Surround-viritinvahvistin
Malli NR1403
Käyttöohje
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(Lyhennetty versio)

TURVAOHJEET

14. Älä altista paristoja kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tmv.
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.
Varoitus:
Sisäisen lämpökilven yläpinta kuumenee voimakkaasti jatkuvassa käytössä. Varo koskettamasta kuumiin pintoihin.
Varotoimenpiteitä
1. Lue ohjeet huolella.
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.

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.
Asennusta koskevat varoitukset

Seinä

Varmista riittävä lämmönpoisto.
Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun tilaan,
kuten kirjahylly tmv.
• Jätä vähintään 0.3 m vapaata tilaa laitteen ympärille.
• Älä aseta muita laitteita tämän laitteen päälle.
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SISÄLLYSLUETTELO
Varusteet
Ominaisuudet
Käsittelyä koskevat varoitukset

VARUSTEET
Tarkista, että alla luetellut varusteet ovat mukana pakkauksessa
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Kytkennät
HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä
HDMI-yhteensopimattoman laitteen kytkentä
Virtajohdon kytkentä
Asetukset
Kaiuttimien asetus (Audyssey® Setup)
Normaali toisto
Tärkeää
Blu-ray-/DVD-toisto
CD-toisto
FM/AM-lähetysten vastaanotto
Kuuntelutilat
Kaiuttimien asennus/kytkentä
Kytkentä REMOTE CONTROL-liitäntöihin
Erilisia toistotoimintoja
HDMI-ohjaustoiminto
Uniajastintoiminto
Kaksoisvarmennettu muisti
Etupaneelin lukitustoiminto
Kauko-ohjaimen lukitustoiminto
Erilaisia muistitoimintoja
Yksilöidyt asetukset
Valikkokartta
Valikkonäyttöesimerkkejä
Valikon ja etupaneelin näyttöesimerkkejä
Kirjoitusmerkkien syöttäminen
Audio
Video
Tulot
Kaiuttimet
Yleistä
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Osien nimet ja toiminnot
Etupaneeli
LCD-näyttö
Takapaneeli
Kauko-ohjain
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Muita tietoja
Videosignaalin ja momitorilähdön suhde
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Vianetsintä
Mikroprosessorin palautus perustilaan
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Tekniset tiedot
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1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Käyttöopas
CD-ROM-käyttöopas
Turvaohjeet
Virtajohto
Kauko-ohjain (RC018SR
R03/AAA-paristot
Asetusmikrofoni ACM1HB
FM-sisäantenni
AM-silmukka-antenni

OMINAISUUDET
Erillinen piirikonfigurointi, päätevahvistin ohjaa saman
tehon kaikille kanaville (50W x 5ch, 8!)
Asennusta helpottava ”Setup Assistant” toiminto
Helpot graafiset valikko- ja tasonäytöt
Erilaisten digitaalisten AV-laitteiden kytkennän mahdollistavat HDMI-liitännät (6 tuloa, 1 lähtö)
HDMI (3D, ARC, Deep Color, ”x.v.Color”, Auto Lip Sync)
tuki ja HDMI-ohjaus
M-XPort (marantz-eXtension Port)
KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
• Ennen virrran kytkemistä
Tarkista, että kaikki kytkennät ovat oikein ja kytkentäkaapelit kunnossa.
• Joissakin virtapiireissä on virta päällä, vaikka laite on asetettu valmiustilaan. Irrota virtajohto pistorasiasta lähtiessäsi lomalle tai poistuessasi kodistasi pitemmäksi aikaa.
• Kondensaatio
Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta, jos sen sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero on suuri. Jos näin tapahtuu,
anna lämpötilaerojen tasaantua muutama tunti ennen
kuin yrität käyttää laitetta.
• Matkapuhelimien käyttö
Matkapuhelimen käyttö lähellä tätä laitetta voi aiheuttaa
häiriöitä. Siirrä tällaisessa tapauksessa matkapuhelin
etäämmälle tästä laitteesta.
• Laitteen hoito
- Pyyhi etupaneeli ja kotelo puhtaalla pehmeällä liinalla.
- Noudata ohjeita tarkasti, jos käytät kemiallisia puhdistusaineita.
- Bentseeni, tinneri ja muut liuottimet voivat aiheuttaa
materiaali- ja värimuutoksia laitteeseen. Älä käytä!
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KYTKENNÄT
TÄRKEÄÄ
• Suorita kaikki kytkennät ennen laitteen käyttöä.
Kytke tämä laite muihin audio- ja videolaitteisiin käyttäen HDMI -kaapeleita, luodaksesi kotiteatterin, joka hyödyntää
kaikkien laitteiden ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Huom!
• Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty. (Noudata näyttöön/kuvaruutuun ilmestyviä ohjeita Setup Assistant-ohjelman ollessa käynnissä.)
• Katkaise virta muista kytketyistä laitteista, kun Setup Assistant on käytössä.
• Kytke kaikki kanavat oikealla tavalla (vasen/vasen ja oikea/oikea).
• Älä niputa virtajohtoja yhteen muiden kytkentäkaapeleiden kanssa. Tämä aiheuttaa kohinaa.)
VIDEOSIGNAALIN JA MONITORILÄHDÖN VÄLINEN SUHDE
Videosignaalivirta
TÄMÄ LAITE

HDMI-yhteensopiva TV

HDMI-yhteensopimaton TV

Huom!
• Tähän laitteeseen kytketyn TV-vastaanottimen kuvan voi nähdä ainoastaan HDMI-liitäntää käyttäen. Jos teet kytkennän
muulla tavalla, suorita valikkotoimenpiteet katselemalla viritinvahvistimen näyttöä.
• HDMI-signaalit ovat digitaalisia. HDMI-signaaleja ei voi muuntaa analogisiksi.
• Analogisia signaaleja ei voi muuntaa digitaalisiksi.
HDMI-YHTEENSOPIVAN LAITTEEN KYTKENTÄ
Voit kytkeä jopa seitsemän HDMI-yhteensopivaa laitetta (6 tuloa, 1 lähtö) tähän laitteeseen. Kytkeminen HDMI-kaapelilla
tarjoaa etuja, joita ei voida saavuttaa muilla kytkentätavoilla.
Bly-ray-soittimissa käytetyt HDMI-kytkennät välittävät korkealaatuisia teräväpiirtokuvia ja ääniformaatteja (Dolby Digital Plus,
Dolby True HD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio). HDMI-liitännät välittävät myös toiston tarvitsemia tietoja laitteiden välillä.
Aikaisemmat kytkennät vaativat useampia audio- ja videokaapeleita. HDMI-kaapeli siirtää sekä ääni- että videosignaaleja.
Tämä mahdollistaa hyvin organisoidun johdotuksen kotiteatterijärjestelmään, ilman monimutkaisia kytkentäjohtoja.
Keskinäinen ohjaus HDMI-ohjauksella
Viritinvahvistin ja HDMI-kaapelilla kytketty laite voidaan linkittää suorittamaan toimintoja, kuten virran kytkentä, voimakkuuden säätö, ja tulolähteen vaihto.
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ARC-toiminto (Audio Return Channel)
Toiminto toistaa TV-ääntä syöttämällä TV-äänen tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla. Jos televisiossa ei ole HDMI-liitäntöjen
kautta kytkettyä ARC-toimintoa, toistolaitteen videosignaalit syöttyvät kyllä TV-vastaanottimeen, mutta laite ei toista ääntä.
Tarvitset erillisen audiokaapelikytkennän, jos haluat kuunnella Tv-ohjelmien ääntä. Mikäli ARC-toiminnolla varustettu TV
kytketään HDMI-liitäntään ei audiokaapelia tarvita. Toiminto mahdollistaa surround-toiston television kautta.
Kytkentä ARC-toiminnolla varustettuun TV-vastaanottimeen
Ääni televisiosta
Audiosignaalit televisiosta

Tämä laite

Kaiuttimet

Kytkentä TV-vastanottimeen, jossa ei ole ARC-toimintoa
Ääni televisiosta
Audiosignaalit televisiosta

Audiosignaalit
televisiosta
Optinen kaapeli

VIRITINVAHVISTIMEN KYTKENTÄ TV-VASTANOTTIMEEN HDMI-LIITÄNTÄÄ KÄYTTÄEN
Kytkentään käytettävät kaapelit

HDMI-kaapeli on lisävaruste.

Huom!
• TV-monitori ei toista videotulosignaaleja ellei laitteen syöttämät videosignaalit vastaa monitorin resoluutiota.
Vaihda Blu-ray-/DVD-soitin tällaisessa tapauksessa resoluutio monitorin kanssa yhteensopivalle resoluutiolle.
• Jos monitori ei ole yhteensopiva HDMI-audiotoistoa varten kytkiessäsi tämän laitteen HDMI-kaapelilla, ainoastaan videosignaalit syöttyvät monitoriin.
• Kytkiessäsi viritinvahvistimeen TV-vastastaanottimeen joka ei tue ARC-toimintoa, tarvitset audiokaapelin HDMI-kaapelin
lisäksi.
• Kytketyn laitteen sallimat tulot voivat rajoittaa HDMI-liitännän audiosignaalia (näytteenottotaajuus, kanavien lukumäärä
jne.).
Kytkentä DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen
Käyttämällä kytkentään HDMI/DVI-muuntokaapelia (myydään erikseen), voit muuntaa HDMI-videosignaalit DVI-signaaleiksi. DVI-D-liitäntä syöttää laadukkaita digitaalisia signaaleja, mutta kopiointisuojaus ja muut asiat voivat haitata normaalia
toimintaa joissakin tapauksissa.
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Huom!
• Mitään ääntä ei kuulu tehdessäsi kytkennän DVI-D-liitännällä varustettuun laitteeseen. Suorita audiokytkennät kohdassa ”TV-vastaanottimen kytkentä” esitetyllä tavalla.
• Signaaleja ei voi syöttää DVI-D-laitteisiin, jotka eivät ole HDCP-yhteensopivia.
• Kaikki laiteyhdistelmät eivät syötä videosignaaleja.
VIRITINVAHVISTIMEN KYTKENTÄ VIDEOLAITTEISIIN HDMI-LIITÄNTÄÄ KÄYTTÄEN
Kytkentään käytettävät kaapelit

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

Set-top box = satelliittiviritin
DVD player = DVD-soitin
Blu-ray disc player = Blu-ray soitin
Game console = pelikonsoli
Media player = mediasoitin

(Takapaneeli)

Digital camcorder = digitaalinen
kameranauh.

Huom!
• Kun kytket tämän laitteen muihin laitteisiin HDMI-kaapelia käyttäen, kytke HDMI-kaapelilla myös tämä laite ja TV.
• Käytä ”High Speed HDMI-kaapelia” tai ”High Speed HDMI Ethernet-kaapelia” kytkiessäsi laitteen johonkin Deep Coloryhteensopivaan laitteeseen.
• Videosignaaleja ei syöty, jos videotulosignaalit eivät vastaa monitorin resoluutiota.
HDMI-toiminto
Tämä laite tukee seuraavia HDMI-toimintoja.
3 D-toiminto
Tämä laite tukee HDMI 3D (3-ulotteinen) videotulo- ja lähtösignaaleja. Voidaksesi toistaa 3D-videota, tarvitset HDMI 3Dyhteensopivan TV-vastaanottimen ja 3D-lasit.
HDMI-ohjaustoiminto
Mahdollistaa ulkoisten laitteiden ohjauksen tällä yksiköllä ja tämän yksikön ohjaamisen ulkoisilla laitteilla.
Deep Color
Käytä ”High Speed HDMI-kaapelia” tai ”High Speed HDMI Ethernet-kaapelia” kytkiessäsi laitteen johonkin Deep Coloryhteensopivaan laitteeseen.
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Huom!
HDMI-liitännän tulosignaali voidaan toistaa HDMI-lähdöstä valitsemalla HDMI-lähdön määränpääksi TV.
Analog/Optical-tuloihin syötettyjä audiosignaaleja ei voi syöttää ulos HDMI MONITOR-lähdön kautta.
HDMI-YHTEENSOPIMATTOMAN LAITTEEN KYTKENTÄ
Korkealaatuisen video- ja surround-toiston varmistamiseksi, käytä HDMI-kaapelia kytkeäksesi tämän laitteen TV-vastaanottimeen ja muihin videolaitteisiin. Katso ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä”.
Kytkentään käytettävät kaapelit
Videokaapeli (myydään erikseen)
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Liitäntöihin osoitetun lähteen vaihtaminen
Viritinvahvistimella on mahdollista muuttaa lähde joka on osoitettu DIGITAL AUDIO IN-liitäntöihin.
DVD-soitinta käytetään selitysesimerkkinä. Takapaneelin videotulo- ja digitaaliäänen sisäänmenoliitännöissä ei ole merkintää DVD-soittimelle. Voit määrittää DVD-soittimen näitä liitäntöjä varten. Valitse ”DVD” voidaksesi toistaa näihin liitäntöihin kytkettyä DVD-soitinta.

TV-VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
• Tässä osassa selitetään millä tavalla kytkentä tehdään, kun TV ei tue HDMi-kytkentöjä. Katso ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä”.
• Jos tähän laitteeseen kytketty TV on varustettu ARC-yhteensopivalla HDMI-liitännällä, voit vastaanottaa television lähettämiä digitaalisia audiosignaaleja. Tutustu TV-vastaanottimen ohjeisiin lisätietoja varten.
• Käytä optista digitaalikytkentää kuunnellaksesi TV-ääntä tämän laitteen kautta.
Audiokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
1

DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä*
Syöttäessäsi sisään monikanavaisen (digital bit stream audio) äänen, viritinvahvistin purkaa signaalin suurroundääneksi.
* Tämän tyyppisellä kytkennällä sinun on muutettava asetuksia viritinvahvistimessa.

Videokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
1

VIDEO OUT (MONITOR) -liitäntä
Tämä tekee analogisen videoyhteyden.

Input connector-asetus
Käyttäessäsi seuraavaa kytkentää sinun on vaihdettava tuloliitännän asetuksia.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
Vaihda ”CBL/SAT” (perusasetus) ”TV AUDIO” asetukseksi. Katso kohta ”Digital Assign”.
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Huom!
Valikkoruudun vain tämän laitteen HDMI-liitäntään kytketyn TV-vastaanottimen kautta. Jos TV on kytketty muihin liitäntöihin, suorita valikkotoimenpiteet tarkkailemalla viritinvahvistimen näyttöä.
SATELLIITTIVIRITTIMEN/KAAPELI-TV:N KYTKENTÄ
Tässä osassa selitetään millä tavalla kytkentä tehdään satelliittivirittimen tai kaapeli-TV-vastaanottimeen, joka ei tue HDMikytkentöjä.
Audiokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
Etuliitteellä varustetut numerot osoittavat suositusjärjestyksen. mitä pienempi numero, sitä korkeampi äänentoisto.
1

DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä*
Syöttäessäsi sisään monikanavaisen (digital bit stream audio) äänen, viritinvahvistin purkaa signaalin suurroundääneksi.
* Tämän tyyppisellä kytkennällä sinun on muutettava asetuksia viritinvahvistimessa.

Videokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
1

VIDEO IN (CBL/SAT) -liitäntä
Tämä tekee analogisen videoyhteyden.

Input connector-asetus
Käyttäessäsi seuraavaa kytkentää sinun on vaihdettava tuloliitännän asetuksia.
1

DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Vaihda ”TV AUDIO” (perusasetus) ”CBL/SAT” asetukseksi. Katso kohta ”Digital Assign”.

tai

tai
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DVD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
Tässä osassa selitetään millä tavalla kytketään DVD-soitin joka ei tue HDMI-kytkentöjä. Katso kohta ”HDMI-yhteensopivan
laitteen kytkentä”.
Audiokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
Etuliitteellä varustetut numerot osoittavat suositusjärjestyksen. mitä pienempi numero, sitä korkeampi äänentoisto.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Syöttäessäsi sisään monikanavaisen (digital bit stream audio) äänen, viritinvahvistin purkaa signaalin suurroundääneksi.
* Tämän tyyppisellä kytkennällä sinun on muutettava asetuksia viritinvahvistimessa.

Videokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
1

VIDEO IN (DVD) -liitäntä
Tämä tekee analogisen videoyhteyden.

Input connector-asetus
Käyttäessäsi seuraavaa kytkentää sinun on vaihdettava tuloliitännän asetuksia.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
Vaihda ”CBL/SAT” (perusasetus) ”DVD” asetukseksi.
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Vaihda ”TV AUDIO” (perusasetus) ”DVD” asetukseksi. Katso kohta ”Digital Assign”.

BLU-RAY-SOITTIMEN KYTKENTÄ
Tässä osassa selitetään millä tavalla kytketään Blu-ray-soitin joka ei tue HDMI-kytkentöjä. Katso kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä”.
Audiokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
Etuliitteellä varustetut numerot osoittavat suositusjärjestyksen. mitä pienempi numero, sitä korkeampi äänentoisto.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Syöttäessäsi sisään monikanavaisen (digital bit stream audio) äänen, viritinvahvistin purkaa signaalin suurroundääneksi. Blu-ray-soittimen digital bit stream audiosignaaleja (kuten Dolby Digital Plus ja dts-HD) ei kuitenkaan voi
lähettää.
Tämän tyyppisellä kytkennällä sinun on muutettava asetuksia viritinvahvistimessa.

2

ANALOG AUDIO IN (Blu-ray) -liitäntä
Tämä tekee analogisen audiokytkennän. Kytkentä muuntaa digitaaliset audiosignaalit analogisiksi audiosignaaleiksi,
joten äänen laatu huononee hieman kytkentään [1] verrattuna.
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Videokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
1

VIDEO IN (DVD) -liitäntä
Tämä tekee analogisen videoyhteyden.

Input connector-asetus
Käyttäessäsi seuraavaa kytkentää sinun on vaihdettava tuloliitännän asetuksia.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
Vaihda ”CBL/SAT” (perusasetus) ”Blu-ray” asetukseksi.
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Vaihda ”TV AUDIO” (perusasetus) ”Blu-ray” asetukseksi. Katso kohta ”Digital Assign”.

Huom!
Käytä HDMI-liitäntää, kun haluat toistaa HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) ja monikanavaista
PCM-ääntä viritinvahvistimella. Katso kohta ”HDMI-yhteensopivan laitteen kytkentä”.
CD-SOITTIMEN KYTKENTÄ
Audiokytkentä
Seuraavat menetelmät ovat käytettävissä kytkentää varten.
Etuliitteellä varustetut numerot osoittavat suositusjärjestyksen. mitä pienempi numero, sitä korkeampi äänentoisto.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Syöttäessäsi sisään monikanavaisen (digital bit stream audio) äänen, viritinvahvistin purkaa signaalin suurroundääneksi. Tämän tyyppisellä kytkennällä sinun on muutettava asetuksia viritinvahvistimessa.

2

ANALOG AUDIO IN (CD) -liitäntä
Tämä tekee analogisen audiokytkennän. Kytkentä muuntaa digitaaliset audiosignaalit analogisiksi audiosignaaleiksi,
joten äänen laatu huononee hieman kytkentään [1] verrattuna.

Input connector-asetus
Käyttäessäsi seuraavaa kytkentää sinun on vaihdettava tuloliitännän asetuksia.
1

DIGITAL AUDIO COAXIAL-liitäntä
Vaihda ”CBL/SAT” (perusasetus) ”CD” asetukseksi.
DIGITAL AUDIO OPTICAL-liitäntä
Vaihda ”TV AUDIO” (perusasetus) ”CD” asetukseksi. Katso kohta ”Digital Assign”.
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ANTENNIN KYTKENTÄ
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM- antenni voidaksesi kuunnella radiolähetyksiä.
• Kytkettyäsi antennin, säädä sen asentoa siten, että kohinataso on mahdollisimman vähäinen.
AM-silmukka-antennin kokoaminen
Kokoa silmukka-antenni viereisen piirroksen osoittamalla tavalla.

Silmukka-antenni

Silmukka-antennin käyttö

Jalusta
Nelikulmainen reikä
Uloke

Kiinnittäminen seinälle

Vapaasti seisova

Kiinnitä antenni suoraan seinään.

Kokoa antenni alla olevan
piirroksen mukaan.

Naula, nasta tmv.

Lähetysaseman suunta
FM-ulkoantenni
AM-silmukka-antenni (mukana)

75 ! koaksiaalikaapeli

FM-sisäantenni (mukana)

AM-ulkoantenni

Maa
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LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ (RX101)
Kytke lisävarusteena myytävä langaton vastaanotin (RX101) viritinvahvistimeen voit toistaa musiikkia Bluetooth-laitteesta viritinvahvistimella.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Tutustu RX101-laitteen käyttöoppaaseen tarvittavia asetuksia varten.
Langaton vastaanotin RX101

A2PDyhteensopiva
Bluetooth.laite

Kauko-ohjain

Huom!
• Laitteet on yhdistettävä pariksi, kun kytket Bluetooth-laitteen langattomaan vastaanottimeen ensimmäistä kertaa.
Bluetooth-laite ja langaton vastaanotin voidaan todeta vain muodostamalla ne pariksi. Jokainen Bluetooth-laite vaatii
parinmuodostuksen.
• Voit käyttää RX101-laitetta ulkoisena IR-vastaanottimena, kytke tässä tapauksessa kauko-ohjaussignaalien vastaanottotoiminto pois käytöstä.
VIRTAJOHDON KYTKENTÄ
Kytke virtajohto pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki kytkennät on tehty.

Kytke virtajohto pistorasiaan (230V, 50/60 Hz)
Virtajohto (mukana)
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ASETUKSET
Tässä osassa selitetään ”Audyssey® Setup”, joka mahdollistaa kaiutinasetusten automaattisen optimoinnin.
KAIUTTIMIEN ASETUS (Audyssey® Setup)
Audyssey® Setup tarkoittaa kytkettyjen kaiuttimien akustisten ominaisuuksien mittaamista asetusten automaattista
optimointia. Saat parhaat tulokset mittaamalla asetusmikrofonilla eri paikoissa ympäri kuunteluhuonetta (enintään 6
mittauspistettä).
• Audyssey MultEQ®/Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey
Dynamic Volume® -toiminnot aktivoituvat Audyssey®
Setup-asetuksen aikana.
• Tutustu valikon kohtaan ”Speakers”, jos haluat mitata
kaiuttimet manuaalisesti.
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.
• Audyssey Auto Setup aikana kuuluu
voimakkaita ääniä. Tämä on normaalia
asetuksen ollessa käynnissä.
Testisignaalin voimakkuus kasvaa, jos
huoneessa kuuluu taustakohinaa.
• VOLUME
painikkeiden käyttö kaukoohjaimella mittauksen aikana peruuttaa mittauksen.
• Mittausta ei voi suorittaa, jos kuulokkeet on kytketty.
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

(

F L:
F R:
C:
S L:
S R:

Mittauspisteet)

Esimerkki 2

(

Mittauspisteet)

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

Huom!
• Älä pidä asetusmikrofonia kädessäsi mittausten aikana.
• Vältä sijoittamasta asetusmikrofonia lähelle istuimen
selkäkappaletta tai seinää, sillä heijastuneet äänet synnyttävät vääriä tuloksia.
2 . Aseta subwooferi
Toimi alla esitetyllä tavalla, jos käytät subwooferia, jossa
nämä säädöt ovat mahdollisia.
Käyttäessäsi subwooferia direct mode-toiminnolla
Valitse direct mode-asetukseksi ”ON” ja kytke voimakkuuden säätö ja jakotaajuusasetus pois käytöstä.
Käyttäessäsi subwooferia ilman direct mode-toimintoa
Suorita seuraavat asetukset:
• Volume: ”12” asento.
• Crossover frequency (jakotaajuus)
”Maximum/Highest Frequency”
• Low pass filter: ”Off”
• Standby mode: ”Off”

Vasen etukaiutin (L) S W: Subwooferi
Oikea etukaiutin (R
Keskikaiutin)
Vasen surround-kaiutin (L)
Oikea surround-kaiutin (R)

Mittaukset tehdään asettamalla asetusmikrofoni useampaan paikkaan ympäri koko kuunteluhuonetta. Parhaan
tuloksen varmistamiseksi , mittaa kuudessa eri pisteessä.
Vaikka kuuntelualue on pieni, kuten esimerkissä 1, niin
mitaaminen useammassa eri pisteessä antaa tehokkaamman korjauksen.
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ESIVALMISTELUT

8 . Valitse ”Next” ja paina ENTER.

3 . Kytke asetusmikirofoni tämän laitteen
SETUP MIC-liitäntään.

Huom!
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.

Näkyviin ilmestyy alla oleva ruutu,
kun asetusmikrofoni kytketään.

Palaaminen edelliseen näyttöön
Valitse ”Back” ja paina ENTER.
Kun mittaus on päättynyt
1. Valitse ponnahdusikkjuna painamalla BACK.
2. Valitse ”Yes” painamalla ja paina sitten ENTER.
4 . Valitse ”Start” ja paina ENTER.
Näyttöön ilmestyy subwoofer-asetusruutu.

Kaiuttimien asettaminen uudelleen
Toista toimenpiteet vaiheesta 3 alkaen.

5 . Valitse ”Next” ja paina sitten ENTER.

MITTAUKSET 2-6
• Vaiheessa 3 mittaus suoritetaan useammassa eri paikassa (2-8). Muut kuin pääkuuntelupaikka).
• Särön korjaus onnistuu paremmin, kun mittaus suoritetaan useammassa eri pisteessä kuuntelualueella.
9 . Siirrä asetusmikrofoni pisteeseen 2, valitse
”Continue” ja paina sitten ENTER.
Toisessa mittaus käynnistyy. Mittaukset voi tehdä
jopa 6 eri pisteessä.

KAIUTTIMIEN TUNNISTUS JA MITTAUS1
• Tämä vaihe tarkistaa kaiuttimien konfiguroinnin ja koon
automaattisesti ja laskee kanavatason, etäisyyden ja
jakotaajuuden. Se poistaa myös kuuntelualueella ilmenevän särön.
6 . Valitse ”Begin Test” ja paina ENTER.
Testiääni toistuu jokaisesta kaiuttimesta mittauksen
alkaessa. Mittaus kestää useampia minuutteja.
7 . TV-ruutu ilmaisee tunnistetut kaiuttimet.
Alla esimerkki, jossa laite on tunnistanut etukaiuttimet,
keskikaiuttimen, subwooferin ja surround-kaiuttimet.

Huom!
Ellei jokin kytketyistä kaiutin ilmesty näyttöön, sen kytkentä
saattaa olla väärä. Tarkista kaiuttimen kytkentä.

Huom!
• Jos haluat ohittaa kolmannen ja sitä seuraavat mittaukset, käytä
painikkeita, valitse ”Calculation” ja paina
ENTER jatkaaksesi vaiheeseen 12.
• Mitataksesi toisen pisteen uudelleen, käytä
painikkeita ja valitse ”Repeat Last Test”. Paina sitten ENTER.
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1 0 . Toista vaihe 9, mittaa pisteet 3 - 6.
Kun mittaus päättyy pisteessä 6 , ruutuun ilmestyy
viesti ”Measurements Complete”.

TALLENNUS
1 3 . Valitse ”Store” ja paina ENTER.
Tallenna mittaustulokset.

LASKENTA
1 1 . Valitse ”Calculation” ja paina sitten ENTER.
Laite analysoi mittaustulokset ja määrittää taajusvasteen kuunteluhuoneen jokaisesta kaiuttimesta.

Analysointi kestää useamman minutin. Analysoinnin vaatima aika riippuu kytkettyjen kaiuttimien määrästä.
Mitä enemmän kaiuttimia on kytketty, sitä kauemmin analysointi kestää.

• Tulosten taltiointi kestää n. 10 sekuntia.
• Tallentaessasi mittaustuloksia, näytössä näkyy ”Now
Storing ... Please wait ...”. Kun tallennus on valmis,
näyttöön ilmestyy ”Audyssey® Setup is now finished”.
Huom!
Älä katkaise virtaa taltioidessasi mittaustuloksia.
LOPETUS

TARKISTUS
1 2 . Käytä
painikkeita, valitse tarkistettava
parametri ja paina ENTER.

1 4 . Irrota asetusmikrofoni laitteen SETUP MICliitännästä.
1 5 . Valitse ”Next” ja paina ENTER.
1 6 . Säädä Audyssey Dynamic Volume.

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

• Tämä ominaisuus optimoi äänenvoimakkuustason seuraamalla jatkuvasti laitteeseen syötetyn audiosignaalin
tasoa. Voimakkuus optimoituu menettämättä mitään äänen dynamiikasta ja selkeydestä, esim., kun voimakkuus
äkillisesti kasvaa TV-ohjelmien mainosten aikana.
Aktivoidessasi Dynamic Volume-toiminnon
• Paina painiketta, valitse ”Yes” ja paina sitten ENTER.
Laite asettuu automaattisesti ”Medium” 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
Huom!
• Ruutuun ilmestyy virheviesti, jos Audyssey Auto Setup-toimintoa ei ole voitu suorittaa loppuun kaiuttimien sijoittelusta,
mittausympäristöstä, jne johtuen. Tarkista tällöin asiaan liittyvät parametrit,suorita tarpeelliset korjaukset ja käynnistä
Audyssey Auto Setup uudelleen
• Muista katkaista virta ennen kaiutinkytkentöjen tarkistamista.
Esimerkkejä

Mahdollinen vika
• Kytketty asetusmikrofoni on rikki
tai jokin muu laite kuin mukana
oleva asetusmikrofoni on kytketty.
• Kaikkia laitteita ei ole tunnistettu.

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

• NR1403 ei tunnista ruudun ilmaise- • Tarkista ruudun ilmaisemaa kaiutinta kosmaa kaiutinta.
kevat kytkennät.
(Ruutu vasemmalla näyttää, että
oikeaa etukaiutinta ei voi tunnistaa.)

• Ruudun ilmaisema kaiutin on kytketty väärällä napaisuudella.
(Ruutunäytön mukaan oikean
etukaiuttimen napaisuus on väärä.)

• 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.

PARAMETRIEN TARKISTUS
Tämä toiminto mahdollistaa mittaustulosten ja ekvalisoinnin tarkistamisen Audyssey® Auto Setup-asetuksen jälkeen.
1 . Käytä

painikkeita, valitse ”Parameter Check” ja paina ENTER.

2 . Käytä
painikkeita ja valitse tarkistettava parametri. Paina sitten ENTER.
Näyttö ilmaisee jokaista kaiutinta koskevan mittaustuloksen.
Speaker Config. = tarkistaa kaiutinkonfiguroinnin.
Distances = tarkistaa etäisyyden kaiuttimeen.
Levels = tarkistaa kaiuttimien kanavatason.
Crossovers = tarkistaa kaiuttimien jakotaajuuden.
Equalizers = tarkistaa ekvalisoinnin.
• Jos olet valinnut ”Equalizers”, valitse tarkistettava ekvalisointikäyrä (”Audyssey” tai ”Audyssey Flat”) painamalla
painikkeita. Käytä
painikkeita kaiuttimien vaihtamiseen.
3 . Paina
tai BACK-painiketta.
Näkyviin ilmestyy hyväksyntäruutu. Toista vaihe 2.
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Audyssey® Setup-asetusten hakeminen
Jos valitset ”Restore” asetukseksi ”Yes”, voit palata Audyssey® Setup-mittaustulokseen (arvo, joka on laskettu MultEQ®
toiminnon alussa), vaikka olisit muuttanut jokaisen asetuksen manuaalisesti.

NORMAALI TOISTO
TÄRKEÄÄ
Suorita laitteiden väliset kytkennät ja asetukset viritinvahvistimesta ennen toiston käynnistämistä.
Virran päällekytkentä
Kytke virta viritinvahvistimeen
painamalla ON/STANDBY-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Voit kytkeä virran päälle myös painamalla
ON/STANDBY-painiketta etupaneelista.
Viritinvahvistimen asettaminen virran valmiustilaan
Paina ON/DSTANDBY-painiketta.
STANDBY-ilmaisin valmiustilassa
• Normaali valmiustila: punainen
• Kun ”HDMI Control” on aktivoitu ”On”: oranssi
Tulolähteen valinta
Valitse toistolaite painamalla tulolähteen valintapainiketta (CBL/SAT,
DVD, Blu-ray, GAME, AUX, MEDIA
PLAYER, CD, AV AUDIO, FM,
M-XPort tai AM)
Voit valita halutun tulolähteen suoraan.
Voit valita tulolähteen myös seuraavilla toimenpiteillä.
Käyttämällä viritinvahvitimen etupaneelissa olevaa tulolähdevalitsinta
Käännä INPUT SELECTOR-kytkintä.
• INPUT SELECTOR-kytkimen käntäminen vaihtaa tulolähdeyyä alla esitetyllä tavalla.

Kokonaisvoimakkuuden säätö
Käytä VOLUME
painikkeita
voimakkuuden säätämiseksi.
• Voimakkuuden näyttömenetelmä vaihtelee ”Scale” asetukesta riippuen.
Kun ”Scale” asetus on 0-98
Säätöalue 0.0, 0.5 - 98.0
Kun ”Scale” asetus on -79.5 - 18.0 dB
Säätöalue ---,- -79.5 - 18.0 dB

Huom!
Voit säätää voimakkuutta myös kääntämällä VOLUMEsäädintä viritinvahvistimen etupaneelista.
Äänen hetkellinen mykistäminen
Paina MUTE-painiketta.
• ”MUTE” ilmaisin vilkkuu näytössä.
• Ilmaisin syttyy TV-ruutuun.
Huom!
• Ääni vaimenee ”Mute Level” asetuksessa
säädetylle tasolle.
• Paina MUTE-painiketta uudelleen, kun haluat peruuttaa
äänen mykistyksen. Mykistys peruuntuu myös säätämällä kokonaisvoimakkuutta.
BLU-RAY-/DVD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston Blu-raytai DVD-soittimella
1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta televisioon, subwooferiin ja soittimeen.
2. Vaihda TV-vastaanottimen tulo
tämän laitteen tuloa varten.
3. Lataa haluamasi levy soittimeen.
2 . Kytke virta päälle painamalla
ON/STANDBY-painiketta.
3 . Paina Blu-ray- tai DVD-painiketta vaihtaaksesi tulolähteen toistoon käytettävää soitinta varten.
4 . Käynnistä toisto Blu-ray- tai DVD-soittimella.
• Suorita tarpeelliset asetukset (kieli, teksti jne.) jo edeltä
käsin.
CD-TOISTO
Toimi seuraavasti, kun haluat käynnistää toiston CD-soittimella.
1 . Suorita toiston esivalmistelut.
1. Kytke virta subwooferiin ja
soittimeen.
2. Lataa haluamasi levy soittimeen.
2 . Kytke virta päälle painamalla
ON/STANDBY-painiketta.
3 . Paina CD-painiketta valitaksesi tulolähteeksi ”CD”.
4 . Käynnistä toisto CD-soittimella.

• Säätöalue vaihtelee tulosignaalista ja kanavatasoasetuksesta riippuen.
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FM/AM-LÄHETYSTEN

VASTAANOTTO

Asemien virittäminen
Vastaanottotilat ovat ”Auto”, jolloin laite etsii satavilla olevat
asemat automaattisesti ja ”Manual”, joka mahdollistaa asemataajuuden muuttamisen virityspainikkeita käyttäen.
Voit käyttää myös ”Direct tune” toimintoa ja syöttää asemataajuuden suoraan.
”Auto” tilaa ei voi käyttää asemien virittämiseen, jos vastaanottosignaali on heikko. Käytä tällöin ”Manual” tai
”Direct” toimintoa virittämiseen.
FM/AM-lähetysten kuuntelu

Viritystilan vaihtaminen (Tune Mode)
Mahdollistaa viritystilan muuttamisen FM/AM-lähetyksiä
vastaanotettaessa. Jos asemaa ei voi virittää automaattisesti ”Auto”, vaihda tilaksi ”Manual” ja viritä käsin.
1 . Paina FM- tai AM-painiketta valiaksesi
tulolähteen.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse
”Tune Mode”. Paina sitten
ENTER.

1 . Valitse tulolähde painamalla FM tai AM-painiketta.

(TV-ruutu)

TV-ruutu

(Viritinvahvistimen näyttö)
(Viritinvahvistimen näyttö)
Auto: asema virittyy automaattisesti.
Manual: asema virittyy manuaalisesti.
2 . Valitse kuunneltavaksihaluamasi asema
painamalla TUNE + tai TUNE -.
Asemahaku käynnistyy ja jatkuu, kunnes jokin lähettävä asema löytyy, jonka jälkeen haku pysähtyy automaattisesti.

5 . Valitse kuunneltavaksi haluamasi asema painamalla TUNE + tai TUNE -.
Viritystaajuus muuttuu portaittain aina painiketta painettaessa.

Suosikkiasemien lisääminen FAVORITE STATION-painikkeille

Taajuuden suoravalinta
Viritä haluamasi asema suoraan syöttämällä sitä vastaava
lähetystaajuus.

Huom!
Jos lisäät uuden aseman numerolle, jolle on jo ohjelmoitu
jokin asema, vanhempi sisältö pyyhkiytyy.

1 . Paina FM tai AM-painiketta tulolähteen vaihtoa varten.

Pidä yhtä FAVORITE STATION-painikkeista 1-3 alaspainettuna yli 3
sekuntia.
Valittu sisältö lisäytyy painamallesi painikkeelle.
FAVORITE STATION-painikkeelle lisätyn sisällön toisto

2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse
”Direct Tune”. Paina sitten
ENTER.
Suorahakunäyttö ilmestyy ruutuun ja
kohdistin ”–” vilkkuu.
(TV-ruutu)

Paina yhtä FAVORIT STATIONpainikkeista 1-3.
Toisto käynnistyy.

OPTION-painike
OPTION-painikkeella voit valita erilaisia valikkotoimintoja,
joita voidaan käyttää kuvaruudussa. Haluamasi toiminto on
helppo löytää ja käyttää.

(Viritinvahvistimen näyttö)
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4 . Käytä
paina

painikkeita numeron valintaan ja
.
(TV-ruutu)

4 . Paina ENTER.
Laite käynnistää radioasemien automaattisen virittämisen ja esiasettaa löydetyt taajuudet.
(TV-ruutu)

(Viritinvahvistimen näyttö)
(Viritinvahvistimen näyttö)

• Kun esiasetukset on tehty, näyttöön ilmestyy
”Completed” n. 5 sekunniksi ja optiovalikko
sulkeutuu.
• Edeltävä syöttö peruntuu välittömästi, jos
ketta painetaan.

paini-

5 . Toista vaihe 4 ja syötä kuunneltavaksi haluamasi radioaseman taajuus.
6 . Paina ENTER, kun asetus on valmis.
Kyseinen taajuus virittyy.
RADIOASEMIEN

ESIASETTAMINEN

Asemien automaattinen esiasetus

Kuunneltavan aseman esiasettaminen (Preset
Memory)
Voit esiasettaa suosikkiasemasi, jotta ne on helppo virittää. Voit esiasettaa yhteensä 56 asemaa.
1 . Viritä asema, jonka haluat esiasettaa.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.

Voit esiasettaa yhteensä 56 asemaa.
1 . Vaihda tulolähde painamalla
FM-painiketta.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.

3 . Käytä
painikkeita, valitse
”Auto Preset” ja paina ENTER.
(TV-ruutu)

3 . Käytä
painikkeita, valitse ”Auto Preset”
ja paina ENTER.
(TV-ruutu)
(Viritinvahvistimen näyttö)

(Viritinvahvistimen näyttö)
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4 . Käytä
painikkeita esiasetettavaksi haluamasi kanavan valintaan ja paina ENTER.
Nykyinen kanava esiasettuu.
• Toista vaiheet 1-4, jos haluat esiasettaa lisää radioasemia.
(TV-ruutu)

Esiasetetun aseman nimeäminen
Voit antaa nimen esiasetetulle asemalle tai muuttaa sitä.
Enintään kahdeksan merkkiä on mahdollista syöttää.
1 . Valitse tulolähde painamalla FM- tai AMpainiketta.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse
”Preset Name”. Paina sitten
ENTER.
Preset Name-ruutu ilmestyy näkyviin.
(TV-ruutu)

(Viritinvahvistin)
(Viritinvahvistimen näyttö)

Huom!
Kanavanumerot, joiden asetuksena on ”Preset Skip” näkyvät harmaina ja niitä ei voi esiasettaa.

4 . Käytä
painikkeita ja valitse nimettäväksi
haluamasi radioaseman ryhmä. Paina sitten
ENTER.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, asetus vaihtuu
alla esitetyllä tavalla.

(TV-ruutu)
Kanava

Perusasetukset

(Viritinvahvistin)

5 . Käytä

painikkeita nimettäväksi haluamasi

radioaseman valintaan ja paina ENTER.
(TV-ruutu)

Esiasetettujen asemien kuuntelu
Käytä CHANNEL +/- painikkeita haluamasi esiasetetun kanavan valintaan.
(Viritinvahvistin)

Huom!
Voit esiasettaa asemia myös painamalla PRESET CH + tai
PRESET CH - painikkeita viritinvahvistimesta.

(Viritinvahvistin)
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6 . Käytä
painikkeita nimen valintaan ja
paina ENTER.
Näkyviin ilmestyy ruutu, jossa voit editoida esiasetettavan nimen.
• Jos valitset ”Set Defaults” laite palaa viritystaajuusnäyttöön.

(TV-ruutu)

7 . Syötä kirjainmerkit ja paina OK.
8 . Paina BACK-painiketta kaksi kertaa.
Näyttö palautuu toistoruutuun.
Esiasetettujen radioasemien ylihyppääminen
Esiaseta ennalta ne asemat, joiden et halua näkyvän, kun
käynnistät virityksen ryhmien tai asemien mukaan.
1 . Valitse tulolähde painamalla FM- tai AMpainiketta.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse ”Preset Skip”.
Paina sitten ENTER.
Preset Skip-ruutu ilmestyy näkyviin.
(TV-ruutu)

(Viritinvahvistin)

4 -2 (Ylihypättävien asemien asettaminen asemittain)
1. Valitse ylihypättävien asemien ryhmä käyttämällä
painikkeita.
• Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta,
kun
painikkeita painetaan.

2. Käytä
painikkeita ja valitse asema, jonka yli
haluat hypätä.

(Viritinvahvistin)

3. Käytä
painikkeita ja valitse ”Skip”Näyttö ei ilmaise valitsemaasi asemaa.
(TV-ruutu)

4 -1 (Ylihypättävien asemien asettaminen ryhmittäin)
1. Valitse ylihypättävien asemien ryhmä käyttämällä
painikkeita.
• Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta,
kun
painikkeita painetaan.

2. Paina ja valitse ”Set No. *–* to skip”. Paina sitten ENTER.
Viritinvahvistin ei näytä valitsemiasi ryhmään
sisältyviä *–* asemia.
3. Paina BACK.

(Viritinvahvistin)
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Asemien ylihyppäyksen peruuttaminen
1 . Käytä
painikkeita Preset Skip-ruudun
ollesssa näytössä ja valitse peruutettavaksi
asetettujen asemien ryhmä.

3 . Käytä
painikkeita ja valitse ”RDS
Search”. Paina sitten ENTER.
(TV-ruutu)

2 . Käytä
painikkeita ja valitse asema, jonka
ylihyppäyksen haluat peruuttaa.
(TV-ruutu)

(Viritinvahvistin)

(Viritinvahvistin)

4 . Paina ENTER.
RDS-asemien haku käynnistyy automaattisesti.
(TV-ruutu)

RDS-haku
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvel, joka
lähetää ylimääräisiä tietoja yhdessatavalllisen ohjelmasignaalin kanssa. Käytä tätä toimintoa RDs-palveluita lähettävien FM-asemien automaatista virittämistä varten.
1 . Valitse tulolähde painamalla FM-painiketta.

(Viritinvahvistin)

2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
PTY-haku
PTY tunnistaa nimettyä ohjelmatyyppiä lähettävät RDS-asemat. Katso ohjelmatyypit ja niitä vastaavat näytöt alla. :
Uutiset
Ajankohtaista
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Pop-musiikki
Rock-musiikki
Helposti kuunneltava
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki

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

1 . Valitse tulolähde painamalla FM-painiketta.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
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3 . Käytä
painikkeita ja valitse ”PTY
SEARCH”. Paina sitten ENTER.

4 . Paina ENTER.
TP-haku käynnistyy automaattisesti.

(TV-ruutu)

(TV-ruutu)

(Viritinvahvistin)

(Viritinvahvistin)

• Jos haku ei löydä yhtään TP-asemaa kyseiseltä
taajuuskaistalta, se selaa myös muut taajuudet.
• Asemanimi ilmestyy näyttöön haun pysähdyttyä.
• Ellei yhtään TP-asemaa ole löytynyt, kun haku on
selannut kaikki taajuudet, näyttöön ilmestyy ”NO
PROGRAMME”.

4 . Valitse haluamasi ohjelmatyyppi painamalla
painikkeita samalla, kun tarkkailet näyttöä.
(TV-ruutu)

Huom!
Voit jatkaa hakua painamalla
painiketta 5sek. sisällä
siitä, kun asemanimi ilmestyy näyttöön.

(Viritinvahvistin)

RT (Radioteksti)
RT mahdollistaa RDS-asemien lähettämien tekstiviestien
näyttämisen näytössä.
Radiotekstivastaanotolla näyttöön syttyy ”RT”.
1 . Valitse tulolähde painamalla FM-painiketta.

TP-haku
TP tunnistaa liikennetiedotuksia lähettävät ohjelmat.
Voit helposti selvittää viimeisimmät liikenneolosuhteet
ennen kuin lähdet kotoasi.
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia lähettävien RDSasemien (TP-asemat) etsimiseksi.

2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse ”Radio Text”.
Paina sitten ENTER.
(TV-ruutu)

1 . Valitse tulolähde painamalla FM-painikketta.
2 . Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko ilmestyy ruutuun.
3 . Käytä
painikkeita ja valitse
”TP SEARCH”. Paina sitten ENTER.
(TV-ruutu)
(Viritinvahvistin)

4 . Käytä
painikkeita, valitse ”On” ja paina
ENTER.
(TV-ruutu)
(Viritinvahvistin)
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(Viritinvahvistin)

• Vastaanottaessasi RDS-asemaa, aseman lähettämä
teksti näkyy näytössä.
• Näyttöön ilmestyy ”NO TEXT DAT”, jos tekstitietoja ei
lähetetä.
Viritin (FM/AM) toimintopainikkeet
Painike

T oiminto
Esiasetetun kanavan valinta
Viritys (ylös/alas)
Näyttää tiedot, kuten lähteen nimi, voimakkuus, ja äänitilan nimi

Viritystoimintojen vaihto/suora taajuusviritys/RDS-haku/PRTY-haku/TP-haku/
radioteksti/esiasetusmuisti/automaattinen esiasetus/ esiasetetun aseman nimeäminen/esiasetetun aseman ylihyppäys
Kohdistimen ohjaus
Komennon hyväksyntä
Paluu (takaisin)
Asetusvalikko
Suosikkiasemien lisääminen/valinta

KUUNTELUTILAT
Viritinvahvistimella voi nauttia erilaisista surround- ja stereotoistotiloista. Monikanavaisiin ääniformaatteihin sisältyy Blu-ray
ja DVD-levyt, digitaaliset radiolähetykset sekä Internetin tarjoamat filmit ja musiikki. Viritinvahvistin tukee lähes kaikkien
monikanavaisten audiolähteiden toistoa. Se tukee myös surround-audioformaatteja ja muita kuin monikanavaisia audioformaatteja, kuten 2-kanavainen stereo.
Laite luo automaattisesti luettelon kaikista toistettavista äänitiloista, perustuen audiotuloformaattiin ja kaiuttimien konfigurointiin. Siksi voit valita oikean surround-toistotilan, vaikka et ole perehtynyt äänen valintatoimintoihin.
Kokeile eri surround-tiloja ja nauti surround-toistosta suosimassasi äänitilassa.
Esimerkki MOVIE-painikkeen alaspainettuna pitämisestä

KUUNTELUTILAN VALINTA
1 . Käynnistä valitun laitteen
toisto.

Viritinvahvistin tarjoaa levyille tallennettuja formaatteja vastaavien äänitilojen lisäksi myös ”alkuperäisiä kuuntelutiloja”
jotka luovat MULTI CH STEREO- ja VIRTUAL- jne. tunnelmaa. Näytön ilmaisemat äänitilat sisältävät myös 2-kanavaisen stereotoiston.
Huom!
Katso levyn kotelo levylle äänitettyjä audioformaatteja koskevia lisätietoja varten.

2 . Valitse kuuntelutila pitämällä
MOVIE, MUSIC tai GAME-painiketta alaspaimettuna.
Laite luo automaattisesti listan valittavista äänitiloista.
• Kuuntelutila vaihtuu joka kerta, kun
painat MOVIE, MUSIC tai GAME.
MOVIE: Vaihtaa kuuntelutilan sopivaksi filmien ja TVohjelmien katselua varten.
MUSIC: Vaihtaa kuuntelutilan sopivaksi musiikin kuuntelulle.
GAME:

Vaihtaa kuuntelutilan sopivaksi pelien pelaamiselle.

• Listan ollessa näkyvissä voit käyttää myös
keita kuuntelutilan valintaan.
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painik-

Suora toisto
Tallennetun lähteen ääni toistuu sellaisenaan.
1 . Käynnistä valitun laitteen toisto.
2 . Paina PURE ja valitse ”DIRECT”
Toisto käynnistyy.
Pure direct playback (puhdas suora toisto)

Kuuntelutila
• Seuraavat kuuntelutilat voidaan valita MOVIE, MUSIC,
GAME ja PURE-painikkeilla.
• Säädä äänikenttä mieleiseksesi käyttämällä ”Surr. Parameter” valikkoa.
Toimintopainike

Tulosignaali

Kuuntelutila

Tämä äänitilas toistaa äänen puhtaammin kuin ”DIRECT”
tila. Sammuta vahvistimen näyttö kytkeäksesi pois analogisen videopiirin. Tämä vaimentaa melut, jotka vaikuttavat
äänenlaatuun.
1 . Käynnistä valitun laitteen toisto.
2 . Valitse ”PURE DIRECT” painamalla PURE.
Näyttö pimenee ja pure direct-toisto käynnistyy.
PURE DIRECT-ilmaisin syttyy etupaneeliin.
Huom!
• Alla esitettyjä asetuksia ei voi säätää DIRECT- ja PURE
DIRECT-tilassa.
- Äänensävy
- M-DAX
- MultEQ®
- Dynamic EQ
- Dynamic Volume
Huom!
• Ainoastaan videosignaalit toistuvat, kun HDMI-signaaleja
toistetaan PURE DIRECT-tilassa.
• Valikko ei ilmesty ruutuun PURE DIRECT-tilassa.
• Näyttö sammuu kokonaan PURE DIRECT-tilassa.
Automaattinen surround-toisto
Tämä toiminto tunnistaa tulosignaalin tyypin ja valitsee
automaattisesti sitä vastaavan toistotilan.
1 . Käynnistä valitun laitteen toisto.
2 . Paina PURE ja valitse ”AUTO”
Automaattinen surround-toisto käynnistyy.

*1
*2
*3

*4
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2-kanavainen sisältää myös analogisen tulon.
AUTO-tila käyttää tulosignaalille yhteensopivaa ääntä
toistoa varten.
Tämä tila toistaa 2-kanavaisen lähteen 5.1-kanavaisena. Sitä ei voi valita, kun käytetään kuulokkeita tai
ainoastaan etukaiuttimia.
Joitakin kuuntelutiloja ei voi valita audioformaatista tai
tulosignaalin kanavamäärästä riippuen. Katso ”Tulosignaalien tyypit ja vastaavat äänitilat”.

Toimintopainike

Tulosignaali

Kuuntelutila

*1
*2
*3

*4

2-kanavainen sisältää myös analogisen tulon.
AUTO-tila käyttää tulosignaalille yhteensopivaa ääntä
toistoa varten.
Tämä tila toistaa 2-kanavaisen lähteen 5.1-kanavaisena. Sitä ei voi valita, kun käytetään kuulokkeita tai
ainoastaan etukaiuttimia.
Joitakin kuuntelutiloja ei voi valita audioformaatista tai
tulosignaalin kanavamäärästä riippuen. Katso ”Tulosignaalien tyypit ja vastaavat äänitilat”.

TV-ruudun näytöt

1. Ilmaisee käytettävän dekooderin.
• DOLBY DIGITAL Plus-dekooderi ilmaistaan merkillä
” ”.
2. Ilmaisee toistettavan tulolähteen nimen.

Kuuntelutilojen

tyyppien kuvaus

Dolby-kuuntelutila
Kuuntelutilan tyyppi

K uv a us
Tämä tila voidaan valita, kun Dolby Pro Logic II dekooderilla toistetaan 2-kanavaista lähdettä 5.1-kanavaisena surround-äänellä.
Tämä tila voidaan valita, kun Dolby Pro Logic II dekooderilla toistetaan 2-kanavaista lähdettä 4.1-kanavaisena surround-äänenä (vasen/keski/oikea/surround).
Tämä tila voidaan valita toistaessasi Dolby Digital-äänitettyjä lähteitä.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi Dolby TrueHD-äänitettyjä lähteitä.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi Dolby Digital Plus-äänitettyjä lähteitä.

D T S -kuuntelutila
Kuuntelutilan tyyppi

K uv a us
Tämä tila voidaan valita, kun DTS NEO:6I dekooderilla toistetaan 2-kanavaista
lähdettä 5.1-kanavaisena surround-äänellä.
”Cinema” tila on optimoitu filmien toistoa ja ”Music” tila musiikin toistoa varten.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi Dolby DTS-äänitettyjä lähteitä.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi DTS 96/24-äänitettyjä lähteitä.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi DTS-HD-äänitettyjä lähteitä.
Tämä tila voidaan valita toistaessasi DTS Express-äänitettyjä lähteitä.

P C M -monikanavainen kuuntelutila
Kuuntelutilan tyyppi

K uv aus
Tämä tila voidaan valita, kun toistetaan monikanavaisia PCM-lähteitä.
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Alkuperäinen kuuntelutila
Kuuntelutilan tyyppi

K uv a us
Tämä tila on stereoäänen kuuntelua varten kaikista kaiuttimista.
Sama ääni kuin etukaiuttimista (L/R) toistuu samalla tasolla surround-kaiuttimista (L/R).
Tämä tila on tarkoitettu surround-efektien kuuntelemiseksi ainoastaan etukaiuttimista tai kuulokkeista.
Tässä tilassa digitaalisen tulosignaalin tyyppi, kuten Dolby Digital, Dolby TrueHD,
Dolby Digital plus, DTS, DTS-HD, PCM (monikanava) tunnistuu ja toimintatila
vaihtuu automaattisesti vastaavalla tavalla. Jos tulosignaali on analoginen tai
PCM (2-kanavaa) viritinvahvistin käyttää stereotoistoa.

S T E R E O -kuuntelutila
Kuuntelutilan tyyppi

Kuva us
Tämä tila on stereotoistoa varten. Äänensävyä on mahdollista säätää.
• Ääni toistuu vasemmasta/oikeasta etukaiuttimesta ja subwooferista.
• Jos syöttösignaali on monikanavainen, signaali skaalautuu ja toistuu
2-kanavaisena.

Suora kuuntelutila (Direct)
Kuuntelutilan tyyppi

Kuva us
Äänitetty ääni toistuu sellaisenaan.
Tämä tila on tarkoitettu toistamaan äänrä paremmalla laadulla kuin DIRECTtilassa. Katkaise vahvistimen näyttö kytkeäksesi pois analogisen videopiirin.
Tämä estää melua aiheuttavaa lähdettä vaikuttamasta äänen laatuun.

KAIUTTIMIEN ASENNUS/KYTKENTÄ
• Määritä kaiutinjärjestelmä kuunteluhuoneeseen asennettavien kaiuttimien lukumäärän mukaan.
• Kaiuttimien impedanssin on oltava 6-8 !.
Huom!
• Käytä alla olevaa piirrosta oppaana kaiuttimen asennuskorkeutta määriteltäessä. Korkeuden ei tarvitse olla tarkalleen
sama.

Etukaiutin
Kuuntelupiste

Sivulta katsottuna
Kaiuttimien lyhenteet
F L = vasen etukaiutin
FR = oikea etukaiutin
C = keskikaiutin
S W = subwooferi
SL = vasen surround-kaiutin (L)
S R = oikea surround-kaiutin (R)
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KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ
Tässä osassa näytetään millä tavalla kaiuttimet kytketään
viritinvahvistimeen.
Huom!
• Irrota viritinvahvistimen virtapistoke pistorasiasta ennen
kaiuttimien kytkemistä. Katkaise virta myös subwooferista.
• Kytke kaiutinkaapelit siten, että johtimesta ei työnny ulos
irrallisia säikeitä. Suojapiiri saattaa aktivoitua, jos + ja - johtimet koskettavat takapaneeliin tai toisiinsa.
• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty. Se voi
aiheuttaa sähköiskun. Käyttäessäsi ”Setup Assistant”
toimintoa kytkentöjä varten, noudata Setup Assistantruutuun ilmestyviä ohjeita.
• Käytä alla esitetyn impedanssin mukaisia kaiuttimia.
Kaiutinliitännät

Kaiutinimpedanssi

Kaiutinkaapelien kytkentä
Tarkista huolellisesti vasemman (L) ja oikean (R) kanavan
ja + (punainen) ja - (musta) kaapeli n apaisuus ja varmista,
että kanavat ja napaisuudet ovat oikein.
1.

Kuori kaiutinkaapelin vaippa n. 10 mm kaapelin kärjestä ja kierrä johtosäikeet tiukasti
yhteen.

2.

Avaa kaiutinliitäntä kiertämällä sitä vastapäivään.

3.

Työnnä paljas kaiutinkaapeli liitäntään.
Katso viereinen kuva.

4.

Kiristä kaiutinliitäntä kiertämällä sitä myötäpäivään.

Subwooferin kytkentä
Käytä subwoofer-kaapelia subwooferin kytkemiseen.

Kaiuttimien kytkentä
mään

5.1-kanavaiseen järjestel-

Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (mydään erikseen)
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Kaiuttimien kytkentä
mään

2.1-kanavaiseen järjestel-

Etukaiuttimen kytkeminen joka käyttää ulkoista
päätevahvistinta

Kytkentään käytettävät kaapelit

Viritinvahvistin tukee etukaiuttimen kytkentää joka käyttää
ulkoista päätevahvistinta. Kytke erikseen myytävä päätevahvistin viritinvahvistimen PRE OUT /FL/FR) liitäntään.

Audiokaapeli (mydään erikseen)

Kytkentään käytettävät kaapelit
Audiokaapeli (mydään erikseen)
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KYTKENTÄ REMOTE CONTROL-LIITÄNTÖIHIN

ERILAISIA TOISTOTOIMINTOJA

• Voit kytkeä IR-vastaaottimen tähän viritinvahvistimeen ja
käyttää kauko-ohjainta erilaisten toimintojen suorittamiseksi tällä ja ulkoisilla laitteilla.
• Katkaise tätä varten kauko-ohjaussignaalien vastaanottotoiminto viritinvahvistimesta.

HDMI-OHJAUSTOIMINTO
Jos kytket viritinvahvitimen ja jonkin HDMI-yhteensopivan
televisioon tai soittimeen HDMI-kaapelilla ja käytät molempien laitteiden HDMI-ohjaustoimintoa.
HDMI-ohjattavat toimenpiteet
• Virran katkaiseminen viritinvahvistimesta voidaan linkittää TV-vastaanottimen virran katkaisuun.
• Voit vaihtaa audiolähtölaitteita TV-vastaanottimen säätimillä.
• Voit säätää viritinvahvistimen voimakkuutta säätämällä
voimakkuutta TV-vastaanottimesta.
• Käynnistäessäsi toiston soittimella, viritinvahvistin vaihtaa tulolähteen kyseistä soitinta varten.
• Valitsemalla viritinvahvistimen tulolähteeksi ”TV AUDIO”
voit toistaa TV-ääntä viritinvahvistimella (Audio Return
Channel-toiminto).
• Kun valikon ”HDMI” parametrin asetukseksi valitaan
”On”, HDMI-liitäntään syötetyt signaalit syöttyvät televisioon tai HDMi-lähtöön kytkettyyn muuhun laitteeseen,
vaikka viritinvahvistin on valmiustilassa (pass-through).
Huom!
• Kytke TV optisella digitaalikaapelilla tai analogisella kytkennällä audiotoistoa varten, jos käytät TV-vastaanotinta
joka ei tue ARC-toimintoa.
• Kytke HDMi-yhteensopiva laite HDMI-kaapelilla voidaksesi käyttää pass-through-toimintoa.

Marantz-laitteiden kauko-ohjauskytkentä
• IR-vastaanotin ei ole tarpeen, jos käytät muita Marantzlaitteita kuin tämä viritinvahvistin.
• Voit lähettää kauko-ohjausignaaleja kytkemällä kyseinen
laite REMOTE CONTROL IN/OUT-liitäntöihin monokaapelilla.
• Aseta takapaneelissa sijaitseva kauko-ohjauskytkin
”EXTERNAL” tai ”EXT.” asentoon voidaksesi käyttää
tätä toimintoa.
• Jos näihin liitäntöihin kytketään MARANTZ-päätevahvistin (tiettyjä malleja lukuunottamatta), kyseisen päätevahvistimen virta kytkeytyy päälle/vahvistin asettuu valmiustilaan viritinvahvistimen ON/STANDBY-painikkeen
ohjaamana.

Asetustoimenpiteet
1 . Aseta HDMI-ohjaustoimintoa vastaava HDMIlähtö.
Valitse ”HDMI Control” asetukseksi ”On”.
2 . Kytke virta kaikkiin HDMI-kaapelilla kytkettyihin laitteisiin.
3 . Aseta HDMI-ohjaustoiminto kaikille HDMIkaapelilla kytketyille laitteille.
• Tarkista asetukset myös kytkettyjen laitteiden
käyttöoppaista.
• Laitteet on kytkettävä irti sähköverkosta ennen vaiheiden 2 ja 3 suorittamista.
4 . Vaihda TV-vastaanottimen tulo HDMi-tuloon
joka on kytketty viritinvahvistimeen.
5 . Vaihda viritinvahvistin HDMI-tulolähteelle ja
tarkista, että soittimen toistama kuva on
kunnossa.
6 . Kun asetat TV-vastaanottimen virran valmiustilaan, tarkista, että viritinvahvistin
myös asettuu valmiustilaan.
Tarkista seuraavat seikat, jos HDMI-ohjaus ei toimi oikein.
• Onko TV tai soitin HDMI-ohjausyhteensopiva?
• Onko HDMI Control-asetukseksi valittu ”On”?
• Onko ”P.Off Contro” asetukseksi valittu ”all” tai ”Video”?
• Onko kaikkien laitteiden HDMi-ohjaustoimintoasetukset
oikein?
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UNIAJASTINTOIMINTO
Voit ohjelmoida laitteen asettumaan automaattisesti valmiustilaan tietyn aikajakson kuluttua. Tämä on kätevää
katselua ja kuuntelua varten mennessäsi nukkumaan.

ETUPANEELIN LUKITUSTOIMINTO
Vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi, voit lukita etupaneelin painikkeet.

Paina SLEEP-painiketta ja valitse
asetettavaksi haluamasi aika.
SLEEP-ilmaisin syttyym näyttöön.
• Aika vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka
kerta, kun painat SLEEP-painiketta.
Kaikkien painiketoimintojen lukitus
1 . Pidä DISPLAY- ja M-DAX-painikkeita alaspainettuna ja paina ON/STANDBY-painiketta
viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa.

Vahvista ajastettu aika ennen kuin laitat viritinvahvistime unitilaan.
Paina SLEEP.
Näyttöön ilmestyy ”Sleep: * min”.
* Ajastimen aika.

2 . Paina PRESET CH + tai PRESET CH - ja
valitse ”FP/VOL LOCK On”.

Uniajastimen peruuttaminen
Paina SLEEP-painiketta ja valitse ”Off”.
SLEEP-ilmaisin sammuu näytöstä.

3 . Paina STATUS-painiketta syöttääksesi asetuksen.
Kaikki painiketoiminnot (paitsi ON/STANDBY) kytkeytyvät pois käytöstä.

Huom!
Uniajastimen asetus peruntuu, jos viritinvahvistin asetetaan valmiustilaan.

Kaikkien painiketoimintojen (paitsi VOLUME)
lukitus

Huom!
Uniajastintoiminto ei katkaise virtaa viritinvahvistimeen kytketyistä muista laitteista.

1 . Pidä DISPLAY- ja M-DAX-painikkeita alaspainettuna ja paina ON/STANDBY-painiketta
viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa.
2 . Paina PRESET CH + tai PRESET CH - ja
valitse ”FP/LOCK On”.

KAKSOISVARMENNETTU MUISTI
Viritinvahvistin tallentaa asetustiedot pysyvään muistiin,
vaikka virtalähde katkaistaan. Käyttämällä Dual Backup
Memory-toimintoa voit varmuuskopioida asetustietoja toiseen muistiin hyödynnettäväksi tarvittaessa.

3 . Paina STATUS-painiketta syöttääksesi asetuksen.
Kaikki painiketoiminnot (paitsi ON/STANDBY ja
VOLUME) kytkeytyvät pois käytöstä.
Etupaneelin lukituksen peruuttaminen
1 . Pidä DISPLAY- ja M-DAX-painikkeita alaspainettuna ja paina ON/STANDBY-painiketta
viritinvahvistimen ollessa valmiustilassa.
2 . Paina PRESET CH + tai PRESET CH - ja
valitse ”FP/LOCK Off *”.
(* Nykyinen asetustila.)

Varmuusmuistin asettaminen
Aseta viritinvahvistin tilaan, jonka haluat muistaa ja pidä
PRESET CH - ja PRESET CH + painikkeita alaspainettuna
vähintään 3 sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ”MEMORY SAVING” ja asetukset tallentuvat.

3 . Paina STATUS-painiketta.
Etupaneelin lukitus peruuntuu.

Huom!
• Voimakkuusasetus ei säily muistissa.
Varmuuskopioitujen tietojen valinta
Pidä PRESET CH - ja PRESET CH + painikkeita alaspainettuna vähintään 3 sekuntia.
Näyttöön syttyy ”MEMORY LOAD” ja varmuuskopioidut
tiedot ilmestyvät näkyviin.
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KAUKO-OHJAIMEN LUKITUSTOIMINTO

Kauko-ohjaimen signaalianturin aktivointi
.
Pidä DISPLAY- ja M-DAX-painikkeita alaspainettuna ja
paina ON/STANDBY-painikettaviritinvahvistimen
ollessa valmiustilassa.
2. Paina PRESET CH + tai PRESET CH - ja valitse
”RC/LOCK Off”.
3.

Kauko-ohjaimen signaalianturin peruuttaminen
1. Pidä DISPLAY- ja M-DAX-painikkeita alaspainettuna ja
paina ON/STANDBY-painikettaviritinvahvistimen
ollessa valmiustilassa.

ERILAISIA MUISTITOIMINTOJA
Personal memory plus-toiminto
Toiminto asettaa asetukset (tulotila, äänitila, HDMI-lähtötila, MultEQ®, Dynamic EQ, audioviive jne.) viimeksi valittuja yksittäisiä lähteitä varten.

2. Paina PRESET CH + tai PRESET CH - ja valitse
”RC/LOCK On”.
3.

Paina STATUS-painiketta syöttääksesi asetuksen.
Infrapunasignaalien vastaanottotoiminto aktivoituu.

Last function memory (Viimeinen muisti)
Toiminto tallentaa asetukset, jotka on tehty ennen laitteen
asettamista valmiustilaan. Asetukset palauuvat, kun virta
kytketään uudellen päälle.

Paina STATUS-painiketta syöttääksesi asetuksen.
Infrapunasignaalien vastaanottotoiminto peruuntuu.

YKSILÖIDYT ASETUKSET
VALIKKOKARTTA
Kytke viritinvahvistin TV-vastaanottimeen valikon käyttöä varten. Voit tarkkailla valikkoa TV-ruudusta ja säätää asetuksia
haluamallasi tavalla.
Asetus

Parametri

Selitys
Säätää surround-parametreja.
Säätää äänensävyä.
Asettaa lähtötason keskikanavan dialogilähdön selkeyttäiseksi.
Asettaa subwooferin lähtötason.
Laajentaa pakatun audosignaalin matalia ja korkeita taajuuskomponentteja paranten toistoa.
Kompensoi kuvan ja äänen välistä väärää ajoitusta.
Säätää äänenvoimakkutta.
Tekee Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® asetukset.
Käyttää graafista taajuuskorjausta säätäen jokaisen kaiuttimen äänensävyä.
Tekee HDMI-video/audiolähtöasetukset.
Asettaa kokonaisvoimakkuuden näyttötason.
Näyttää toimintatilan hetkellisesti, kun äänitila tai tulolähde vaihtuu. Voit itse määritellä,
näytetäänkö jokainen näistä toimintatiloista.
Asettaa ajan, kuinka kauan jokainen valikko on näkyvissä, kun tulolähde on ”TUNER”.
Asettaa videosignaaliformaatin käyttämääsi TV-vastaanotinta varten.
Vaihtaa tuloliitännän kohdeasetuksen.
Muuttaa näytön ilmaiseman nimen kyseistä kohdetta varten.
Poistaa näytöstä tuolähteet, joita ei käytetä.
Säätää audiotulon toistotasoa.
Valitsee audiotulo- ja koodinpurkutilan.
Toistaa kuvan toisesta tulolähteestä yhdistettynä audiotoistoon.
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Asetus

Parametri

Selitys
Mittaa kytkettyjen kaiuttimien ja kuunteluhuoneen akustiset ominaisuudet ja optimoi asetukset
automaattisesti.
Käytetään kaiuttimien asetusten manuaaliseen muuttamiseen tai, kun vaihdetaan Audyssey®
Setup-toiminnolla tehtyjä asetuksia.
Asettaa TV-ruudun näyttämän valikkokielen.
Laite asettuu automaattisesti valmiustilaan, jos et suorita mitään audio- tai video-tulotoimenpidettä tietyn aikajakson aikana. Etupaneelin näyttöön ja valikkoruutuun ilmestyy ”Auto
Standby” ennen laitteen asettumista valmiustilaan.
Asettaa etupaneelin näytön päällä/pois-asetuksen.
Näyttää tietoja koskien viritinvahivstimen asetuksia, tulosignaaleja jne.

Suojaa asetukset tahattomilta muutoksilta.
Suorita asennus, kytkentä ja asetustoimenpiteet esivalmistaaksesi viritinvahvistimen käyttöä varten.

VALIKKONÄYTTÖESIMERKKEJÄ

Esimerkki 2

Esimerkki 1

Audyssey® Setup-näyttö (piirroksella)

Valikon valintanäyttö (Top menu)

5.
6.
7.
8.

1. GUI-valikon asetuskuvakelista
2. Valittu asetusparametri
3. GUI-valikon asetusparametrilista

Valittu asetuskuvake
Käytön opastusteksti
Piirros
Valittu asetusparametri

Huom!
Kun valikkoa operoidaan tietokoneen resoluutiolla (esim.
VGA) tai tiettyjä 3D-videosisältöä toistettaessa, toistokuva
voi vaihtua valikkonäytön kuvaan.

Paina
, valitse ”Audio”
ja paina sitten tai paina
ENTER.

4. Valittu asetusparametri.
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VALIKON JA ETUPANEELIN NÄYTTÖESIMERKKEJÄ
Päällimmäinen
valikko
(Top menu)

1. Paina SETUP ja valitse asetusruutu
2. TV-ruutu: näyttää valitun rivin
Näyttö: näyttää valitun parametrin
• Käytä
painikkeita ja siirrä
kohdistin asetettavalle parametrille.

Näyttö asetusten
muuttuessa

1. TV-ruutu: näyttää valitun rivin
Näyttö: näyttää valitun parametrin
• Käytä
painikkeita ja siirrä
kohdistin asetettavalle parametrille.
2. Paina ENTER asettuaksesi tilaan,
jossa asetus voidaan tehdä.

Paina ENTER.

Paina ENTER.

3.

Ostohetkellä voimassa olevien
asetusten palautus

ilmaisin syttyy muutettavaksi
soveltuvan asetuksen viereen.
Käytä
painikkeita asetuksen
muuttamiseen.

1. Valitse ”Set Defaults” painamalla
painiketta ja paina sitten ENTER.
2. Valitse ”Yes” painamalla painiketta ja paina sitten ENTER.

Paina ENTER.

Paina ENTER.

KIRJOITUSMERKKIEN SYÖTTÄMINEN
Voit muuttaa seuraavien näyttöjen ilmaisemat nimet mieleiseksesi.
• Preset Name (nimen esiasetus)
• Source Rename (lähdenimen vaihto)
Näppäimistönäyttö

Syöttömenetelmä

Valitse syötettävä merkki TV-ruudussa.

1 . Valitse ruutu merkkien syöttöä
varten. (Katso ”Valikkokartta”).

Näppäimistön syöttöesimerkki

2 . Valitse muutettava kirjoitusmerkki.
1. Käytä
painikkeita ja valitse
tai .
2. Paina ENTER siirtääksesi kohdistimen muutettavalle merkille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kohdistin siirtyy yhden merkin
eteenpäin joka kerta, kun painat
ENTER.

Kirjoitusmerkkien syöttöosa
Kohdistin
Näppäimistöosa
Isojenja pienten aakkosten vaihtonäppäin
Välilyöntinäppäin
Nuolinäppäin
Kirjoitusmerkin lisäysnäppäin
Pyyhintänäppäin
Hyäksyntänäppäin (OK)

3 . Valitse syötettävä merkki käyttämällä
painikkeita ja paina sitten ENTER.
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• Katso syötettäväksi sopivien kirjoitusmerkkien lista alla.

Kohteet, jotka voidaan asettaa ”Audio” menettelyllä

(Isot kirjaimet/numerot/symbolit)

Surr.Parameter
Tone
Dialogue Level
Subwoofer Level
M-DAX
Audio Delay
Volume
Audyssey
Manual EQ

(Pienet kirjaimet/numerot/symbolit)

4 . Toista vaiheet 2 ja 3 muuttaaksesi nimen.
5 . Käytä
ENTER.

painikkeita, valitse OK ja paina

AUDIO
Tässä voit tehdä ääneen liittyviä asetuksia.
1 . Paina SETUP.
Valikko ilmestyy TV-ruutuun.
2 . Valitse asetettava tai käyettävä
valikko painamalla
.
3 . Syötä asetus painamalla ENTER
tai .
• Paina tai BACK palataksesi edelliselle asetukselle.
• Voit sulkea valikon painamalla
SETUP, kun valikko näkyy näytössä.
Surr.Parameter
Mahdollistaa surround-äänikenttätehosteiden säätämisen sopiviksi. Säädettävät parametrit riippuvat tulosignaalista ja asetetusta äänitilasta. Katso ”Äänitilat ja surround-parametrit” lisätietoja varten.
Huom!
• Joitakin asetuksia ei voi tehdä toiston ollessa pysäytetty. Suorita nämä säädöt toiston aikana.
• Surround-parametreja ei voi asettaa, kun äänitilaksi on valittu ”PURE DIRECT”.
Home Theater EQ
Pehmentää elokuvaääniraitojen korkeita taajuuksia ymmärtämisen helpottamiseksi.
Loudness Mngmt
Asetuksen voi tehdä Dolby TrueHD-tilassa. Tämä määrittää syöttyykö ääni ”Dynamic Comp.” asetuksella tai suoraan
pakkaamatta levylle äänitettyä dynamiikka-aluetta.
Dynamic Comp.
Pakkaa dynamiikka-alueen (voimakkaiden ja heikkojen äänien välinen ero).
Low Frequency
Säätää matalataajuisten LFE-efektien tasoa.
Center Image
Jakaa dialogin syötön keskikanavan, vasemman ja oikean etukanavan välillä ja laajentaa äänikuvaa edessä.
Voit määrittää tämän, kun ”Music” toiminnon äänitilaksi on valittu DTS NEO:6.
Panorama
Voit liittää L/R-etukanavien signaalit surround-kanaviin äänen laajentamiseksi. Asetuksen voi tehdä, kun ”Music” toiminnon äänitilaksi on valittu ”Dolby PLII.
Dimension
Dimension siirtää äänikuvan keskeltä taakse säätäen toiston tasapainoa. Asetuksen voi tehdä, kun ”Music” toiminnon
äänitilaksi on valittu ”Dolby PLII.
Center Width
Jakaa dialogin syötön keskikanavasta, vasempaan ja oikeaan kanavaan laajentaen äänikuvaa edessä. Asetuksen voi
tehdä, kun ”Music” toiminnon äänitilaksi on valittu ”Dolby PLII.
Set Defaults
”Surr.Parameter” asetukset palautuvat perusasetuksille.
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Tone
Säätää äänen sävyä.
Tone Control
Valitse sävynsäätötoiminnon asetukseksi ”On” tai ”Off”.
Bass
Säätää matalia taajuuksia.
Treble
Säätä korkeita taajuuksia.
Dialogue Level
Asettaa lähtötason selkeyttäen keskikanavan dialogilähtöä.
Dialogue
-12 dB ~+12 dB (0 dB)
Subwoofer Level
Asettaa subwooferin on/off-asetuksen (päällä/pois) ja lähtötason.
Subwoofer
Kytkee subwoofer-lähdön päälle ja pois.
Subwoofer Level
Asettaa subwooferin lähtötason.
M-DAX
Pakatut ääniformaatit, kuten MP3, WMA (Windows Media Audio) ja MPEG-4 vähentävät tietoja poistamalla signaalikomponentteja, jotka ovat liian kovia ihmisen kuulolle. M-DAX-toiminto poistaa signaalien pakkauksen palauttaen äänen mahdollisimman lähelle alkuperäisääntä. Toiminto korjaa myös matalien taajuuksien tilan tunteen aikaansaaden täyteläisemmän
äänen pakatuilla audiosignaaleilla.
M-DAX
Asettaa M-DAX-toimintatilan.
Audio Delay
Mahdollistaa aikaviiveen asettamisen audiolähtöä varten video-ohjelmaa katseltaessa.
Volume
Säätää äänenvoimakkuusasetusta.
Scale
Asettaa äänenvoimakkuuden näyttötavan.
Limit
Asettaa äänenvoimakkuuden maksimiarvon.
Power On Level
Määritä äänenvoimakkuus, joka on käytössä, kun virta kytketään päälle.
Mute Level
Asettaa vaimennuksen määrän, kun mykistys aktivoidaan.
Audyssey
Aseta Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® ja Audyssey Dynamic Volume®. Nämä asetukset voidaan valita sen
jälkeen, kun Audyssey® Setup on suoritettu.
Huom!
• Jos et ole tehnyt Audyssey® Setup-asetusta tai, jos muutat kaiutinasetuksia Audyssey® Setup-asetuksen jälkeen,
et pysty valitsemaan Dynamic EQ/Dynamic Volume-asetusta. Tässä tapauksessa Audyssey® Setup on suoritettava
uudelleen tai valittava ”Restore” palataksesi Audyssey® Setup-ajon jälkeisille asetuksille.
• ”Audyssey” asetus ei ole mahdollista , jos toistettavan HD-audion näytteenottotaajuus ylittää 96 kHz.
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MultEQ®
MultEQ® kompensoi sekä aika- että taajuusominaisuudet kuuntelualueella, joka perustuu Audyssey® Setup-mittaustuloksiin. Valinta tehdään kolmesta eri kompensaatiokäyrästä. Suositamme ”Audyssey” asetusta. MultEQ® on edellytys
Dynamic EQ- ja Dynamic Volumen säätämistä varten.
Dynamic EQ
Ratkaisee ongelman äänenlaadun huononemisesta voimakkuuden pienetessä, ihmisen aistit ja huoneakustiikka huomioiden. Toimii Mult EQ® kanssa.
Reference Offset
Audyssey Dynamic EQ® on vertausstandardi filmien miksaustasoa varten. Toiminto tekee säädöt säilyttäen referenssivasteen ja surround-efektin, kun äänenvoimakkuutta pienennetään 0 dB asti. Filmien referenssitasoa ei kuitenkaan aina
käytetä musiikkia tai muuta ei-filmi sisältöä varten. Dynamic EQ Reference Level Offset tarjoaa kolme filmitasoista poikkeavaa tasoa (5 dB, 10 dB ja 15 dB), jotka voidaan valita, jos sisällön sekoitustaso ei kuuluu standardiin
Dynamic Volume
Ratkaisee ongelmat, jotka johtuvat television, elokuvien ja muun sisällön välisistä suurista voimakkuusvaihteluista (välillä
hiljaisia kohtia ja voimakkaita kohtia, jne.), säätämällä käyttäjän asettamaa ensisijaista äänenvoimakkuutta.
Manual EQ
Käytä graafista taajuuskorjainta säätääksesi sävyn jokaisesta kaiuttimesta. ”Manual EQ” voidaan asettaa, kun ”MultEQ”
asetukseksi on valittu ”Manual EQ”.
Speaker Select
Tällä asetuksella voit valita haluatko säätää äänet yksittäisiä kaiuttimia tai kaikkia kaiuttimia varten.
Adjust EQ
Säätää äänet jokaista taajuuskaistaa varten. Säätö kohdistuu ”Speaker Select” asetuksessa valittuun kaiuttimeen.
Curve Copy
Kopioi ”Audyssey Flat” käyrä Mult EQ® tilassa.
Set Defaults
Palauttaa ”Manual EQ” asetukset oletusarvoille.

VIDEO
Tämä osa selittää video-kuviin liittyvät asetukset.
Valikon käyttö

HDMI Setup

1 . Paina SETUP.
Valikko avautuu TV-ruutuun.

Suorita asetukset HDMI video/audio-lähtöä varten.
Auto Lip Sync
Tekee automaattisen kompensoinnin audio- ja videovaihdon ajoitukseen.

2 . Valitse käytettäväksi haluamasi valikko käyttämällä
painikkeita.

HDMI Audio Out
Valitsee HDMI-audiolähtölaitteen.

3 . Syötä asetus painamalla
ENTER tai .

HDMI Control
Mahdollistaa toimintojen linkittämisen HDMI-liitäntöihin kytkettyjä HDMI Control-yhteensoivia laiteita varten.

• Paina tai BACK palataksesi
edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla
SETUP-valikon näkyessä ruudussa.

Standby Source
Asettaa HDMI-tulolähteen valmiustilaan, kun virts on päällä.
P.Off Control
Linkittää viritinvahvistimen valmiustilan ulkoisiin laitteisiin.

Kohteet, jotka voidaan asettaa ”Video” menettelyllä
HDMI Setup
Volume Display
Info.Display
Audio Display
TV Format

Volume Display
Asettaa kokonaisvoimakkuuden näyttöpisteen.
Volume
Bottom: näytön alaosassa.
Top: näytön yläosassa.
Off: kytkee näytön pois päältä.
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Info.Display
Ilmaisee toimintatilan hetkellisesti, kun äänitila tai tulolähde vaihdetaan. Voit itse määrittää haluatko, että jokainen toimintatila näytetään.
On-Screen Info
On: aktivoi näytön.
Off: kytkee näytön pois päältä.
Audio Display
Asettaa ajan kuinka kauan jokainen valikko näkyy ruudussa, kun tulolähde on ”TUNER”.
Audio
Always: näyttö näkyy jatkuvasti.
30s: näyttö näkyy 30 sekuntia toimenpiteen jälkeen.
10s: näyttö näkyy 10 sekuntia toimenpiteen jälkeen.
Off: kytkee näytön pois päältä.
TV Format
Asettaa videosignaalin formaatin käyttämääsi TV-vastaanotinta varten.
Format
NTSC: valitsee NTSC.lähdön.
PAL: valitsee PAL-lähdön.

INPUTS (TULOT)
Valikoiden käyttö
1 . Paina SETUP.
Valikko avautuu TV-ruutuun.

Kohteet, jotka voidaan asettaa ”Inputs” menettelyllä

2 . Valitse käytettäväksi haluamasi valikko käyttämällä
painikkeita.

Digital Assign
Source Rename
Hide Source
Source Level
Input Select
Video Source

3 . Syötä asetus painamalla
ENTER tai .
• Paina tai BACK palataksesi
edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla
SETUP-valikon näkyessä ruudussa.
Tärkeitä tietoja

Käyttöoppaan tässä osassa konfiguroitavat tulolähteet esitetään seuraavasti:
Huom!
Tulolähteet, joiden asetukseksi on ”Hide Source” asetuksessa valittu ”Hide” ei voi valita.
Digital Assign
Tässä laitteessa on tiettyjä tulolähteitä, kuten ”CBL/SAT”,
jotka on lıiitetty audio- ja video-liitöntöihin oletusarvoja
käyttäen. Voit valita tällaisen laitteen painamalla kytkettyä
laitetta vastaavaa tulolähteen valintapainiketta.
Digital Assign-valikkoesimerkkejä
Näkyviin ilmestyy viereinen näyttö, kun ”Inputs” - ”each
input source” - ”Digital assign” valikko valitaan.
Käytä ”Digital Assign” valikkoa muuttaaksesi (2) digitaalisia
tuloliitäntäasetuksia, jotka on oletusasetuksissa määritetty
(1) tulolähteitä varten.
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Valikkojen tuloasetukset

Input Mode
Asettaa audiotulotilat eri tulolähteitä varten.
Audiotulotilaksi suositetaan yleensä ”Auto”.

1 . Käytä
painikkeita siirtääksesi kohdistimen asetettavalle
kohteelle ja paina ENTER.

Decode Mode
Asettaa audiokoodin purkutilan tulolähdettä varten.

2 . Valitse liitettävä tuloliitäntä
painamalla
.
3 . Rekisteröi asetus painamalla
ENTER.
DIGITAL
Suorita tämä asetus muuttaaksesi digitaaliin tuloliitäntäihin
liitettyjä tulolähteitä.

Video Source
Yhdistää toisen tulolähteen videokuvan käynnissä olevaan
audiotoistoon.
Video Select
Default: toistaa tulolähteen kuvaa ja ääntä.
CBL/SAT/DVD: valitsee katseltavan videotulolähteen.
Huom!
HDMI-tulosignaaleja ei voi valita.

SPEAKERS (KAIUTTIMET)
Input source = tulolähde
Default setting = oletusasetus
None = ei mikään

Set Defaults
Palauttaa tulolähteen nimen oletusasetukselle.

• Suorita asetukset muutettuasi Audyssey® Setup-asetuksia. Jos muutat kaiutinasetuksia Audyssey® Setupasetuksen jälkeen, et voi muuttaa Audyssey MultEQ®,
Audyssey DynamicEQ® ja Audyssey Volume® asetuksia.
• Voidaan käyttää asetuksia muuttamatta. Aseta tarvitessa

Source Rename

Valikon käyttö

Muuta valitun tulolähteen näyttönimi. Tämä on kätevää,
kun tällä laitteella ja tulolähteellä on eri nimet. Voit muuttaa
nimen tarpeisiisi sopiviksi. Uudelleennimeämisen jälkeen
nimi näkyy laitteen näytöllä ja valikkoruudussa.
Set Defaults: tulolähteen nimi palautuu oletusasetukselle.
• Yes: palauttaa oletusasetukselle.
• No: ei palauta oletusasetukselle.

1 . Paina SETUP.
Valikko avautuu TV-ruutuun.
2 . Valitse käytettäväksi haluamasi valikko käyttämällä
painikkeita.
3 . Syötä asetus painamalla
ENTER tai .

Hide Source

• Paina tai BACK palataksesi
edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla
SETUP-valikon näkyessä ruudussa.

Poistaa näytöstä tulolähteet, joita ei käytetä.
Valitse tulolähde, jota et halua käyttää.
• Show: käytä tätä lähdettä.
• Hide: älä käytä tätä lähdettä.
Huom!
”Hide” asetukselle asetettuja tulolähteitä ei voi valita tulolähteen valintapainikkeella.

”Speakers” menettelyllä asetettavat kohteet

Source Level

Manual Setup

• Toiminto korjaa valitun tulolähdeäänen toistotasoa.
• Tee tämä asetus, jos eri lähteiden väliset voimakkuustasot ovat suuria.

Suorita toimenpide asettaessasi kaiuttimet manuaalisesti
tai muuttaessasi Audyssey® Setup-tilassa tehtyjä asetuksia.
• Jos muutat kaiutinasetuksia Audyssey® Setup-asetuksen jälkeen, et voi muuttaa Audyssey MultEQ®,
Audyssey DynamicEQ® ja Audyssey Volume® asetuksia.
• ”Manual Setup” on käytettävissä asetuksia muuttamatta.
Muuta asetuksia tarvittaessa.

Audyssey® Setup
Manual Setup

Input Select
Asettaa audiotulo- ja koodinpurkutilan jokaista tulolähdettä
varten. Valittavissa olevat tulotilat vaihtelevat tulolähteestä
riippuen.
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Sepaker Config.
Ilmaisee kaiuttimen olotilan ja kokoluokan bassontoistokykyyn perustuen.

Front Display
Valitse näytön päällä/pois-asetus.
Display
On: näyttö on aina päällä.
Auto OFF: näyttö on pois päältä, paitsi ilmaistessaan toimintatilan.
Off: näyttö on aina pois päältä.

Huom!
Älä käytä kaiuttimen ulkonäköä määrittäessäsi ”Large” tai
”Small” asetusta. Käytä sen sijaan ”Crossowers” asetuksessa asetettuja jakotaajuuksia bassontoistokyvyn määrittämiseen.
Bass
Aseta subwoofer- ja LFE-signaalin toistoalue.

Information
Näyttää tietoja viritinvahvistimen asetuksista, tulosignaalit,
jne.

Distances
Aseta etäisyys kuuntelupisteestä kaiuttimiin. Mittaa etäisyydet jo ennalta.

Audio
Näyttää tiedot audiotulosignaalista.

Levels
Aseta testisignaalin taso samaksi jokaisesta kaiuttimesta.

Dialogin normalisointitoiminto
Toiminto aktivoituu automaattisesti Dolby Digital-lähteitä
toistettaessa ja se korjaa automaattisesti signaalin vakiotason yksittäisistä ohjelmalähteistä.
Korjausarvo voidaan tarkistaa viritinvahvistimen STATUSpainikkeella.

Crossowers
Aseta jokaisesta kanavasta subwooferiin syötettävän
bassosignaalin korkein taajuus. Valitse bassontoisto
kaiuttimen kapasiteettia vastaavaksi.

GENERAL (YLEISTÄ)

Piirros esittää korjattua arvoa, jota ei voi muuttaa.

Voit tehdä erilaisia muita asetuksia.
1 . Paina SETUP.
Valikko avautuu TV-ruutuun.

Video
Näyttää HDMI-tulo-/lähtösignaaleja ja monitoria koskevia
tietoja.

2 . Valitse käytettäväksi haluamasi valikko käyttämällä
painikkeita.

Status
Näyttää tietoja nykyisistä asetuksista.

3 . Syötä asetus painamalla
ENTER tai .

Ruutunäyttöesimerkkejä
• Toimintatilaruutu

• Paina tai BACK palataksesi
edelliseen kohteeseen.
• Voit sulkea valikon painamalla
SETUP-valikon näkyessä ruudussa.

Tulolähteen vaihtuessa

Voimakkuutta säädettäessä

Kohteet, jotka voidaan asettaa ”General” menettelyllä
Language
Auto standby
Front Display
Information
Setup Lock

Toimintatilanäyttö: toimintatila
ilmestyy hetkeksi näyttöön, kun
tulolähde vaihtuu tai voimakkuus
muuttuu.

Language
Asettaa näytön valikkokielen.
Setup Lock

English/Deutsch/Francais

Suojaa asetukset odottamattomilta muutoksilta.

Auto Standby

Lock
On: suojaus on aktivoitu.
Off: suojaus on pois päältä.

Laite asettuu automaattisesti valmiustilaan, jos et suorita
mitään audio- tai videosyöttöä tietyn ajan sisällä.
Ennen kuin laite siirtyy valmiustilaan, laitteen näyttöön ja
valikkoruutuun ilmestyy ”Auto Standby”
30min: laite asettuu valmiustilaan 30 minuutin kuluttua.
60min: laite asettuu valmiustilaan 60 minuutin kuluttua
Off: laite ei asetu valmiustilaan automaattisesti.
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OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
ETUPANEELI

1 Virtailmaisin (STANDBY)

7 Virittimen esiasetuspainikkeet (PRESET
CH)

2 Virtapainike (ON/STANDBY)
Kytkee/katkaisee virran.

8 Näyttöpainike (DISPLAY)

3 Kuulokeliitäntä (PHONES)
Ääni katkeaa kaiuttimista, kun kuulokkeet kytketään
kuulokeliitäntään.
Huom!
Älä käytä suuria voimakkuuksia kuunnellessasi kuulokkeilla estääksesi mahdolliset kuulovauriot.

9 Toimintatilapainike (STATUS)
1 0 Äänitilapainike (SOUND MODE)
1 1 PURE DIRECT-painike
1 2 AUX-HDMI-liitäntä
1 6 Voimakkuussäädin (VOLUME)

4 SETUP MIC-liitäntä

1 7 Kauko-ohjaustunnistin

5 M-DAX-painike

1 8 M-DAX-ilmaisin

6 Uniajastinpainike (SLEEP)

1 9 Tulolähdevalitsin (INPUT SELECTOR)

NÄYTTÖ

1 Informaationäyttö
Näyttö ilmaisee tulolähteen nimen, surround-tilan,
asetusten arvot ja muut tärkeät tiedot.

5 Virittimen vastaanottotilailmaisimet
Ilmaisimet syttyvät vastaanotto-olosuhteiden mukaisesti, kun tulolähteeksi on valittu ”TUNER”.
S T E R E O: Ilmaisin syttyy analogista FM-stereolähetystä vastaanotettaessa.
T U N E D: Ilmaisin syttyy, kun vastaanotettava asema
on viritetty oikein.
R D S: Ilmaisin syttyy RDS-lähetystä vastaanotettaessa.

2 Tulosignaali-ilmaisimet
3 Äänen mykistysilmaisin (MUTE)
4 Kokonaisvoimakkuuden ilmaisin
5 Uniajastimen ilmaisin (SLEEP)
Ilmaisin syttyy, kun uniajastintoiminto aktivoidaan.

7 Audyssey® ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun ”Mult EQ”, ”Dynamic EQ” tai
”Dynamic Volume” asetus on ”On”.
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8 Dekooderi-ilmaisimet
Nämä ilmaisimet syttyvät Dolby- tai DTS-signaaleja
syötettäessä tai DTS-dekooderin ollessa toiminnassa.

9 Tulosignaali-ilmaisimet
Ilmaisee eri tulolähteiden audiotulotilat.

TAKAPANEELI

8 Digitaaliset audioliitännät (DIGITAL
AUDIO IN)

1 FM/AM-antenniliitännät (ANTENNA)
2 Analogiset audioliitännät
(ANALOG AUDIO IN)

9 Kauko-ohjausliitännät (REMOTE CONTROL)
1 0 M-XPort-liitäntä

3 PRE OUT-liitännä
4 VIDEO-liitännät (VIDEO IN/VIDEO OUT)

Huom!
Älä koske takapaneelissa olevien liittimien nastoja.
Staattinen purkaus voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.

5 Kaiutinliitännät (SPEAKER SYSTEM)
6 Virtaliitäntä (AC IN)
7 HDMI-liitännät
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KAUKO-OHJAIN

1 7 Asetuspainike (SETUP)
1 8 Äänen mykistyspainike (MUTE)
1 9 M-DAX-painike
2 0 Dynamic Volume-painike (DYN VOL)
Paristojen asennus
1. Poista paristotilan
kansi.

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

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Käytä kauko-ohjaimessa vain yllä mainittuja paristoja.
• Vaihda paristot uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka
se viedään aivan laitteen eteen. (Mukana olevat paristot
ovat vain toimintojen tarkistamista varten ja niiden käyttöikä on normaalia lyhyempi.)
• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asentaessasi paristoja.
• Estä paristonesteen vuodot toimimalla seuraavasti:
- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja, pura, kuumenna tai
heitä paristoja tuleen.
• Älä säilytä paristoja paikassa, joka on alttiina suoralle
auringonvalolle tai on erittäin kuuma.
• Jos paristoista on vuotanut nestettä, pyyhi neste huolellisesti pois paristotilasta ja asenna uudet paristot.
• Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
• Käytetyt paristot tulee hävittää ongelmajätteitä koskevat määräykset huomioiden.
• Kauko-ohjaimen toiminnassa voi ilmetä virheitä, jos siinä
käytetään ladattavia akkuja.

1 Uniajastinpainike (SLEEP)
2 Tulolähteen valintapainikkeet
3 Äänitilapainikkeet (SOUND MODE)
• MOVIE
• MUSIC
• GAME
• PURE
4 Informaaatiopainike (INFO)
5 Nuolipainikkeet (

)

6 Hyväksyntäpainike (ENTER)

Kauko-ohjaimen toiminta-alue

7 Takaisinpainike (BACK)

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

8 Suosikkiasemapainikkeet (FAVORITE
STATIONS 1-3)
9 MultEQ-painike
1 0 Dynamic EQ-painike (DYN EQ)
1 1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin
1 2 Virta-/valmiustilapainike (ON/STANDBY)
1 3 Kanavapainikkeet (CHANNEL +/-)
1 4 Virityspainikkeet ylös/alas (TUNE +/-)

Huom!
Kauko-ohjain ei toimi oikein, jos se altistetaan suoralle
auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle, kuten loistetai infrapunalamput.

1 5 OPTION-painike
1 6 Voimakkuuspainikkeet (VOLUME +/-)
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MUITA TIETOJA
VIDEOSIGNAALIEN JA MONITORILÄHDÖN SUHDE

Vain valikko

: Videosignaalitulo läsnä
: Ei videosignaalituloa

:
:
:
:

<> merkien välinen tulosignaali syöttyy.
Ei videosignaalituloa.
Asettaa kuvan toisen päälle ( ).
Syöttää ainoastaan kuvan ( )

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.

Laite asettuu automaattisesti virran
valmiustilaan.

• Uniajastin on asetettu. Kytke virta uudelleen päälle tai vaihda uniajastimen
asetuksia.
• ”Auto Standby” on aktivoitunut, kun mitään komentoa ei ole lähetetty
tietyn ajan sisällä. Peruuta ”Auto Standby” valitse ”Auto Standby” -valikosta ”Off”.

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.

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.
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Kun alla esitetyt toimenpiteet tehdään
• Valitse valikossa ”HDMI Control” asetukseksi ”OFF”. Ohjataksesi jokaisen
HDMI-ohjausyhteensopivalla laitteella
laitteen virtakytkentää, valitse valikosta ”P. Off Control” asetukseksi ”Off”.
laitteella, samat toiminnot käynnistyvät
tällä laitteella.
• Virta päälle/pois
• Audiolähtölaitteen vaihto
• Voimakkuuden säätö
• Tulolähteen vaihto
VIDEO
Oire
Ruutuun ei ilmesty kuvaa.

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

AUDIO
Oire
Ääntä ei kuulu.

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

Voimakkuus ei kasva.

• Maksimivoimakkuus on säädetty liian matalaksi. Säädä maksimivoimakkuus
valikon ”Limit” parametrilla.
• Ulkoisten laitteiden virta ei kytkeydy päälle. Tarkista ulkoisten laitteiden
kytkennät.

Surround-kaiuttimista ei kuuluääntä.

• Tarkista, onko surround-kaiuttimet kytketty SURROUND-litäntöihin.

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.

Dolby PLII- tai DTS NEO:6-tilaa ei voi
valita.

• Tarkista, että ”Speaker Config.” - ”Center” tai ”Surround” asetus on jokin
muu kuin ”None”. Tätä surround-tiaa ei voi vaita, jos kaiutinjärjestelmä on
2.0/2.1ch.
• Dolby PLII- tai DTS NEO:6 asetusta ei voi valita kuulokkeita käytettäessä.

Audyssey MultEQ®XT, Audyssey
Dynamic EQ® ja Audyssey Dynamic
Volume® asetusta ei voi valita.

• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin ”DIRECT” tai ”PURE DIRECT” .
• MultEQ® XT, Dynamic EQ® ja Dynamic Volume® asetusta ei voi valita
kuulokkeita käytettäessä.

Dynamic EQ® ja Dynamic Volume®
asetusta ei voi valita.

• Suorita Audyssey® Auto Setup.

M-DAX-asetusta ei voi valita.

• Tarkista, että tulosignaali on analogi- tai PCM-signaali (fs=44.1/48 kHz).
M-DAX ei toimi toistaessasi monikanavasignaaleja, kuten Dolby Digitsl tai
DTS surround.
• Valitse surround-tilaksi jokin muu kuin ”DIRECT” tai ”PURE DIRECT”.

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.

FM/AM-VIRITIN
Oire
Vastaanotto ei onnistu, lähetys
kohisee tai ääni säröytyy.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Käytä tehokasta FM-ulkoantennia.
• Siirrä antenni kauemmaksi muista kytkentäkaapeleista.
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M-XPort
Oire
Ääni ei kuulu, kun langaton vastaanotin (RX101) kytketään.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Tarkista, että Bluetooth-laitteen ja langattoman vastaanottimen (RX-101)
”pairing” on tehty oikein.

KAUKO-OHJAIN
Oire
Laitetta ei vo ohjata kauko-ohjaimella.

Mahdollinen syy/Korjaustoimenpide
• Paristot ovat lopussa. Vaihda tilalle uudet paristot.
• Käytä kaukosäädintä enintään 7 m etäisyydeltä ja alle 30° kulmasta.
• Poista esteet kaukosäätimen ja kauko-ohjaussignaalitunnistimen väliltä.
• Paristo onasennettu väärällä napaisuudella. Tarkista paristojen + ja - merkinnät.
• Kauko-ohjaussignaalien tunnistimeen kohdistuu voimakas valo (suora
auringonvalo, loistevalaisin, tmv.). Siirrä laite paikkaan, jossa kauko-ohjaustunnistin on suojassa kirkkaalta 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.

1 Katkaise virta painamalla ON/STANDBY.
3 Paina ON/STANDBY-painiketta pitäen samalla PRESET CH + ja PRESET CH - painikkeita alaspainettuna.
3 Vapauta molemmat painikkeet näytön alkaessa vilkkua n. sekunnin välein.
Huom!
• Aloita uudelleen vaiheesta 1, jos näyttö ei vilku 1 sekunnin välein vaiheessa 3.
TEKNISET TIEDOT
Audio-osa
• Päätevahvistin
Nimellisteho

Suurin todellinen teho:

Lähtöliitännät
• Analogi
Tuloherkkyys/tuloimpedanssi
Taajuusvaste
Signaali/kohinasuhde

Etukanavat
50 w + 50 W (8!, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% T.H.D)
Keskikanava
50 W (8!, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% T.H.D)
Surround
50 W + 50 W (8!, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% T.H.D)
Etukanavat
80 w + 80 W (6!, 1 kHz, 10% T.H.D)
Keskikanava
80 W (6!, 1 kHz, 10% T.H.D)
Surround
80 w + 80 W (6!, 1 kHz, 10% T.H.D)
6-8 !
130 mV/47k!
10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (DIRECT-tila)
98 dB (IHD-A painotettu, DIRECT-tila)
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Video-osa
• Videoliitännät
Tulo/lähtötaso ja impedanssi
Taajuusvaste
Viritinosa
Vastaanottoalue
Käyttökelpoinen herkkyys
50 dB vaimennusherkkyys
Signaali/kohinasuhde
Harmoninen kokonaissärö

Yleistä
Virransyöttö
Tehonkulutus

1 Vp-p, 75!
5 Hz - 10 MHz - 0, -3 dB
FM
AM
87.5 MHz - 108.0 MHz
533 kHz - 1611 kHz
1.2 µV (12.2 dBf)
18 µV
MONO 2.8 µV (20.8 dBf)
MONO 70 dB (IHF-A painotettu, DIRECT-tila)
STEREO 67 dB (IHF-A painotettu, DIRECT-tila)
MONO 0.7% (1 kHz)
STEREO 1.0% (1 kHz)

230V, 50/60 Hz vaihtovirta
180 W
0.2 W (valmiustila)
0.5 W (CEC-valmiustila)

LAITTEEN MITAT
Yksikkö: mm

Paino: 8.3 kg
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