEG-1 Audio
Layer-3” (näytteytystaajuudella fs 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz). Muut tiedostot, kuten MPEG-2, Audio
Layer-3, MPEG-2.5 Audio Layer-3, MP1 tai MP2
eivät ole yhteensopivia.
• Yleisesti ottaen, mitä korkeampi bittiarvo, sitä parempi äänenlaatu.
• MP3-tiedostojen bittiarvot ovat 32 - 320 kbps ja
WMA-tiedostojen bittiarvot 64 - 160 kbps.
Suositamme MP3/WMA-äänitysten tekemistä vähintään 128 kbps bittiarvolla.
• Varmista, että MP3/WMA-tiedostoissa on nimiliite
”.mp3” tai ”.wma”. Muilla merkinnöillä varustetut
tiedostot eivät toistu tällä soittimella.
• Soitin ei tue toistolistaa.
• Suurin tuettu tiedostomäärä yhdellä levyllä on 255,
suurin kansiomäärä on myös 255.
• Näyttö pystyy ilmaisemaan jopa 32 merkin pituisia
tiedosto- ja kansionimiä.
• Tämä soitin on MP3 ID3 tag-yhteensopiva.
• Teksti, kuten ID3-tag-informaatio ja tiedostonimet
ilmestyvät näyttöön ainoastaan toistaessasi Englantilaisille alphanumeerisille merkeille yhteensopivia
MP3-levyjä.
• Toistaessasi vaihtelevia bittiarvoja sisältäviä tiedostoja,
näyttö saattaa näyttää väärän toistoajan.
• Polttaessasi CD-R- tai CD-RW-levyjä, käytä ISO
9660 mode 1 tai ISO9660 mode 2 levyformaattia.
Soitin tukee myös monisessioäänitystä mahdollistaen
levylle lisättyjen tietojen toiston.
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Pyyhi levy keskeltä
säteittäin suoraan
kohti reunoja

Älä pyyhi pyörivin
liikkein.

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

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

Käytä CD-normit täyttäviä levyjä, joiden etiketissä on merkintä
tai
Toistoa ei taata levyillä, jotka eivät täytä yleisesti käytettyjä CD-normeja.

Vältä seuraavia sijoituspaikkoja suojellaksesi
levysi vahingoilta.
• Paikat, jossa levy joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai lämmityslaitteen kuumuudelle.
• Paikat, jotka ovat erittäin kosteita tai pölyisiä.
• Lähellä ikkunaa tai paikat, joissa ne voivat altistua
sateelle.
Ota tavaksi laittaa levy takaisin omaan koteloon
käytön jälkeen

Kuulokkeiden käyttö
Liian korkea voimakkuus kuulokekuuntelussa saattaa
vahingoittaa kuuloasi. Varo säätämästä voimakkuutta
liian korkeaksi.
Korjaukset
Ainoastaan ammattitaitoisella, valtuutetulla huoltoteknikolla (jolla on tieto ja taito korjauksiin sekä kalibrointiin tarvittavat työkalut ja tilat) on lupa korjata laite.
Takuuajan umpeuduttua laitteen omistaja vastaa kaikista korjaukseen liittyvistä kuluista.

Kopiointiohjatut CD-levyt
Kaikki kopiointiohjatut CD-levyt eivät vastaa virallisia
CD-normeja. Nämä ovat erikoislevyjä, joita ei voi toistaa tällä soittimella.
”DualDisc” levyjen toisto
• ”DualDisc” levyn toinen puoli sisältää DVD-normit täyttäviä kuva- ja audiosignaaleja ja toinen puoli
CD-soittimella toistettavia audiosignaaleja.
• Koska CD-puolelle äänitetyt audiosignaalit eivät
vastaa yleisiä CD-normeja, niitä ei voi toistaa tällä
soittimella.
• Ota yhteys myyjään tai levyn maahantuojaan
DualDisc-levyjen teknisiä tietoja ja normeja koskevia
lisätietoja varten.
MUUTA
Tässä osassa selitetään huolto- ja hoitotoimenpiteet,
jotka on suoritettava Marantz-laitteen optimi toiminnan
säilyttämiseksi.
Kotelon pintojen puhdistus
Kotelon pinnat säilyvät kiiltävinä ja naarmuttomina
hyvällä hoidolla ja puhdistuksella. Älä koskaan käytä
hankaustyynyjä, teräsvillaa, hiovia jauheita tai voimakkaita kemikaaleja, kuten denaturoitu sprii, tinneri, bensiini tms., sillä nämä vahingoittavat kotelon pintoja.
Älä myöskään käytä kemiallisesti käsiteltyjä liinoja.
Pyyhi laitteen pinnat pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla.
Jos lika on pinttynyttä:
• Valmista pesuaineliuos lisäämällä yksi osa pesuainetta kuuteen osaan vettä.
• Kasta pehmeä, nukkaamaton liina pesuaineliuokseen
ja väännä se mahdollisimman kuivaksi.
• Pyyhi laite kostealla liinalla.
• Pyyhi laite lopuksi vielä kuivalla liinalla.
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