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Kiitos, että ostit tämän Marantz-tuotteen. 
Jotta laite toimii oikein, lue tämä käyttäjän opas tarkkaan ennen kuin käytät tuotetta. 
Säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. 

Varusteet
Tarkista, että seuraavat tarvikkeet ovat tuotteen mukana pakkauksessa.

.

Quick Setup Guide
(englanniksi)

FM-sisä-
antenni

Kaukosäädin 
(RC013CR)

R03/AAA-paristot

CD-ROM 
(Owner’s Manual

englanniksi)

Turvallisuus-
ohjeet

Radiosta

Virtajohto

Takuu
(USA/CANADA)

AM-silmukka-
antenni
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Paristojen asennus
A Avaa takakansi nuolen osoittamassa suunnassa.

.

B Sijoita paristot paristokoteloon kuvan osoittamalla tavalla.

.

R03/AAA-paristot

C Sulje takakansi.

 HUOM!
Vahingon tai paristojen vuotamisen ehkäisemiseksi:
0 Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin keskenään.
0 Älä käytä keskenään eri merkkisiä paristoja.
0 Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi neste varovasti pois paristolokerosta ja 
asenna uudet paristot.

Kaukosäätimen toiminta-alue
Osoita kaukosäätimellä ohjattavaa laitetta. 

.

30°
Noin 7 m. 

30°
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Toiminnot

Useiden musiikkiformaattien tuki

0 Tukee internetradiota ja musiikin striimausta
Tukee AirPlay®:tä (v s. 66)
Voit nauttia laajasta sisällöstä kuten internetradion kuuntelusta ja 
PC:lle tallennettujen äänitiedostojen kuuntelusta. Tämä tuote tukee 
myös Applen AirPlaytä, joten voit striimata musiikkikirjastoasi 
iPhone®:lta, iPad®:lta, iPod touch®:lta tai iTunes®:lta.

0 DLNA (Digital Living Network Alliance) ver. 1.5 -tuki ääniverkoille 
0 Tukee musiikkipalveluja: Pandora®, SiriusXM, Spotify Connect
0 Tukee High Quality Audio -toistoa

   WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)/AIFF/DSD (2.8 MHz) 
0 Tukee Gapless-toistoa

Musiikkitiedostojen toisto ilman taukoa välillä (vain WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD (2.8 MHz)).

0 Wi-Fi-verkkotoiminto sisäänrakennettujen monitoimintoisten
kaksoisantennien avulla. WMM (Wi-Fi Multi Media) -sertifioitu 
tehokas langaton yhdistettävyys

0 Laitteessa on korkea äänenlaatu, tehokas digitaalinen vahvistin
   ja yhdistettävyys bi-amp-menetelmällä
0 Voidaan yhdistää kahteen kautinsarjaan 

Jokaisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää.

Helppokäyttöinen
0 Helppo langaton kytkentä painamalla Wi-Fi

CONNECT-näppäintä (WPS- ja Wi-Fi-jako) 
Katso erillisestä Quick Setup Guidesta (englanninkielinen).

0 Langaton yhteys Bluetooth-laitteisiin helposti
Voit nauttia musiikista yksinkertaisesti liittymällä 
langattomasti älypuhelimeesi, tablettiin, PC:hen jne.

0 Jos Bluetooth-laitteessa on NFC-toiminto, voit liittyä helposti vain
   koskettamalla kansipaneelin N-näppäintä
0 Automaattinen iPod-havainta lataa laitteesi jopa sen jälkeen, kun 
   laite on standby-tilassa
0 “Marantz Hi-Fi Remote” -sovelluksen avulla ohjaat perustoimintoja 

iPadilla, iPhonella, Android-älypuhelimella tai Android-tabletilla. 
Perustoimintoja ovat mm. ON/OFF, äänenvoimakkuuden säätö ja 
lähteen valinta 
z Lataa “Marantz Hi-Fi Remote” iOS- tai Android-laitteelle. 

Tämä laite pitää olla yhdistettynä LAN-verkkoon ja iPad, iPhone, 
Android-älypuhelin, Android-tabletti tai muu laite pitää olla yhdistettynä 
samaan verkkoon  Wi-Filla (langaton LAN).

0 OLED (Organic Light Emitting Diode) -näytössä on kolme riviä 
0 Auto Standby -tila säästää energiaa
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Osien nimet ja toiminnot
Etu/kansipaneeli

.

GKansipaneeliH

GEtupaneeliH

q

t y

Q0

u oiew r

Q6Q4Q3 Q5Q2 Q7Q1 Q1
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.

GKansipaneeliH

GEtupaneeliH

q

t y u oiew r

A N-näppäin (Q)
Koskettamalla tätä näppäintä yhdistät (teet parin) 
Bluetooth-laitteeseen, jossa on NFC-toiminto. (v s. 64)

B Lähteen valintanäppäin 
    (Input source select  (INPUT) 

Valitaan lähde.  (v s. 35)
C Kursorinäppäimet (Cursor  (uio p)

Valitaan kohde.
D Hyväksyntänäppäin (ENTER)

Hyväksytään valinta.
E Näyttö (Display)

Yksityiskohtainen tieto näkyy tässä. 
F Levyasema (Disc tray)

Syötä CD tähän.  (v s. 138)
G Avaa/sulje levyasema 
    (Disc tray open/close button (5)

Avaa tai sulje levyasema tällä näppäimellä.
H Toisto/tauko -näppäin (Play/pause  (1/3) I 
Takaisin-ohita/ Eteenpäin-ohita -näppäin

(Reverse-skip / Forward-skip  (8, 9)
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.

GEtupaneeliH

Q6Q4Q3 Q5Q2 Q7Q1 Q1Q0

J USB-portti (T, Front)
Kytke iPod tai USB-muistilaite.  (v s. 26)
K Etupaneelin valaistus

Valo on päällä, kun virta on kytkettynä. Valaistuksen väri voidaan 
vaihtaa tai sulkea menun kohdassa “Illumination” (valaistus).  
(v s. 103)

L Valmiusosoitin (standby)
Standby-osoitin vaihtuu alla olevan mukaan.
0 Virta päällä (“On”) : Pois
0 Normaali standby : Pois
0 iPod-lataus standby : Punainen (v s. 56)
0 Näyttö pois (“Off”) : Vihreä  (v s. 91)
0 Herätys standby : Oranssi  (v s. 100)
0 Kun “Network Control” on päällä (“On”) : Punainen  (v s. 108)

M Virtakytkin (X)
Kytkee laitteen virran päälle ja pois (standby).  (v s. 35)

0 Kun kellotila (“Clock Mode”) on päällä, tällä näppäimellä vaihdat tilaa 
normaalitilan ja kellon välillä.  (v s. 101)

N Kaukosäätimen tunnistin
Vastaanottaa signaalit kaukosäätimestä.  (v s. 8)
O Kuulokejakki (PHONES)

Käytetään kuulokeliitäntään.
Kun kuulokkeet on liitetty tähän jakkiliittimeen, ääni ei enää tule 
kaiutinliittimistä, SW OUT -liittimistä tai AUDIO OUT -liittimistä.

HUOM!
0 Estääksesi kuulovauriot, vältä liiallista äänenvoimakkuutta, kun käytät 
   kuulokkeita. 

P Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas 
    (VOLUME up/down) (VOLUME df)
Äänenvoimakkuuden säätö.  (v s. 36) 

Q Seis-näppäin (Stop (2)
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Takapaneeli

.
uy oi Q0

tewq r
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.
uy oi Q0

tewq r

A Virtajodon liitin (AC inlet (AC IN)
     Laite liitetään sähköverkkoon pakkauksessa olevalla virtajohdolla. 
(v s. 33)
B Kaiutinliittimet (SPEAKERS)

Käytetään kaiuttimien kytkentään. (“Kaiuttimien kytkentä” (v s. 19), 
“Bi-Ampin kytkennästä” (v s. 22))

C Antenniliitännät (ANTENNA)
    FM-antennien ja AM-silmukka-anetennien kytkentään.  (v s. 28)
D Wi-Fi:n yhdistysnäppäin (Wi-Fi CONNECT (iOS/WPS)

Käytetään langattomaan LAN-verkkoon liittymiseen.
(Katso erillinen englanninkielinen “Quick Setup Guide”.)

E USB-portti (T, Rear)
    Liitetään iPod tai USB-muistilaite.  (v s. 26)
F Digitaaliset liittimet (DIGITAL IN)

Käytetään laitteiden, joissa on digitaalinen ääniliitintä, kytkemiseen. 
(v s. 23)

G Subwoofer-liitäntä (SW OUT)
    Käytetään subwooferin, jossa sisäänrakennettu vahvistin,  
    kytkemiseen.  (v s. 20)
H Analoginen ääniliitäntä (AUDIO OUT)

Käytetään laitteiden, joissa analogiset ääniliitännät tai ulkoinen 
esivahvistin, kytkemiseen.  (v s. 25)

I Analoginen ääniliitäntä (ANALOG IN)
Käytetään laitteiden, joissa analoginen ääniliitäntä, kytkemiseen.  
(v s. 24)

J Verkkoliitäntä (NETWORK)
Käytetään tämän laitteen verkkoon liittämiseen.  (v s. 30)
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Kaukosäädin
A Kaukosäätimen signaalin lähetin
     Lähettää signaalit kaukosäätimestä.  (v s. 8)
B Kello-näppäin (CLOCK)

Tämän hetkinen aika näkyy laitteen näytössä.  (v s. 90)
C Uni-kytkin (SLEEP)

Asettaa uniajastuksen. (v s. 90)
D Lähteen valitsin (Input source)

Valitsee lähteen.  (v s. 35)
E Järjestelmä-näppäin (System)

Toistotoimintojen ohjaus.
Kanvavalitsin (CH +, –)
Suosikkitoimintojen valinta.  (v s. 51) 
Viritin-näppäin (Tuning) (TUNE +, –)
Virittimen toiminnot.  (v s. 49)

F Äänensävy-näppäin (DBB/TONE)
Äänensävyn säätö.  (v s. 89)

q

e
w

r

t

y
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G Suosikkien lisääminen/haku (FAVORITES ADD / CALL) 
0 Radioasemien tai tiedostojen lisääminen suosikkeihin, 
   paina lisää-näppäintä (ADD). (v s. 52)
0 Kun haet radioasemaa tai suosikkilistalle lisättyä tiedostoa,          paina hae-näppäintä (CALL)  (vs. 52)

 H Informaatio-näppäin (INFO)
Tällä näppäimellä näytössä olevat tiedot kuten artistin nimi ja levyn 
nimi vaihtuvat toistonäyttöön.

I Hyväksyntä-näppäin (ENTER)
Hyväksyt tehdyt valinnat.

J Kursori-näppäimet (Cursor (uio p)
Teet valinnan näillä.

K Haku-näppäin (SEARCH)
Saat näkyville haku-valikon.

L Numero-näppäimet (Number (0 – 9, +10)
    Näillä syötät numeroita tai kirjaimia.
M Sattumanvarainen-näppäin (RANDOM (P)

Vaihtaa soitettettavien kappaleiden järjestyksen sattumanvaraiseksi. 
N Toisto-näppäin (REPEAT  (L)

Toistaa kappaleen uudelleen.

u

i

Q1

Q0
o

Q2

Q3

Q4
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O Himmennys-näppäin (DIMMER)
Säätää tämän laitteen näytön kirkkautta.  (v s. 91)

P Virta-näppäin (POWER  (X)
    Laitteen virta päälle/standby.  (v s. 35)
Q Äänenvoimakkuus-näppäin (VOLUME  (df)

Säädetään äänenvoimakkuutta.  (v s. 36)
R Äänenvoimakkuus A/B-näppäin (VOLUME A/B)

Säädetään, kumman sarjan kaiuttimien (Kaiutin A/Kaiutin B) äänenvoimak-
kuutta säädetään, kun kaiuttimia on liitettynä kaksi sarjaa.  (v s. 93)

• Tämä mahdollista vain, jos molemmat kaiuttimet A ja B ovat päällä (“Both 
Speakers A and B = On”) ja asetettu äänen ulostulokaiuttimiksi.  (v s. 93)

S Mykistys-näppäin (MUTE  (O)
Tämä mykistää ulostulevan äänen.  (v s. 36) 

T Asetus-näppäin (SETUP)
     Asetus-valikko näytölle.   (v s. 97)
U Tyhjennä-näppäin (CLEAR)

Tyhjentää valinnat.
V Kaiutin A/B-näppäin (SPEAKER A/B)

Valitsee käytettävät kaiuttimet.  (v s. 93)
W Ohjelma/tila-näppäin (PROGRAM / MODE)

0 Käytetään kaiuttimien kytkennässä. (“FM-virityksen vaihto (Tune 
Mode)” (v s. 50), “Toimintatilan asetus (“On-Display” mode)” (v s. 55))
0 Asettaa ohjelmaan toistoon.  (v s. 38)

Q7

Q9

W0

Q8

W1

W2
W3

Q6
Q5
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o Sisältö
Kaiutinkytkennät 19
Digitaalisen laitteen yhdistäminen 23
Analogisen laitteen yhdistäminen 24
Vahvistimen yhdistäminen 25
iPodin tai USB-muistilaitteen yhdistäminen USB-porttiin 26
FM/AM-antennin yhdistäminen 28
Liittyminen kotiverkkoon (LAN) 30
Virtajohdon yhdistäminen 33

Huom!
0 Älä yhdistä virtajohtoa ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty.
0 Älä puno tai yhdistä virtajohtoa muihin kaapeleihin. Se voi aiheuttaa 
kohinaa. 

o Liitäntäkaapelit
Käytä liitännöissä vain niihin tarkoitettuja kaapeleita.

Kaiutinkaapelit
.

Subwooferkaapeli
.

Optinen kaapeli
.

Äänikaapeli
.

R

L

R

L

LAN-kaapeli
.
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Kaiutinkytkennät
Tässä yhdistämme huoneessa käytettävät kaiuttimet 
laitteeseen. Käytämme yhdistämisessä tyypillisiä esimerkkejä.  

Huom!
0 Irroita tämän laitteen virtajohto ennen kaiuttimien yhdistämistä.
   Sulje samoin subwoofer.
0 Liitä kaiuttimen kaapeli siten, että kaapelin sisäjohto ei pistä ulos 
    kaiuttimen liittimestä. Suojavirtapiiri voi kytkeytyä päälle, jos sisäjohto  
    koskettaa takapaneelia tai jos +- ja –-puolet koskettavat toisiaan. 

(“Suojavirtapiiri” (v s. 145))
0 Älä koskaan kosketa kaiutinliittimiä, kun virtajohto on asennettuna. 
   Voit saada sähköiskun. 
0 Käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on 4-6 Ω/ohmia.

Kaiutinkaapelien yhdistäminen
Yhdistä kaiutinkaapeli +- (punainen) ja -merkkiseen (musta) 
kaiutinliittimeen. 

1 Kuori kaapelin suojaa noin 10 mm ja kierrä sisäjohto  tiukaksi.

.

2 Käännä kaiuttimen liitintä vastapäivään sen avaamiseksi.

.

3 Työnnä kaapelin sisus kaiutinliittimen kahvaan.

.

4 Kiristä kaiutinliitin kiertämällä sitä myötäpäivään.

.
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Subwooferin yhdistäminen 
Käytä subwooferin yhdistämiseen subwoofer-kaapelia. 

.

SW

0 Subwooferin äänenvoimakkuuden säätö on kytketty kaiutin A:n äänenvoimakkuuteen. 
0 Tämä laite ei toista subwooferia, jos kaiutin B on päällä (On) ja valittuna ulostulokaiuttimiksi. 

Kaiutin A -liitäntä (standardi)

.

R (A) L (A)
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Kaiutin B-liitännöistä

.

R (B) L (B)

0 Kun käytät tätä liitäntää, aseta "BiAmp" valikossa asentoon
   "Ei mahdollista/Disable". (v s. 102)
0 Kytkemällä kaiuttimet B-kaiutinliittimiin samoin kuin A-kaiutinliittimiin 

voidaan käyttää multiajoyhteyttä, jossa ääni ajetaan ulos eri kaiuttimista tai 
molemmista kaiuttimista.   (v s. 92)
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Bi-Amp-liitännästä
Muutamat audiofiilitason kauittimet voidaan kytkeä vahvistimeen kahdella erillisellä vahvistimesta-kauttimeen-liitännällä. Yksi vahvistimen 
ulostulokanava on kytketty kaiuttimen bassoajuriin (woofer) ja toinen ohjaa ylemmän tason muuntimia (diskantti, jossain tapauksissa keskitaso 
ja diskanttia). Tässä kytkentätavassa yksi vahvistinkanava ohjaa toista puolta bi-amp-kaiuttimesta ja estää sähköisiä häiriöitä kaiuttimen basso- 
ja diskanttiajurien sekä vahvistikanavien ajurien välillä. Voit käyttää tässä tehtävässä neljää vahvistinkanavaa yhdistämään yhden bi-amp-
kaiutinparin. Bi-amp-toiminnallisissa kaiuttimissa on aina kaksi paria kaiutintinliitäntöjä, toinen bassolle ja toinen diskantille. Jos olet epävarma 
omista kaiuttimistasi, tarkista asia kaiuttimien käyttöohjeista. 

.

wq wq

 (R)  (L)

LR

0 Kun käytät tätä kytkentää, aseta menussa "Bi-amp" valintaa "Mahdollista/Enable". 
 (v s. 102)

Huom!
0 Kun teet bi-amp-kytkentä, tarkista, että olet varmasti poistanut oikosulkulevy- 

kaapelin kaiuttimen woofer- ja diskanttiliittimien väliltä.
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Digitaalisen laitteen yhdistäminen
Voit yhdistää tähän laitteeseen laitteita, joissa on digitaalinen äänen 
ulostulo (TV, digitaaliset laitteet etc.) 

.

AUDIO

OPTICAL
OUT

Digitaalinen 
laite

Huom!
0 Lineaariset PCM-signaalit, joiden sämpläystaajuus on 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz,  

88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz tai 192 kHz voidaan liittää tähän laitteeseen.
0 Älä kytke muita kuin lineaarisia PCM-signaaleja tähän laitteeseen. Dolby digital, 

DTS, AAC etc. ovat hyväksyttyjä. Muiden syöttäminen voi aiheuttaa häiriöitä ja 
vioittaa kaiuttimia.
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Analogisen laitteen yhdistäminen
Voit yhdistää tähän laitteeseen monia laitteita, joissa on 
analoginen äänen ulostulo.

AUDIO

LR
OUT

LR

LR

AUDIO

Analoginen
laite
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Vahvistimen yhdistäminen
Voit yhdistää tähän laitteeseen monia laitteita, joissa on 
analoginen äänen ulostulo.

.

AUDIO

LR
IN

LR

LR

AUDIO

Analoginen
laite

0 Analogisen äänen ulostulon äänen voimakkuuden säätö voidaan valita välillä “Variable” ja “Fixed”.  (v s. 104)
0 Kun analogisen äänen ulostulon äänen voimakkuus on “Variable”, äänenvoimakkuuden säätö on yhteydessä A-kaiuttimen äänenvoimakkuuteen.   
   Tämä laite ei tuo analogista ääntä, jos B-kaiutin on valittuna äänen ulostuloon.  (v p. 93)
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iPodin tai USB-muistilaitteen yhdistäminen USB-porttiin
0 Yhdistäessäsi iPodin/iPhonen tähän laitteeseen, käytä iPodin/iPhonen mukana tullutta USB-adapterikaapelia. 
0 Lisäohjeita  “iPodin soitto” (v s. 53) tai “USB-muistilaitteeseen varastoitujen tiedostojen soitto” (v s. 58).

.

USB-muisti-
laite

or

iPod

0 Marantz ei takaa, että kaikki USB-muistilaitteet toimivat tai saavat virtaa. Kun käytät kannettavaa USB-kovalevyä (HDD), jonka mukana oli AC-adapteri, 
käytä sen laitteen mukana ollutta AC-adapteria.

Huom!
0 USB-muistilaitteet eivät toimi USB-hubin kautta.
0 Tätä laitetta ei voi käyttää yhdistämällä laitteen USB-portti ja PC USB-kaapelilla.
0 Älä käytä jatkokaapelia yhdistäessäsi USB-muistilaitteen. Se voi aiheuttaa häiriöitä muiden laitteiden välillä. 
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.

• iPod nano

• iPod touch

• iPhone
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FM/AM-antennin yhdistäminen
Kun olet yhdistänyt antennin ja vastaanottanut lähetyssignaalin, 
kiinnitä antenni teipillä siihen asentoon, jossa häiriötaso on pienin. 
“FM/AM-lähetysten kuuntelu” (v s. 49)

.

w eq

Lähetysaseman suunta

FM-ulko-
antenni AM-silmukka-antenni

(mukana pakkauksessa)

FM-sisäantenni
(mukana pakkauksessa)

Musta Valkoinen

75 Ω/ohms 
koaksiaalikaapeli

Huom!
0 Älä kytke kahta FM-antennia samanaikaisesti.
0 Jos et saa kunnollistalähetyssignaalia, suosittelemme, että asennat

ulkoantennin. Pyydä lisätietoja myymälästä, josta ostit tämän laitteen.

0 Älä kytke AM-silmukka-antennia pois, vaikka AM-ulkoantenni olisi asennettuna.
0 Huolehdi, että AM-silmukka-antennin metalliosat eivät ole kosketuksissa 
   takapaneeliin.  
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o AM-silmukka-antennin asennus

1 Pane antennin jalustaosa silmukka-antennin alaosan läpi
takakautta ja taivuta eteenpäin.

2 Työnnä ulkoneva osa jalustan neliönmuotoiseen aukkoon. 

.

Ulkoneva osa

Neliönmuotoinen aukko
Jalusta

Silmukka-antenni

o AM-silmukka-antennin käyttö
Riippuva
Asenna riippuvaksi esim. naulalla.

.

Naula, neula tms.
Seisova
Kokoa AM-silmukka-antenni vieressä olevan ohjeen 
mukaan. 
Aseta seisovaksi tason päälle.

.
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Liittyminen kotiverkkoon (LAN)
Voit yhdistää tämän laitteen kotiverkkoosi (LAN) ja käyttää monia eri  
toistotapoja ja toimintoja:
0 Äänen verkkotoisto kuten nettiradio musiikkipalvelimesta/palvelimista. 
0 Musiikkisisällön toisto online-striimauspalveluista. 
0 Apple AirPlay -toiminto.
0 Tämän laitteen käyttö verkon kautta.  
0 Ohjelmistopäivitykset.

Internetliittymiin koskevissa kysymyksissä ole yhteydessä 
internetpalvelutarjoajiin tai tietokoneliikkeeseen. 

LAN-yhteys kaapelilla

.

Internet

Modeemi

PC

Reititin

WAN puolelle

LAN-porttiin
LAN-porttiin LAN-portti/

Ethernet-
liitin

LAN-portti/
Ethernet-
liitin

NAS (Network 
Attached Storage)
Verkkoon liitetty 

varasto
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Langaton LAN

.

Internet
Modeemi

WAN puolelle

Reititin, jossa yhteys

0 Tässä laitteessa on mahdollista tehdä verkkoasetukset automaattisesti 
   DHCP- ja Auto IP -toiminnoilla.
0  Kun käytät tätä laitetta laajakaistareitittimellä DHCP-toiminnot sallittuina, 

laite suorittaa automaattisesti IP-osoiteasetukset ja muut asetukset. Kun 
käytät tätä laitetta liittyneenä verkkoon ilman DHCP-toimintoja, tee asetukset 
kuten IP-osoite etc. kohdassa “Verkko/Network”.  (v s. 108)

0 Kun käytät tätä laitetta, suosittelemme, että käytät reititintä, 
jossa on seuraavat toiminnot:
0 Sisäänrakennettu DHCP-serveri

Tämä toiminto automaattisesti määrää IP-osoitteet LAN:lle.   
0 Sisäänrakennettu 100BASE-TX-vaihde

Kun kytket useampia laitteita, suosittelemme kytkentähubia 100Mbps 
nopeudella tai suurempi.

0 Käytä ainoastaan suojattuja STP- tai ScTP LAN -kaapeleita (CAT-5 tai
   suurempi), joita on helposti saatavilla sähkötarvikeliikkeistä. 
0 Suosittelemme normaalisuojauksista LAN-kaapelia. Jos litteää tai suojaamatonta 
   kaapelia käytetään, muihin laitteisiin saattaa tulla häiriöitä. 
0 Kun käytetään WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopivaa reititintä,  

voit liittyä Wi-Fihin helposti painamalla tämän laitteen Wi-Fi CONNECT -
näppäintä (WPS). (Katso tarkemmin erillisestä pikaoppaasta “Quick Setup 
Guide”.)
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Huom!
0 Sopivien reitittimien käyttö riippuu internetyhteydestä. Ole yhteydessä 
   internetpalvelutarjoajiin. 
0 Tämä laite ei ole yhteensopiva  PPPoE:n kanssa. PPPoE-yhteensopiva reititin 
   tarvitaan, jos sinulla on palvelusopimus linjayhteydestä, joka käyttää PPPoE:tä.
0 Älä yhdistä NETWORK-liitintä suoraan tietokoneen LAN-porttiin/Ethernet-
   liittimeen. 
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Virtajohdon yhdistäminen
Kun olet tehnyt kaikki liitännät, liitä virtajohto ja kytke se verkkovirtaan. 

.

Virtajohto
(mukana pakkauksessa)

Pistorasia
AC 230V, 50 Hz 
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o Sisältö

Perustoiminnot
Kytke virta päälle 35
Valitse lähde 35
Säädä äänenvoimakkuus 36
Mykistä ääni hetkellisesti 36

Toisto
CD:n toisto 37
DATA CD:n toisto 39
FM/AM-lähetysten kuuntelu 49
iPodin kuuntelu 53
USB-muistilaitteen sisällön toisto 57
Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteelta 59
Digitaalisen äänilähteen (DIGITAL IN) kuuntelu 65
Analogisen äänilähteen (ANALOG IN) kuuntelu 65

Verrkoäänen/palvelun toisto 
Internetradion kuuntelu 41
PC:llä tai NAS:lla olevien tiedostojen kuuntelu 45
AirPlay-toiminto 66
Pandora®:n kuuntelu 69
SiriusXM-nettiradion kuuntelu 75
Spotify Connect -toiminto 78

Muut toiminnot 
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Perustoiminnot

.

Lähteen 
valintanäppäimet

VIRTA/POWER X

ÄÄNEN-
VOIMAKKUUS/
VOLUME df

MYKISTYS/
MUTE

Kytke virta päälle

1 Paina VIRTA (POWER) X kytkeäksesi laitteen päälle.

        0 Voit kytkeä virran myös valmiiksi painamalla X itse laitteessa.

Lähteen valinta

1 Paina lähteen valintanäppäintä aloittaaksesi toiston.
Voit valita halutun lähteen suoraan.

0 Paina TUNER uudelleen valitaksesi FM:n ja AM:n välillä.
0 Paina DIGITAL IN uudelleen valitaksesi optisen sisääntulon 1 ja 2 välillä.
0 Paina USB uudelleen valitaksesi etu- ja takapaanelin USB-portin välilllä.
0 Voit valita lähteen myös painamalla INPUT itse laitteessa.
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Säädä äänenvoimakkuus

1 Paina ÄÄNENVOIMAKKUUS/VOLUME df säätääksesi äänen voimakkuutta. 
Äänenvoimakkuuden taso näytetään.

0 Voit säätää äänenvoimakkuutta myös itse laitteessa VOLUME df näppäimellä.
0 Kun kaksi kaiutinparia on liitettynä ja molemmat kaiuttimet A ja B ovat asennossa 'On'

eli valittuina ulostulokaiuttimiksi, kaiuttimien äänenvoimakkuutta 
voidaan säätää Volume A/B-näppäimellä.  (v s. 93)

Mykistä ääni hetkellisesti

1 Paina MYKISTÄ/ MUTE O.
Näytössä on merkintä 'MUTING'.

0 Lopettaaksesi mykistyksen, säädä äänenvoimakkuuta tai paina MYKISTY/MUTEO uudelleen.
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CD:n toisto

.

CD

INFO

0 – 9, +10

TYHJENNÄ/CLEAR
OHEJLMA/PROGRAM

2

1/3

6 7
8 9

SATTUMA/
RANDOM

TOISTA/
REPEAT

CD:n toisto

1 Paina CD valitaksesi lähteeksi CD:n. 

2 Syötä levy.  (v s. 138)
Toisto alkaa.
0 Paina 5 itse laitteessa avataksesi/sulkeaksesi CD-levykaukalon.

0 Voit myös asentaa laitteen toistamaan automaattisesti CD-levyjä.  (v s. 102)

Huom!
0 Älä laita mitään vieraita esineitä levykaukaloon. Se voi vahingoittaa laitetta.
0 Älä sulje levykaukaloa käsin, kun laitteessa ei ole virtaa. Se voi vahingoittaa
   laitetta.
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Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.

6 7 (Pidä painettuna)
Nopeasti taakse/eteen.

0 – 9, +10 Valitse kappale.

RANDOM P Sattumanvarainen toisto.
0 Voidaan ohjelmoida pysäytystilan aikana.

REPEAT L
Toista uudelleen.
0 Joko yhden kappaleen toisto tai koko

levyn toisto.
INFO Käytetyn ajan näyttö.

Kappaleiden toisto tietyssä järjestyksessä 
(Ohjelmoitu toisto)

1 Pysäytystilassa paina PROGRAM.
“Program”-sana näkyy näytössä.

2 Valitse 0 – 9, +10 valitaksesi halutun kappaleen.
GEsimerkkiH
Ohjelmoidaksesi kappaleet järjestyksessä 3, 12, 7: 
Paina PROGRAM, 3,+10, 2, 7.

3 Paina 1/3.

0 Ohjelmointi nollautuu, kun avaat levykaukalon tai sammutat virran. 
0 Pysäytystilassa paina CLEAR ja viimeisin ohjelmoitu kappale nollautuu.

Paina 9 valitaksesi kappaleen, jonka haluat poistaa.
0 Pysäytystilassa paina PROGRAM poistaaksesi kaikki ohjelmoidut kappaleet. 
0 Jopa 25 kappaletta voidaan ohjelmoida.
0 Kun RANDOM-näppäintä painetaan ohjelmoidun toiston aikana, ohjelmoidut

kappaleet soitetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.
0 Kun REPEAT-näppäintä painetaan ohjelmoidun toiston aikana, ohjelmoidut

kappaleet soitetaan uudelleen ohjelmoidussa järjestyksessä.
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DATA CD:n toisto

.

uio p
HYVÄKSY/
ENTER

CD

INFO

0 – 9, +10

TILA/
MODE

2

1/3

6 7
8 9

SATTUMA/
RANDOM
TOISTO/
REPEAT

0 Tämä osio kertoo, kuin toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja, jotka on 
   tallennettu CD-R- tai CD-RW-levyille.
0 Internetissä on olemassa monia musiikkijakosivustoja, joista voit 

ladata musiikkitiedostoja MP3- tai WMA- (Windows Media® Audio) 
-muodossa. Nämä tässä muodossa ladatut musiikkitiedostot 
voidaan tallentaa CD-R- tai CD-RW-levyille ja toistaa tässä 
laitteessa.

“Windows Media” ja “Windows” ovat Miscrosoft Corporationin 
tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä USA:ssa ja muissa 
maissa.
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Tiedostojen toisto

1 Paina CD valitaksesi lähteeksi CD:n.

2 Syötä levykelkkaan  CD-R- tai CD-RW, jossa

         MP3- tai WMA-tiedostot ovat. ( s. 138)
Toisto alkaa.

0 Voit myös asentaa laitteen toistamaan automaattisesti CD-levyjä.   (v s. 102)

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen

6 7 (Pidä painettuna)
Nopeasti taakse/eteen

u i Kansion valinta
o p Tiedoston valinta
0 – 9, +10 Kappaleen valinta

MODE
Vaihda toistotilaan
0 Toista kaikki kappaleet valitusta kansiosta

tai kaikki kappaleet koko levyltä.

RANDOM P Sattumanvarainen toisto
0 Voidaan ohjelmoida pysäytystilan aikana.

REPEAT L
Toista uudelleen.
0 Joko yhden kappaleen toisto tai koko

levyn toisto.

INFO Artistin nimi ja albumin nimi.

0 Kansio ja tiedostonumerot tulevat automaattisesti, kun levy syötetään laitteeseen. 

o Tiedostot, jotka voidaan toistaa
 Katso "DATA CD:n toisto” (v s. 132).
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Internetradion kuuntelu

.

SUOSIKIT/FAVORITES 
LISÄÄ/ADD
HAE/CALL

2

1/3

INTERNET
RADIO

ETSI/SEARCH

uio p
HYVÄKSY/ENTER

INFO

0 Internetradiolla tarkoiteaan radiolähetyksiä, joita lähetetään
   internetin välityksellä. Lähetyksiä voidaan vastaanottaa ympäri maailman. 
0 Tuettavat lähetystyypit vastaanottoa varten tässä laitteessa ovat

0 WMA
0 MP3
0 MPEG-4 AAC
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Internetradion kuuntelu
Tämä laite muistaa viimeksi kuunnellun nettiradioaseman. Kun 
painat INTERNET RADIO vaihtaaksesi nettiradioon jostain toisesta 
lähteestä, laite muistaa ja toistaa edellisen kerran kuunnneltua 
nettiradiosasemaa.

1 Valmistaudu toistoon.
Tarkista verkkoyhteydet ja kytke laitteeseen virta.
 (v s. 30)

2 Paina INTERNET RADIO.

3 Käytä ui valitaksesi halutun aseman, paina sitten
ENTER.
Maa/Country name : Näyttää tyypilliset nettiradioasemat.
Etsi asemia/
Search Stations :

Näyttää kaikki kuunneltavissa olevat 
nettiradioasemat.

Etsi podcasteja/
Search Podcasts :

Näyttää kaikki podcasteissa 
kuunneltavissa olevat nettiradioasemat.

Suositellut
asemat:

Näyttää suositellut nettiradioasmat.

radiomarantz.com :
Näyttää suosikkeihin lisätyt 
nettiradioasemat vTunerissa. Ohjeet 
suosikkeihin lisäämisestä vTunerissa, 
katso "vTunerin käyttö nettiradiasemien 
lisäämisessä suosikkeihin"  (v s. 44).

Viimeksi soitetut:
Näyttää viimeksi kuunnellut 
nettiradioasemat. Jopa 20 asemaa 
voidaan lisätä. 

Etsi avainsanalla:

Näyttää avainsanalla haetut 
nettiradioasemat. Katso "Tyyppien 
syöttö" (v s. 98).

4 Käytä ui valitaksesi aseman, paina sitten ENTER.
Toisto alkaa, kun puskurointi (buffering) on 100%.
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Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto
2 Seis
FAVORITES CALL Hae suosikkilistalta
FAVORITES ADD Lisää suosikkilistalle

SEARCH
Tyyppihaku
0 Jos lista ei ole aakkosjärjestyksessä, 

voi olla, että et voi suorittaa hakua.

u i o p Valitse tyyppisana
ENTER Syötä valittu tyyppiaihe

INFO Näyttää tiedostotyypin/bittisuhteen/
aseman nimen jne.

0 Tyyppisanat, joita ei voida näyttää, on korvattu "." (piste).

Huom!
0 Radioasemien tietokantapalvelu voi keskeytyä tai muutoin olla ei saatavilla 

ilman eri varoitusta.

Viimeksi kuunnellun nettiradioaseman 
kuuntelu

1 Paina INTERNET RADIO.
Kuuntelulähde muuttuu Internetradioksi ja viimeksi kuunneltu 
radioasema kuuluu. 
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vTunerin käyttö lisättäessä 
internetradioasemia suosikkeihin

Maailmassa on lukuisia nettiradioasemia, ja tällä laitteella voit 
kuunnella niitä. Haluamiesi asemien löytäminen voi kuitenkin olla 
hankalaa, koska asemia on niin paljon. Voit helpottaa hakua 
käyttämällä vTuneria, joka on nettiradiohakupalvelu verkossa ja 
suunniteltu nimenomaan tääle laitteelle. Voit käyttää tietokonetta 
hakiessasi asemia ja tallentaa ne sitten suosikeiksisi. Tällä laitteella 
voit kuunnella radioasemia, jotka on tallennettu vTuneriin.

1Tarkista tämän laitteen MAC-osoite kohdasta “Network
Information” ( s. 108)
0 Tarvitset Mac-osoitteen luodessasi tilin vTuneriin.

2 Käytä tietokonettasi ja menen vTunerin-websivuille.
(http://www.radiomarantz.com).

3 Syötä tämän laitteen MAC-osoite ja paina “Go”. 

4 Syötä sähköpostiosoitteesi ja valitsemasi salasana.

5 Valitse halauamasi hakukriteerit (genre, alue, kieli jne.)
0 Voit syöttää myös hakusanan hakiessasi nettiradioasemaa. 

6 Valitse haluamasi radioasema listalta ja paina Tallenna 
        suosikiksi/Add to Favourite -kuvaketta. 

7 Syötä nimi suosikkiasemaryhmällesi ja paina “Go”.
Uusi suosikkiasemaryhmä on luotu ja siellä ovat 
valitsemasi nettiradioasemat.
0 Internetradioasemia, jotka on valittu suosikeiksi vTunerissa 

voi kuunnella osoitteessa “radiomarantz.com”  (v s. 42).

o Tiedostot, jotka voidaan toistaa 
Katso “Internetradion kuuntelu” (v s. 135). 
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PC:llä tai NAS:lla olevien tiedostojen kuuntelu

.

2

6 7

1/3
8 9

MUSIIKKIPALVELIN/
MUSIC SERVER

ETSI/SEARCH

uio p
HYVÄKSY/ENTER

INFO

SATTUMA/
RANDOM
TOISTO/
REPEAT

SUOSIKIT/FAVORITES
LISÄÄ/ADD
HAE/CALL

0 Tämä laite voi toistaa musiikkitiedostoja ja soittolistoja (m3u, wpl),
   jotka on tallennettu DLNA-tuetulle tietokoneellesi tai NAS:lle
   (Network Attached Storage).
0 Tämän laitteen verkkoäänentoistotoiminto kytkeytyy käyttäen alla 
    olevia teknologioita. 

0 Windows Media Player Network Sharing Service 
0 Tämä laite voi toistaa seuraavia tiedostoja:
0 WMA
0 MP3
0 WAV
0 MPEG-4 AAC 
0 FLAC
0 ALAC
0 AIFF
0 DSD (2.8 MHz)

Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

45Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



Mediajakoasetusten käyttö
Tässä teemme asetukset tietokoneella tai NAS:lla olevien musiikkitiedostojen jakamisesta. 
Jos sinulla on mediapalvelin, tee nämä asetukset aina ensin. 

o Kun käytössäsi on  Windows Media
Player 12 (Windows 7 / Windows 8) 

1 Avaa Windows Media Player 12 PC:lläsi. 

2 Valitse 'More streaming options...' Stream:ssä.

3 Valitse 'Allowed' pudostusvalikossa Marantz M-CR611:n 

        kohdalla.

4 Valitse 'Allowed' pudostusvalikossa kohdalla 'Media
programs on this PC and remote connections...'.

5 Seuraa näytöllä olevia ohjeita asetusten

         loppuunviemiseksi.

o Kun käytössäsi on Windows Media Player 11
1 Avaa Windows Media Player 11 PC:lläsi.

2 Valitse 'Media Sharing' Libraryssa.

3 Klikkaa 'Share my media', valitse 'Marantz M-CR611' ja   

4
5

klikkaa sitten 'Allow'.

Kuten kohdassa 3, valitsea laitteen ikoni (muut tietokoneet 

ja  mobiililaitteet) ja klikkaa sen jälkeen 'Allow'.

Klikkaa 'OK' lopettaaksesi.

o NAS-laitteella olevan median jako
Vaihda asetukset Network Attached Storage (NAS) -laitteella 
salliaksesi tämän laitteen ja muiden laitteiden (tietokoneet ja 
mobiililaitteet) toimia ohjaimena ja päästä NAS-tiedostoihin. 
Lisää tietoja NAS-laitteen mukana tulleessa käyttöohjeessa. 
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PC:llä ja NAS:lla olevien tiedostojen
 toisto
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, kun toistat 
musiikkitiedostoja tai soittolistoja.

1 Valmistaudu toistoon.
Tarkista verkkoyhteydet ja kytke laitteeseen virta.
“Liity LAN-kotiverkkoon” (v s. 30)
Tarkista tietokoneesi (v Tietokoneen käyttöohjeet).

2 Paina MUSIC SERVER.

3 Käytä ui valitaksesi palvelimen, jossa haluamasi tiedosto 

        on ja paina ENTER.

4 Käytä ui valitaksesi kappaleen ja paina ENTER.
Toisto alkaa, kun puskurointi (buffering) on 100%. 

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen

6 7 (Pidä painettuna) 
Nopeasti taakse/eteen

FAVORITES CALL Hae suosikkilistalta
FAVORITES ADD Lisää suosikkilistalta

SEARCH
Tyyppihaku
0 Jos lista ei ole aakkosjärjestyksessä, 
voi olla, että et voi suorittaa hakua.

RANDOM P Sattumanvarainen toisto

REPEAT L
Toista uudelleen.
0 Joko yhden kappaleen toisto tai      
    koko levyn toisto

u i o p Hae haluttu kohde
ENTER Valitse valittu kohden

INFO Tiedoston tyyppi, bitti, artistin nimi ja 
albumin nimi.
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o Tiedostot, joita voidaan toistaa

Katso “PC:lle tai NAS:lle varastoitujen tiedostojen
toisto”  (v s. 136). 

0 WMA Lossless -tiedostoja voidaan toistaa, jos käytetään palvelinta, joka 
tukee transkoodausta kuten Windows Media Player Ver. 11 tai uudempi. 

Huom!

 0 Kun toistat musiikkitiedostoja PC:ltä tai NAS:ilta, joka on yhdistetty  
langattomalla LAN:lla, ääni voi katkeilla johtuen langattomasta LAN-
yhteydestä. Siirry silloin kaapelilla toimivaan LAN-yhteyteen.

0 Esitettyjen kappaleiden/tiedostojen järjestys riippuu palvelinmäärityksistä. 
Jos niitä ei tästä syystä esitetä aakkosjärjestyksessä, saattaa kirjaimella 
haku epäonnistua.
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FM/AM-lähetysten kuuntelu

.

2

ui

HYVÄKSY/ENTER

ETSI/SEARCH

TILA/MODE

VIRITIN/TUNER

VIRITÄ/TUNE +, –

Katso antennien yksityiskohtaiset asennusohjeet “FM/AM-antennin 
asennus” (v s. 28).

FM/AM-lähetysten kuuntelu

1 Paina TUNER valitaksesi taajuuden.

FM: Kun kuuntelet FM-lähetyksiä.
AM: Kun kuuntelet AM-lähetyksiä.

2 Paina TUNE + tai TUNE – valitaksesi aseman, jota haluat 

        kuunnella.
Kun lähetysasema löytyy, n -valo palaa.
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FM-viritystilan vaihtaminen (Tune 
Mode)

Voit vaihtaa viritystilan FM-lähetysten vastaanottamiseen. Jos et saa 
viritettyä automaattisesti AUTO-tilassa (AUTO), vaihda viritystila 
manuaaliseen (ei merkkiä näkyvillä) ja tee viritys käsin. 

1 Paina MODE FM-vastaanottotilassa.

Auto (AUTO): Hakee ja säätää automaattisesti 
vastaanotettavavissa olevan aseman.

Manual
(No indication):

Vaihtaa taajuutta askel kerrallaan 
joka kerta kun painat näppäintä. 

FM-asemien automaattinen esiasetus 
(Auto Preset)

Voit asentaa tähän laitteeseen yhteensä 50 asemaa esiasetuksella. 
Katso suosikkien asennus  “Suosikki-toiminto” (v s. 51).

1 Paina SEARCH FM-vastaanottotilassa.

“Auto Preset” -menu tulee näkyviin.

2 Käytä ui valitaksesi “Start” ja paina sitten ENTER.
Laite hakee automaattisesti asemia ja tallentaa ne 
esiasetuksiin.
0 Kun esiasetus on valmis, “Complete!!” tulee näkyviin.

0 Pysäyttääksesi automaattisen virityksen paina 2.
0 Asemia, joiden antennisignaalit ovat liian heikkoja, ei voi tallentaa 
   esiasetuksiin automaattisesti. Jos haluat tallentaa sellaisa, sinun täytyy hakea 
   ne manuaalisesti. 
0 Kun kaikki listan 50 suosikkipaikkaa on täytetty, ei uusia asemia voi enää
 tallentaa.
0 AM-asemia ei voida esihakea automaattisesti.
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Suosikki-toiminto

.

0 – 9, +10

KANAVA/CH +, –

TYHJENNÄ/CLEAR

SUOSIKIT/
FAVORITES 
LISÄÄ/ADD
HAE/CALL

uio

HYVÄKSY/
ENTER

Tässä osiossa on tietoa Suosikki-toiminnosta.
0 Suosikki-toiminnolla voit valita suosikkiradioasemasi ja -tiedostot 
etukäteen, jotka voit sitten hakea ja kuunnella niitä saman tien. 

0 Tallennettavia ja haettavia tiedostoja ovat nettiradioasemat, 
musiikkipalvelimet, virittimet, USB ja iPod (vain käytettäessä 'On- 
Display' -tilaa)

0 Suosikki-listalle voi tallentaa 50 asemaa tai tiedostoa.
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Radioasemien ja tiedostojen 
tallentaminen suosikkeihin

1 Paina FAVORITES ADD nettiradioaseman tai tiedoston

        soidessa.

2 Käytä ui valitaksesi numeron radioasemalle tai

        tiedostolle ja  paina ENTER.
“Added To Favorites” tulee näkyviin ja tallennus on suoritettu.

Radioasemien tai tiedostojen 
haku suosikkilistalta

1 Paina FAVORITES CALL.

2 Käytä CH+, CH– or ui valitaksesi aseman tai

        tiedoston, jota etsit ja paina ENTER.
Haluttu toiminta ja toisto alkaa.

0 Paina 0 – 9, +10 hakiessasi tallennetuja asemia tai tiedostoja suosikeista.

Vaihto radioasemien tai tiedostojen 
välillä toiston aikana

1 Käytä CH+, CH– or ui.

Radioasemien tai tiedostojen 
poisto suosikeista

1 Paina FAVORITES CALL.

2 Käytä ui valitaksesi aseman tai tiedoston, jonka 

        haluat poistaa ja paina CLEAR.

3 Kun kysymys “Delete?” näkyy, paina ENTER. 
“Deleted” tulee näkyviin ja poisto on suoritettu.

0 Paina o peruttaaksesi toiminnon.
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iPodin toisto

.

TILA/MODE

2

1/3

6 7
8 9

USB

uio p
HYVÄKSY/ENTER

INFO

SATTUMA/
RANDOM

TOISTO/REPEAT

0 Voit käyttää iPodin mukana tullutta USB-kaapelia yhdistäessäsi 
   iPodin tämän laitteen USB-porttiin ja nauttia iPodilla olevasta 
   musiikista.
0 Tässä laitteessa tuetut iPod-mallit katso 

“Tuetut iPod/iPhone-mallit” (v p. 27).
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Musiikin kuuntelu iPodilla

1 Kytke iPod tämän laitteen USB-porttiin.  (v s. 26)

        Kun liität iPodin tämän laitteen etupaneelin USB-porttiin,
         lähteeksi tulee automaattisesti  “Front USB”.

2 Paina USB vaihtaessasi lähteen etupaneelin USB-

        portista ('Front USB') takapaneelin USB-porttiin 
        ('Rear USB'). 

“From iPod” tulee näkyviin tämän laitteen näytössä.

3 Voit ohjata musiikkia suoraan iPodin näytöllä.

0 iPodin näyttötilat ovat “From iPod” ja “On-Display”. 
Oletusarvona on "From iPod", jossa ohjaat musiikkia suoraan iPodilta. 

0 Vaihtaaksesi “On-Display”-tilaan, jossa toiminnot näkyvät tämän laitteen näytöllä  

 katso “Toimintatilan asetus (“On-Display”-tila)” (v s. 55).

0 Voit kuunnella iPod-musiikkia myös “AirPlay-toiminnolla” (v s. 66).

Huom!
0 Kaikki toiminnot eivät saatavilla riippuen iPodin mallista ja ohjelmistoversiosta.
0 Huomaa, että Marantz ei vastaa mistään toiminnallisista ongelmista tiedonsiirrosta
   iPodista tähän laitteeseen. 
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Toimintotilan asetus (“On-Display” mode)
Tässä tilassa esitetään useita listoja ja näyttöjä toiston aikana 
iPodissa.
Alla listaus toimenpiteistä iPodilla toistotilassa “On-Display”.

1 Paina MODE ja “On-Display”.

2 Käytä ui valitaksesi soitettavan kappaleen ja ENTER.

Toisto alkaa.

Näyttö From iPod On-Display
Toistettavat 
tiedostot

Musiikkitiedosto P P

Kuvatiedosto z

Aktiiviset 
näppäimet

Kaukosäädin (tämän 
laitteen)

P P

iPod P

z Vain ääni.

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen

6 7 (Pidä painettuna) 
Nopeasti taakse/eteen

RANDOM P Sattumanvarainen järjestys toistossa

REPEAT L
Toista uudelleen
0 Joko yhden kappaleen toisto tai      
    koko levyn toisto

MODE Vaihto On-Display- ja From iPod -tilan 
välillä.

u i o p Hae haluttu kohde
ENTER Valitse  haluttu kohde
INFO Artistin nimi ja albumin nimi.

Huom!
0 Marantz ei vastaa mistään toiminnallisista ongelmista tiedonsiirrosta. 
0 Kaikki toiminnot eivät saatavilla riippuen iPodin mallista ja ohjelmistoversiosta.
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iPodin/iPhonen lataus
Voit ladata iPodin/iPhonen liittämällä sen USB-porttiin.

o Lataus valmiustilassa
Jos laite kytkeytyy valmiustilaan samalla kun iPod/iPhone on 
latautumassa, laite vaihtaa valmiuslataustilaan ja iPod/iPhone 
jatkaa latautumista. Kun valmiuslataustila on kytkettynä, 
virtaindikaattori on punainen.
Kun iPod/iPhone on täysin latautunut, laite kytkee latauksen irti ja 
vaihtaa laitteen normaaliin valmiustilaan ja virtaindikaattorin valot 
sammuvat. 
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USB-muistilaitteen toisto

.

ETSI/SEARCH

2

1/3

6 7
8 9

USB

uio p
HYVÄKSY/ENTER

INFO

SATTUMA/
RANDOM

TOISTO/
REPEAT

0 USB-muistilaitteelle varastoitujen musiikkitiedostojen toisto. 
0 Tällä laitteella toimivat vain USB-muistilaitteet, joissa 
massavarastoluokka- (mass storage class) ja MTP
(Media Transfer Protocol) -standardi. 
0 Tämä laite on yhteensopiva USB-muistilaitteiden “FAT16”- tai 

“FAT32”-formaattien kanssa.
0 Tämä laite toistaa seuraavia formaatteja:

0 MP3
0 WMA
0 WAV
0 MPEG-4 AAC 
0 FLAC
0 ALAC
0 AIFF
0 DSD (2.8 MHz)
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USB-muistilaitteella olevien 
tiedostojen toisto

1 Yhdistä USB-muistilaite USB-porttiin.
( s. 26)

Kun yhdistät USB-muistilaitteen tämän laitteen etupaneelin 
USB-porttiin,  lähteeksi muuttu automaattisesti “Front USB”.

2 Paina USB vaihtaakseni lähteen etupaanelin “Front

 USB” tai takapaneelin “Rear USB”.

3 Käytä ui valitaksesi toistettavan tiedoston ja paina 

        ENTER.

Toisto alkaa.

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen

6 7 (Pidä painettuna) 
Nopeasti taakse/eteen

RANDOM P Sattumanvarainen järjestys toistossa

REPEAT L
Toista uudelleen
0 Joko yhden kappaleen toisto tai      
    koko levyn toisto

SEARCH
Tyyppihaku
0 Jos lista ei ole aakkosjärjestyksessä, 
voi olla, että et voi suorittaa hakua.

u i o p Hae haluttu kohde
ENTER Valitse haluttu kohde
INFO Artistin nimi ja albumi

Huom!
0 Huomaa, että Marantz ei vastaa mistään toiminnallisista ongelmista tiedonsiirrosta
   iPodista tähän laitteeseen. 

o Tiedostot, jotka voidaan toistaa
Katso “USB-muistilaitteen toisto” (v s. 133). 
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Musiikin toisto Bluetooth-laitteesta

.

2

1/3

6 7
8 9

ETSI/
SEARCH

HYVÄKSY/
ENTER

Bluetooth

Voit kuunnella tällä laitteella musiikkia, joka on varastoituna 
Bluetooth-laitteella kuten älypuhelimella, digitaalisilla 
musiikkisoittimilla jne. muodostamalla tämän laitteen ja Bluetooth-
laitteen pariksi. 
Toimintasäde noin 10 m.

Huom!
0 Jotta musiikkia voidaan toistaa Bluetooth-laitteelta, täytyy Bluetooth-laitteen 
   tukea A2DP-profiilia. 
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Musiikin toisto Bluetooth-laitteesta
Ennen kuin voit nauttia musiikista Bluetooth-laitteesta tällä laitteella, 
Bluetooth-laite ja tämä laite täytyy muodostaa pariksi.
Kun Bluetooth-laite on lisätty pariksi kerran, sitä ei tarvitse tehdä 
uudelleen.

1 Paina Bluetooth vaihtaaksesi lähteeksi "Bluetooth".
Kun teet tämän ensimmäisen kerran, tämä laite menee 
automaattisesti tilaan, joka hakee paria. “Pairing Mode” tulee 
näkyviin tämän laitteen näyttöön.

2 Aktivoi Bluetooth-asetukset mobiililaitteessasi.

3 Valitse tämä laite listalta, joka tulee näkyviin Bluetooth-

        laitteen näytölle. 
Yhdistä Bluetooth-laite, kun “Pairing Mode” on 
näkyvissä laitteen näytöllä.
Tee tämä lähellä itse Bluetooth-laitetta (noin 1 m).

4 Kun numero tulee näkyviin tämän laitteen näytölle, 
tarkista että se on sama numero kuin joka on näkyvissä 
Bluetooth-laitteen näytöllä. Valitse sen jälkeen 
molemmissa “pair”. (Tässä laitteessa “pair” valitaan 
painamalla ENTER.)
Kun pari on muodostettu, tämän laitteen näytössä näkyy 
Bluetooth-laitteen nimi.

5 Toista musiikkia millä tahansa Bluetooth-laitteen 

        sovelluksella.
Bluetooth-laitetta voidaan hallinnoida tämän laitteen 
kaukosäätimellä. 

0 Seuraavan kerran, kun lähteeksi valitaan "Bluetooth",
viimeksi käytetty Bluetooth-laite kytkeytyy automaattisesti. 

0 Syötä “0000”, kun Bluetooth-laite pyytää näytöllään salasanaa.
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Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
8 9 Hyppää edelliseen/seuraavaan kappaleeseen

6 7 (Pidä painettuna) 
Nopeasti taakse/eteen

0 Paina INFO kaukosäätimessä toiston aikana vaihtaaksesi tiedon artistista, 
   albumin nimestä jne. 
0 Yhteensopimattomat merkit näytetään “.” (piste).

Huom!
0 Jotta Bluetooth-laite toimii tämän laitteen kaukosäätimellä, Bluetooth-laitteen
   täytyy tukea AVRCP-profiilia. 
0 Emme voi taata, että kaikki Bluetooth-laitteet toimivat tämän laitteen 
   kaukosäätimellä. 
0 Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä, tämä laite tuo ulos äänen, 
   joka on yhdistetty Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuusasetuksiin.
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Parin muodostaminen muihin Bluetooth-   

 laitteisiin 
Voit muodostaa tällä laitteella parin Bluetooth-laitteisiin.

1 Aktivoi Bluetooth-asetukset mobiililaitteessasi. 

2 Paina SEARCH, kun lähteenä on “Bluetooth”.
Laite menee parinmuodostustilaan.

3 Valitse tämä laite listalta, joka tulee näkyviin Bluetooth-
laitteen näytöllä.

4 Kun numero tulee näkyviin tämän laitteen näytölle, 
tarkista että se on sama numero kuin joka on näkyvissä 
Bluetooth-laitteen näytöllä. Valitse sen jälkeen 
molemmissa “pair”. (Tässä laitteessa “pair” valitaan 
painamalla ENTER.)
Kun pari on muodostettu, tämän laitteen näytössä näkyy 
Bluetooth-laitteen nimi.

0 Tämä laite voidaan liittää pariksi kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa.
Kun yhdeksäs laite liitetään pariksi, se rekisteröidään vanhimman parin 
tilalle. 

0 Syötä “0000”, kun Bluetooth-laite pyytää näytöllään salasanaa.
0 Joko pidä painettuna Bluetooth 3 sekunnin ajan tai vaihda lähteeksi 
"Bluetooth" ja pidä painettuna INPUT tässä laitteessa 3 sekunnin ajan 
vaihtaaksesi tilan parinmuodostustilaan. 
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Yhdistäminen takaisin tähän 
laitteeseen Bluetooth-laitteesta

Kun pari on muodostettu Bluetooth-laitteen kanssa, uusia toimenpiteitä ei 
enää tarvita tällä laitteella. 
Tämä toimenpide tarvitaan, kun vaihdetaan Bluetooth-laite toistotilaan. 

1 Jos Bluetooth-laite on parhaillaan yhdistettynä, 

    2 deaktivoi Bluetooth-asetus katkaistaksesi yhteyden. 
Aktivoi Bluetooth-asetus Bluetooth-laitteessa yhdistääksesi. 

3 Valitse tämä laite Bluetooth-laitteeksi Bluetooth-laitteesi  listalta.

4 Toista musiikkia millä tahansa Bluetooth-laitteen sovelluksella.

 0 Kun tähän laitteeseen kytketään virta, lähteeksi kytkeytyy automaattisesti  
“Bluetooth”, jos Bluetooth-laite on kytkettynä. 
0 Kun “Network Control” -asetus tässä laitteessa on päällä (“On”) ja Bluetooth-laite on 
kytkettynä ja tämä laite on valmiustilassa, tämän laitteen virta kytkeytyy päälle 
automaattisesti.  
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Bluetooth-laitteen yhdistäminen NFC-
toiminnolla NFC:n kautta

Voit vain koskettaa tätä laitetta Bluetooth-laitteella ja tämän laitteen 
virta kytkeytyy ja pari muodostuu tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen 
välille.  

1
0

Kytke päälle NFC-toiminto Bluetooth-laitteessa.
 Tarkempia ohjeita Bluetooth-laitteen käyttöohjeissa.2 Kosketa Q tässä laitteessa ja Bluetooth-laitteen 

        NFC-antenniosaa. 
Jos parinvahvistus näytetään, seuraa ohjeita tässä laitteessa 
sekä Bluetooth-laitteessa saattaaksesi loppuun yhdistämisen. 
0 Suorita toiminnot loppuun Bluetooth-laitteen ohjeiden mukaan.

.

3 Musiikin toisto Bluetooth-laitteella.
Tämä laite toistaa musiikin Bluetooth-laitteesta.

0 Kun “Network Control” on päällä (“On”), aloitus ja yhteyden
   muodostaminen voidaan tehdä, vaikka laitteen virta ei ole päällä.
0 Kun painat N-merkkiä (Q) tässä laitteessa Bluetooth-laitteen toistaessa
   musiikkia, musiikki yhdistyy ja kuuluu tämän laitteen kautta.
0 Paina N-merkkiä (Q) uudelleen Bleutooth-yhteyden aikana ja yhteys
   katkaistaan. 
0 Paina N-merkkiä (Q) uudelleen, jos parin muodostaminen tai yhteys 
   Bluetooth-laitteeseen epäonnistuu. 

Huom!
0 Ennen kuin luot NFC-yhteyden, poista Bluetooth-laitteen lukitustoiminto.  
0 Kun kosketat tätä laitetta Bluetooth-laitteella, ole hellävarainen.
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.

ANALOGINEN 
SISÄÄN/
ANALOG IN

DIGITAALINEN 
SISÄÄN/
DIGITAL IN

Digitaalisen (DIGITAL IN) äänen kuuntelu

1 Valmistaudu toistoon.

Tarkista liitännät ja kytke tähän laitteeseen virta.

2 Paina DIGITAL IN valitaksesi “Optical In 1-” tai 

        "Optical In 2" lähteeksi. 

3 Toista tähän laitteeseen liitetty yksikköä.

0 Vain 2-kanavaiset lineaariset PCM-digitaaliäänisignaalit voidaan 
           tuoda DIGITAL IN -liittimen kautta tähän laitteeseen. 

Analogisen (ANALOG IN) äänen kuuntelu

1 Valmistaudu toistoon.
Tarkista liitännät ja kytke tähän laitteeseen virta.

2 Paina ANALOG IN valitaksesi “Analog In” lähteeksi.

3 Toista tähän laitteeseen liitetty yksikköä.
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AirPlay-toiminto
iPhonella, iPod touchilla, iPadilla tai iTunesilla oleva musiikki voidaan 
toistaa tällä laitteella verkon kautta.  

0 Voit keskeyttää AirPlay-toiston painamalla o tai valitsemalla toisen lähteen. 
0 Jos haluat nähdä kappaleen nimen ja artistin yhtä aikaa, paina INFO 
   kaukosäätimessä. 
0 Jos tarvitset apua iTunesin käytössä, katso myös Help for iTunes.
0 Näytön ulkoasu saattaa vaihdella riippuen OS-käyttöjärjestelmästä ja 
   ohjelmistoversiosta.  

.

PC Reititin
Tämä laite
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Kappaleiden soitto iPhonesta, iPod 
touchista tai iPadista

Jos lataat päivityksen  “iPhone/iPod touch/iPad” iOS 4.2.1 tai uudempi, 
voit striimata musiikkia iPhonella, iPod touchilla tai iPadilla suoraan 
tällä laitteella. 

1 Yhdistä iPhone, iPod touch tai iPad samaan Wi-Fi

         verkkoon kuin tämä laite. 
0 Katso tarkemmat ohjeet laitteen käyttöohjeista.

2
'
Soita kappale iPhonella, iPod touchilla tai iPadilla.

-symboli näkyy iPhonen, iPod touchin tai iPadin näytöllä.

3 Paina AirPlay-ikonia '.

.

AirPlayAirPlayAirDropAirDrop

4 Valitse tämä osio.

iTunes-musiikin toisto tällä laitteella

1 Asenna iTunes 10 tai uudempi tietokoneeseen (Mac/

        Windows PC), joka on samassa verkossa kuin tämä laite.2 Turn this unit ON.
Aseta “Network Control” päälle (“On”) tässä laitteessa.  (v s. 108)

Huom!
0 Kun “Network Control” on päällä (“On”), laite kuluttaa enemmän energiaa 
   valmiustilassa.

3 Aloita iTunes ja klikkaa AirPlay-ikonia ' valitaksesi

        päälaitteen. 

.

4 Valitse kappale ja klikkaa soittaaksesi iTunesissa.
Musiikki striimataan tähän laitteeseen.
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Useamman kaiuttimen valinta (laitteet)
iTunes-musiikin toistaminen on mahdollista kotisi AirPlay-
yhteensopivien kaiuttimien (laitteiden) kautta, myös muiden kuin 
tämän laitteen.

1 Klikkaa AirPlay-ikonia ' ja valitse “Multiple”.

2 Tarkista kaiuttimet, joita haluat käyttää.

Huom!
0 AirPlay-toiminnossa musiikin toisto tapahtuu iPhonen, iPod touchin, iPadin

   tai iTunesin äänenvoimakkuustasolla. Kytke siis näiden laitteiden äänen-   
voimakkuus alas ennen toistoa ja säädä volyymi oikealle tasolle vasta sen

   jälkeen.
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Pandora®:n kuuntelu

.

2

1/3
9

ONLINE
MUSIC

uio p
HYVÄKSY/
ENTER

INFO

ASETUKSET/
SETUP

Pandora on ilmainen personoitava internetradio, jota tuottaa Music 
Genome Project®.
Jotta voit kuunnella Pandoraa, tarvitset ilmaisen Pandora-tilin. 
Jos sinulla ei ole sitä, voit luoda sen osoitteessa www.pandora.com tai 
Pandoran älypuhelinsovelluksessa. Pandoran toisto tässä laitteessa 
vaatii Pandora-tilin, joka on yhdistetty tähän laitteeseen. Mene 
osoitteeseen http://www.pandora.com/marantz omalta tietokoneeltasi ja 
tee linkitys.
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Pandora®:n kuuntelu

1 Valmistaudu toistoon.
Tarkista verkkoympäristö ja kytke tähän laitteeseen virta.

(“LAN-kotiverkkoon liittyminen)” (v s. 30))

2 Paina ONLINE MUSIC ja valitse lähteeksi "Pandora".

3 Jos sinulla on Pandora-tili, käytä ui ja valitse

"I have a Pandora account” ja paina ENTER.
0 Jos sinulla ei ole vielä Pandora-tiliä, paina i ja valitse “I am 
   new to Pandora” ja paina sen jälkeen ENTER.

Pandoran verkko-osoite (URL) ja aktivointikoodi tulevat 
näkyviin. Mene Pandoran websivuille tietokoneestasi 
ja rekisteröidy annetulla aktivointikoodilla ja tilitiedoilla. 
Paina sitten ENTER. 

4 Syötä “Email address” ja “Password”.
          Katso  “Merkkien syöttö” (v s. 98).

5 Lisättyäsi sähköpostiosoitteen (“Email address”) ja 

        salasanan (“Password”), valitse "Login" ja paina 
        ENTER. 

Jos “Email address” ja “Password” sopivat yhteen, Pandoran 
päävalikko tulee näkyviin.
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Uuden aseman luominen
Voit luoda jopa 100 radioasemaa.

1 Käytä ui valitaksesi “New Station” ja paina ENTER. 

2 Syötä levyn tai artistin nimi ja paina ENTER.
0 Merkkien syöttö, katso  “Merkkien syöttö” (v s. 98).

3 Käytä ui valitaksesi artistin “Search by Artist” tai 

kappaleen “Search by Track” ja paina ENTER.
Voit hakea ja saada näyttöön listan artistin tai 
kappaleen mukaan.

4 Käytä uivalitaksesi halauamasi listalta ja paina ENTER.
Uusi asema on luotu.

0 Uusi asema toistaa musiikkia niillä laatu- ja tyyppimääreillä kuin 
   valitsemasi artisti tai kappale on.

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto / Tauko
2 Seis
9 Hyppää seuraavaan kappaleeseen
u i o p Kursoritoiminto
ENTER Hyväksy valitsemasi kohde
SETUP Valikko
INFO Tiedostotyyppi, artisti, albumin nimi.
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Olemassa olevan aseman kuuntelu

1 Käytä ui valitaksesi haluamasi radioaseman kuuntelua 
varten ja paina ENTER.

0 Voit hylätä 6 toistettavaa kappaletta tunnin aikana.

Luotujen asemien kuuntelu 
sattumanvaraisessa järjestyksessä

1 Käytä ui valitaksesi “Shuffle” ja paina ENTER.
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Palautteen antaminen ja aseman   
hallinta

Voit personoida asemasi antamalla palautetta.

1 Paina p kun kappaletta toistetaan.
Pandora-valikko tulee näkyviin.

Pidän tästä kappaleesta/
I like this track :

Paina, jos pidät toistettavasta 
kappaleesta.
Toista suosikkikappale.
Näytä E (peukalo ylös) -ikoni.

En pidä tästä kappaleessa/
I don’t like this track :

Paina, jos et pidät toistettavasta 
kappaleesta.
Poista kappale radioasemasta.
Näytä D (peukalo alas) -ikoni.

Luo asema/
Create station : Luo uuden aseman toistettavasta 

artistista tai kappaleesta. 

Merkitse kappale muistiin/
Bookmark this track :

Merkitsee toistetun artistin muistiin.
Voit tarkistaa tietokoneelta tai 
iPhonesta tms.
Yksityiskohdat, ks. Pandoran 
websivut.

Poista tämä asema/
Delete this station :

Paina, jos haluat poistaa 
toistettavan aseman.

Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

73Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



Kirjaudu ulos
Kirjaa tämä laite ulos Pandora-tiltä.

1 Käytä ui valitaksesi uloskirjautumisen “Sign Out” ja

        paina ENTER. 
2 Kun pop up -valikko tulee näkyviin, käytä ui valitaksesi

kyllä “Yes” ja paina  ENTER.

Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

74Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



SiriusXM Internetradion kuuntelu

.

2

1/3

ONLINE
MUSIC

uio p
HYVÄKSY/
ENTER

INFO

ASETUKSET/
SETUP

Voit päästä sisään SiriusXM:ään ja nauttia laajasta valikoimasta 
ainutlaatuista sisältöä.
Täydellä paketilla (All Access package) voit kuunnella 
SiriusXM:ää tietokoneellasi, älypuhelimella, tabletilla ja Lynx 
Portablella. Yksityiskohtaiset tiedot: http://www.siriusxm.com
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SiriusXM Internetradion kuuntelu
Yli 155 kanavaa mainoksista vapaata musiikkia, urheiluotteluita, 
puheohjelmia, komediaa ja viihdettä. 

1
A

Valmistaudu toistoon.
Tarkista verkkoympäristö ja kytke tähän laitteeseen virta.
(“LAN-kotiverkkoon liittyminen)” (v s. 30))

B Kirjaudu alla olevaan osoitteeseen tietokonellasi ja perusta
SiriusXM-tili

http://www.siriusxm.com
0 Jos sinulla on jo SiriusXM Internet Radio -tunnisteet, valitse

'Sign in' kohdassa 4 ja syötä SiriusXM-käyttäjänimi ja 
salasana. Jos sinun täytyy perustaa SiriusXM-tili tai 
asettaa tunnisteita, mene sivulle www.siriusxm.com/care

2 Paina ONLINE MUSIC vaihtaaksesi lähteeksi
“SiriusXM”.

3 Valitse kirjaudu “Sign in” ja paina ENTER. 

4 Syötä käyttäjatunnus “Username” ja salasana “Password”. 
0 Katso “Merkkien syöttö” (v s. 98).

5 Valitse kirjaudu “Sign in” ja paina ENTER.
SiriusXM-päävalikko tulee näkyville.

6 Käytä ui valitaksesi genren ja paina ENTER. 

7 Käytä ui valitaksesi tiedoston ja paina ENTER.
Valittu tiedosto tulee näkyville.

Toimintonäppäimet Toiminto
1/3 Toisto
2 Seis
SETUP Valikko
u i o p Kursoritoiminnot
ENTER Hyväksy valittu kohde
INFO Tiedostotyyppi, artisti, albumin nimi.
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Kirjaudu ulos
Kirjaa tämä laite ulos SiriusXM-tililtä.

1 Käytä ui valitaksesi uloskirjautumisen “Sign out” ja 

       paina ENTER. 
2 Kun pop up -ikkuna tulee näkyviin, käytä ui valitaksesi 

kyllä “Yes” ja paina ENTER.
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Spotify Connect -toiminto
Spotify on maailman suosituin striimauspalvelu. Jos tilaat Spotify 
Premiumin, voit hallinnoida sitä älypuhelimella tai tabletilla. Koska 
Spotify on rakennettu sisään kaiuttimeesi, voit silti puhua 
puhelimessa tai käyttää muita sovelluksia - ja musiikki ei silti lakkaa.
Lisää tietoja Spotify Connectista ja asennuksesta osoitteessa www.spotify.com/connect

.

Spotify-palvelin

Ohjaus

Tämä laite

Spotify App

Äänen
striimaus/

ohjaus

Spotify-musiikin toisto tällä laitteella
Lataa “Spotify App” Android- tai iOS-laitteeseen etukäteen. Voidaksi 
toistaa musiikkia tässä laitteessa, sinun täytyy ensin rekisteröityä 
Spotify Premium -asiakkaaksi.

1 Yhdistä iOS- tai Android-laite samaan Wi-Fi-verkkoon

        kuin tämä laite. 

2 Avaa Spotify App.

3 Toista kappale Spotifysta. 

4 Napauta F -ikonia valitaksesi laitteen.
Musiikki striimautuu tähän laitteeseen.
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Kaukotoisto-toiminto (Remote Play)
Tämän laitteen ja kotiverkon kautta voit toistaa musiikkia, joka on 
tietokoneellasi, NAS:lla, älypuhelimessa tai kannettavassa 
soittimessa. 
Näissä ohjeissa oletetaan, että käytät tietokonetta, älypuhelinta tai 
kannettavaa soitinta.

0 Käytettävissä laitteissa pitää toimia DLNA (Digital Living Network Alliance)   
Ver. 1.5 -standardilla.
0 Langaton LAN-verkko vaaditaan musiikkitiedostojen toistoon älypuhelimesta  
tai kannettavasta soittimesta. 
0 Joissain älypuhelimissa sinun täytyy asentaa musiikin toistoon tarvittava 
  DLNA-sovellus.

o Laitteiden rooli
Seuraavia laitteita käytetään kaukotoistoon (Remote Play). 
Kuten DLNA-standardissa määritellään, laitteita kutsutaan roolin 
mukaan DMC, DMS tai DMR.  

Name Laite esim. Rooli

DMC
(Digital Media
Controller)

0 Tietokone
0 Älypuhelin
0 Kannettava soitin
0 Marantz Hi-Fi

Remote

Suorittaa Remote Play -
toiminnot.
DMC voi toistaa myös 
musiikkitiedostoja, jotka 
ovat varastoituna näissä 
laitteissa. 

DMS
(Digital Media
Server)

0 Tietokone 
0 NAS

(Network Attached
Storage)

Varastoi musiikkitiedostot.
DMC toistaa  musiikki-
tiedostot, jotka ovat varas-
toituna näissä laitteissa.

DMR
(Digital Media
Renderer)

0 Tämä laite

Toistaa äänen Remote 
Playn avulla kaiuttimista. 
DMR ei suorita musiikin 
toistoa.

o Tiedostot, jotka voidaan toistaa
Katso “Musiikkitiedostojen toisto PC:ltä tai 
NAS:lta” (v s. 136). 

Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

79Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



Tarvittavat asetukset jokaiselle laitteelle
Sinun täytyy tehdä asetukset DMC:lle ja DMS:lle Remote Playtä 
varten. Tee alla olevat asetukset. Katso myös laitteiden 
käyttöohjeet.
o Asetukset tietokoneelle ja NAS:lle

Tee asetukset tietokoneelle ja NAS:lle vaihtaaksesi dataa DMR-
laitteen kanssa.
Katso yksityiskohtaiset tiedot “Mediajakoasetusten käyttö” 
(v s. 46).

o Asetukset älypuhelimissa
Sinun täytyy asentaa DLNA-sovellus musiikintoistoa varten
älypuhelimessasi. Sovelluksen avulla tapahtuvat toiminnot DMS:n,
tämän laitteen (DMR) ja älypuhelimen välillä. Käytettävä sovellus
vaihtelee eri älypuhelinten välillä.

0 Joissain älypuhelimissa on DLNA-tuki jo tehdasasetuksena.
Tarkista asia oman älypuhelimesi käyttöohjeista.

o Asetukset kannettavalle soittimelle
Konfiguroi asetukset siten, että tämä laite (DMR) voi toistaa 
musiikkitiedostoja, jotka ovat varastoituna kannettavassa 
soittimessa.  Katso tarkemmat ohjeet kannettavan soittimen 
käyttöohjeista.

o Asetukset tälle laitteelle
Yhdistä tämä laite DLNA-verkkoon. Sinun ei tarvitse tehdä muita 
asetuksia.
Verkkoon liittymisestä katso laitteen mukana oleva “Quick Setup 
Guide”, “LAN-kotiverkkoon liittyminen)” (v s. 30) ja
“Asetukset” (v s. 110).  
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o Kaukotoisto-toiminnot (Remote Play)
Toiminnot ovat erit jokaisessa laitteessa, mutta edeltävät
toimenpiteet Remote Playhin ovat samat.

1 Laita tämä laite päälle.

          Tarkista, että laite on  verkossa.

2 Näytä toistettava musiikkitiedosto DMC:n näytössä..
0 PC:llä avaa Windows Media Player 12 tms.
0 Älypuhelimessa laita musiikkitiedosto toistotilaan.

3 Anna tälle laitteelle asianmukainen nimi, joka näkyy
toistolaitteen näytöllä.
0 Oletusnimenä tällä laitteella on “Marantz M-CR611”. 

4 Aloita musiikkitiedoston toisto DMC:llä.
0 Tämä laite muuttaa lähteeksi automaattisesti  “Music Server”

ja Remote Play -merkki m tulee näytölle. Remote Play alkaa.

0 Paina o poistuaksesi Remote Play -tilasta.

Huom!
0 Remote Playn aikana et voi toistaa musiikkia tällä laitteella. 
   Käytä DMC-laitetta siihen.
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Web-ohjaus -toiminto
Voit ohjata tätä laitetta web-ohjaussivun kautta selaimessa. 

.

PC Reititin
Tämä laite

Tabletti

0 Tämän laitteen ja tietokoneen tai tabletin pitää olla kunnollisessa 
verkkoyhteydessä, jotta web-ohjaus toimii. “Kotiverkkoon 
liittyminen  (LAN)” (v s. 30)

0 Riippuen käyttämästäsi tietoturvaohjelmistosta voi olla, että et saa yhteyttä
tietokoneeltasi tähän laitteeseen. Jos niin käy, vaihda tietoturvaohjelmistosi 
asetuksia. 

Laitteen hallinta web-ohjauksella

1
v

Aseta “Network Control” päälle (“On”).
( s. 108)

2
v

Tarkista tämän laitteen IP-osoite kohdasta “Network
Information”.  ( s. 108)

.

IP Address
[Network Information ]

192.168.0.2
Tarkistaa IP-osoitetta.

3 Avaa verkkoselain.
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4 Syötä tämän laitteen IP-osoite selaimen osoitelaatikkoon.
Esimerkiksi, jos tämän laitteen IP-osoite on “192.168.0.2”, 
syötä osoitekenttään “http://192.168.0.2”.

.

Please select the menu.

news(45)WikipediaYouTubeYahoo! JapanappleBonjour
http://192.168.0.2

NETWORK
FIRMWARE

q
w

A Syötetään IP-osoite.
B Jos käytät selaimena Safaria, voit valita “Bonjour” ja

pääset suoraan laitteen web-ohjausnäytön yleisnäkymään. 

0 Lisäämällä tämän laitteen IP-osoitteen selaimen kirjainmerkkeihin, 
pääset seuraavalla kerralla suoraan web-ohjaussivulle 
kirjainmerkeistä. Jos käytät DHCP-serveriä ja “Network Control”
 (v s. 108) on pois päältä (“Off”), virran sammuttaminen ja päälle 
laittaminen muuttaa IP-osoitetta. 

5 Kun näkyvissä on päävalikko, valitse haluamasi kohde.

.

Please select the menu.
NETWORK
FIRMWARE

e

r

C Klikkaa, kun haluat muuttaa asetuksia. (vGEsim. 1H) 
D Klikkaa, kun haluat päivittää laiteohjelman.
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6 Toiminta 
GEsimerkki 1H Verkkoasetus 1

.

Friendly NameFriendly Name
Set Set Default

Network Connection
Select Connection Wired

[+]DHCP or Proxy

Test Connection

NETWORKNETWORK
FIRMWARE

o
u

i

t

y

n Asianmukaisen nimen asetus

E Vaihtaaksesi asianmukaisen nimen syötä uusi nimi 
tekstilaatikkoon ja klikkaa  “Set”.
F Hyväksyessäsi uuden nimen klikkaa “Set Default”.
0 Vain tässä laitteessa käytettävät merkit voidaan hyväksyä nimeen.

 (v s. 98)

n Verkkoyhteysasetukset

G Klikkaa vaihtaaksesi verkkoyhteystapaa. Jos valitset 
    “Wi-Fi”, uusi kohde tulee ruutuun. (vGEsimerkki 2H)
H Klikkaa vaihtaaksesi DHCP/proxy-asetuksia. (vGEsimerkki 2H) 
I Klikkaa yhdistääksesi uusilla asetuksilla.
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7 Toiminta. 
GEsimerkki 2H Verkkoasetukset 2

.

Friendly Name
Set Set Default

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

Save DHCP Proxy Settings

NETWORK

Wi-Fi Setup
Manual

Manual

None

Key1

---S SID
Security
Security Key
Defaullt Key

Address Name
ON OFF

ON OFF
192.168.000.001
255.255.255.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

000.000.000.000
00000

Test Connection

[-]DHCP or Proxy
DHCP
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Proxy
Address Or Name
Address
Port

Friendly Name
Set

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

NETWORK

Wi-Fi Setup
Manual

Manual

NETWORK
FIRMWARE

Q1

Q0

n Verkkoyhteysasetukset
J GEsimerkki 2H - Näkymä kuten “Wi-Fi” valittuna kohdassa G.

Valitse tai syötä kohteen kuten tarpeellista ja paina “Test 
Connection” muutosten tekemiseksi.
0 Näkyvissä olevat kohteet voivat vaihdella riippuen 
   valinnoista ja yhteyden tilasta. 
0 Jokaisen valinnan jälkeen odota hetki, jotta valinnat 
   päivittyvät.

K GEsimerkki 2H - Näkymä kuten “DHCP” tai “Proxy” valittuna 
kohdassa H. Kun teet muutoksia DHCP/proxy-
asetuksiin, syötä tai valitse jokainen kohde.

0 Jotta verkkoyhteysasetukset tulevat voimaan, paina “Test Connection”
   muutosten jälkeen.
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o Päivitä web-näyttö
“Web-ohjaus-toiminto” (v s. 82) Asetukset täytyy viedä 
loppuun etukäteen tietokoneella, joka on samassa verkossa. 
Kysy mahdollisista päivitystiedostosta asiakaspalvelu-
keskuksestamme. 

1 Klikkaa 
v 
D vaiheesta 5 “Web-ohjaus-toiminto”.

(     s. 82)
Tietokoneen ruudulla on alla oleva näkymä.
Odota noin yksi minuutti.
Pääset sisään myös syöttämällä laitteessa näkyvän IP-
osoitteen selaimen osoitekenttään. 

G Web-näkymä H

.

Please wait...

FIRMWARE

G Tämän laitteen ruutunäkymä H

.

2
A

Kun seuraava näkymä on tetokoneesi näytöllä, klikkaa
“Choose File” ( ) ja valitse päivitystiedosto. 
Klikkaa “Upload” (B).

.

Firmware

Upload new firmware

Upload

Choose File

w

q

3 Klikkaa “OK”.
Päivitys alkaa.

.

Firmware

Warning: 
Once started,the upload process cannot be interrupted or adorted,
in order to ensure the integrity of the Digital Media Player.
Are you sure you want to proceed?

OK e

Huom!
0 Älä käytä laitetta, kun päivitys on käynnissä.
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4 Kun seuraava näkymä tulee esiin, päivitys on suoritettu.
.

.

Firmware

New Firmware:
xxx.fw

Firmware upload status: 100% completed.

The upload process finished successfully.
Please close this.

0 Näppäinten nimet voivat vaihdella riippuen OS-järjestelmän 
   käyttämästä kielestä tietokoneellasi. 
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Mukavuus-toiminnot

.

KAIUTIN/SPEAKER
A/B

uio p

HIMMENNIN/
DIMMER

UNI/SLEEP
KELLO/CLOCK

DBB/
SÄVY/TONE

ÄÄNENVOIMAKKUUS/

VOLUME df VOLUME A/B

Äänensävynsäätö 89
Uniajastintoiminto 90
Kellonajan tarkistus 90
Näytön kirkkauden vaihto 91
Musiikin kuuntelu kahdessa paikassa multiajoyhteydellä 92
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Äänensävynsäätö

1 Paina DBB/TONE valitaksesi säädettävän

        sävyparametrin. 

2 Käytä ui säätääksesi “Dynamic Bass Boost”, 

“Bass”, “Treble”, “Balance” tai “S.Direct”.
n Dynamic Bass Boost

Painottaa ja korostaa bassoa äänenvoimakkuuden mukaan (max. +8 dB).
Päällä/On / Pois päältä/Off (Oletus: Off)

n Bass

Säätää bassoääntä.

–10dB – +10dB (Oletus: 0dB)

n Treble
Säätää diskanttia.
–10dB – +10dB (Oletus: 0dB)

n Balance
Käytä op säätääksesi vasen/oikea äänenvoimakkuustasapainon. 

n S.Direct
“Dynamic Bass Boost”, “Bass”, “Treble” ja “Balance” ei ole 
säädetty.
Päällä/On / Pois päältä/Off (Oletus: Off)

0 Kun “Response” on asetettu muuhun tilaan kuin “Flat”, asetus on mahdollistettu, 
vaikka “S.Direct” on päällä (“On”).  (v s. 103)
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Uniajastus
Voit määrittää laitteen menemään tietyn ajan kuluessa valmiustilaan. 
Tämä on kätevää esimerkiksi, kun kuuntelet musiikkia mennessäsi 
nukkumaan.

1 Paina SLEEP toiston aikana ja valitse haluttu aika.
0 Näyttöön syttyy o -merkki.
0 Voit asentaa uniajastuksen 10 ja 90 minuutin välille 
   10 minuutin portain.

o Uniajastuksen peruutus
Paina SLEEP ja valitse “Sleep 1Off”.
o -merkki sammuu näytöstä.

0 Uniajastusasetus nollautuu, kun laite menee valmiustilaan. 
0 Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen uniajastustoimintoa, paina SLEEP.

Kellonajan tarkistus
o Kellonajan tarkistus, kun laite on päällä

Paina CLOCK.
0 Paina näppäintä toisen kerran ja näyttö palautuu
   alkuperäiseen tilaan.

o Kellonajan tarkistus, kun laite on valmiustilassa
Paina CLOCK.
0 Kellonaika on näkyvillä noin 30 sekunnin ajan.

0 Kellonaikaa ei voi muuttaa, jos laite on valmiustilassa. 
   Kytke laite päälle ensin.

Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

90Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



Näytön kirkkauden vaihto

1 Paina DIMMER.
Näytön kirkkaus vaihtuu joka painalluksella (5 tasoa).

0 Etupaneelin valaistuksen kirkkaus vaihtuu samalla vastaten
näytön kirkkautta. 

0 Jos näppäintä käytetään näytön ollessa kytkettynä pois, 
   tieto näytetään väliaikaisesti matalalla kirkkaustasolla. 
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Musiikin kuuntelu kahdessa paikassa multiajoyhteydellä  
Voit kuunnella tällä laitteella musiikkia kahdessa eri huoneessa kahdella kaiutinjärjestelmällä. 

o Kaiutinkaapelien yhdistäminen
Tarkista huolellisesti, että kaiutinkaapelit on yhdistetty laitteeseen
oikein:  kanavat vasen (L) ja oikea (R) sekä polariteetit + (punainen) 
ja – (musta).

.

.
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o Kaiuttimien valinta äänen ulostuloon
Voi asettaa tässä laitteessa äänen ulostulon kaiuttimesta A
(Speaker A), kaiuttimesta B (Speaker) tai molemmista. 

1 Paina SPEAKER A/B.
Nykyinen asetus näytetään.

2 Paina SPEAKER A/B uudelleen vaihtaaksesi asetuksia.

Kaiutin/Speaker A = Päällä/On :
Ääni vain kaiuttimesta A.
Kaiutin/Speaker B = Päällä/On :
Ääni vain kaiuttimesta B.
Molemmat kaiuttimet/Speakers A & B = Päällä/On : 
Ääni molemmista kaiuttimista A ja B.

0 Kun käytät tätä yhteyttä, kytke myös “Bi-Amp” valikossa pois päältä (“Disable”).
 (v s. 102)

0 Kun molemmat kaiuttimet  ovat päällä (“Both Speakers A and B = On”) ja 
   käytetään AirPlay- tai Remote Play -toimintoja ulkoisella laitteella tai Bluetooth-
   toimintoja iOS-laitteella, äänenvoimakkuus näkyy ulkoisen laitteen näytöllä tai
   iOS-laitteella kaiutin A:n mukaisena.

o Määrittele kaiuttimet äänenvoimakkuuden
säätöä varten
Kun kaksi kaiutinsettiä (Speaker A/Speaker B) on yhdistettynä, joko
kaiutin A tai kaiutin B voidaan valita äänenvoimakkuuden säätöä
varten.

1 Paina VOLUME A/B.
Kaiuttimet, joiden äänenvoimakkuutta säädetään, näkyvät 
laitteen näytöllä. 

2 Paina VOLUME df säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Huom!
0 Tämä on mahdollista vain, jos molemmat kaiuttimet ovat päällä (“Both Speakers A
   and B = On”) äänen ulostuloa varten.
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Valikkokartta
Katso valikon toiminnot seuraavalla sivulla.
Tässä laitteessa ovat suositellut valinnat jo valmiina. Voit asetuksia omien tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan. 

o Quick Setup
Kohde Kuvaus Sivu

Pika-asennus/
Quick Setup

Suorittaa verkkoasetukset Wizard-tyylisessä ikkunassa.
Yksityiskohtaiset tiedot pika-asennusoppaassa “Quick Setup Guide”. –
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o Yleiset
Kohde Kuvaus Sivu

Alarm Ajastimen asetus. 100
Clock Tämän hetkisen ajan asetus. 101
Clock Mode Kello näytetään koko ajan. 101
Volume Limit Maksimiäänenvoimakkuuden asetus. 102
CD Auto Play Automaattinen levynkäynnistys päällä/pois päältä levyä syötettäessä. 102
Speaker Configuration Osoittaa kaiuttimien olemassaolon ja valitsee kaiutinkokokategoriat bassotoistokyvyn mukaan. 102

Bi-Amp Bi-Amp -tilaan asetus. 102
Response Ulostulotaajuusominaisuuksien asetukset. 103

Illumination Etupaneelin valaistusvärien vaihto/pois päältä. 103
Audio Out Analogisen äänen ulostulotaso joko Fixed tai Variable. 104
Language Valikkonäytön kielen asetus. 104
Auto-Standby Laite automaattisesti valmiustilaan, jos ei käytössä. 104
Usage Data Nimettömän käyttötiedon lähetys Marantzille, kielto/hyväksyntä. 105
Firmware Laiteohjelmien päivitysten tarkistus, laiteohjelmapäivitys, näyttöpäivitykset, 

päivityshuomautukset, kielto/hyväksyntä.
105

Update Tämän laitteen laiteohjelmiston päivitys. 105
Notifications Päivitykset, huomautushälytykset päällä/pois päältä. 106
Add New Feature Uusien ominaisuuksien lataus laitteelle ja päivitys. 106

Reset Tehdasasetusten palautus. 107
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o Network
Kohde Kuvaus Sivu

Network Information Useita tietoja verkosta. 108
Network Control Verkkotoimintojen päällä/pois päältä -asetukset (ON/OFF) valmiustilassa. 108
Friendly Name Internetissä näkyvän asianmukaisen nimen (Friendly Name) muokkaus. 109
Pandora Display Pandora-kohteen näkyminen valikossa. 109
SiriusXM Display SiriusXM-kohteen näkyminen valikossa. 109
Wi-Fi Wi-Fi-toiminnot mahdollisia/ei mahdollisia. 110
Bluetooth Bluetooth-toiminnot mahdollisia/ei mahdollisia. 110
Settings LAN-asetukset, langaton/kaapeloitu 110

Wired Setup Asetukset kaapeloitu LAN. 110
DHCP (On) or DHCP (Off) DHCP-asetukset. 110
IP Address z IP-osoiteasetukset. 111
Subnet Mask z Aliverkon maskin asetukset. 111
Gateway z Väyläasetukset. 111
Primary DNS z Ensisijaiset DNS-asetukset. 111
Secondary DNS z Toissijaiset DNS-asetukset. 111
Proxy Välityspalvelinasetukset (Proxy). 111
Test Connection Kaapeloitu LAN-yhteys. –

Wi-Fi Setup Method Asetukset langaton LAN. 112
Auto-Scan Langattoman yhteyden valinta ja asetus pääsylistalta. 112
Share Wi-Fi setting
from an iOS device Langattoman yhteyden asetus iOS-laitteelta. (iOS 7 tai uudempi) 113

WPS (Wi-Fi Protected
Setup) Langattoman yhteyden asetus WPS (Wi-Fi Protected Setup). 113

Web Browser Setup Langattoman yhteyden asetus web-selaimella. 113
Manual Langattoman yhteyden asetus manuaalisesti. 115

zNäytetään, kun “DHCP”-asetus on pois päältä  (“Off”).  (v s. 110)
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.

ASETUS/
SETUP

uio p
HYVÄKSY/
ENTER

Valikkotoiminto

1 Paina SETUP.
Valikko tulee näkyviin.

2 Käytä uiop valitaksesi asetettavan/käytettettävän valikon 
ja paina ENTER.

3 Käytä ui vaihtaaksesi halutun asetuksen.

4 Paina ENTER hyväksyäksesi asetuksen. 
• Palataksesi edelliseen, paina <.
0 Poistu valikosta/Exiting the Menu, paina SETUP,
   kun valikko on näkyvillä. 

Valikko katoaa näkyvistä.
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Merkkien syöttö
Tässä laitteessa voit vaihtaa näytettävän nimen haluamaksesi alla olevilla ohjeilla. 
0 Asianmukainen nimi  (v s. 109)

Numeronäppäimien käyttö

1 Seuraa merkkien syöttöä näytöllä.
0 Käytä op vaihtaaksesi haluamasi merkin vaakarivillä. 

2 Paina +10 valitaksesi merkkityypin (iso kirjain,
pieni kirjain tai numeromerkki).

0 Merkkien syöttö verkkotoiminnoissa  (v s. 42)

3 Paina 0 – 9, +10 kunnes haluamasi merkki on näkyvissä. 
0 Alla olevat merkit ovat käytettävissä.

.

(             )

1 . @ - _ / : m n o M N O 6
a b c A B C 2 p q r s P Q R S 7
d e f D E F 3 t u v T U V 8
g h i G H I 4 w x y z W X Y Z 9

j k l J K L 5
0 

z + , ; < = 
> ? [ \ ] ^ ` { | }
% & ‘ ( )

! “ # $Space

4 Tee uudestaan vaiheet 2 ja 3 vaihtaaksesi nimen ja paina
ENTER rekisteröidäksesi sen.
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Kursorinäppäimien käyttö

1 Seuraa merkkien syöttöä näytöllä.
0 Käytä op vaihtaaksesi haluamasi merkin vaakarivillä. 

2 Käytä ui vaihtaaksesi merkin.
0 Alla olevat merkit ovat käytettävissä.

.

z + , - . / : ; < = > ? @! “ # $ % & ‘ ( )
[ \ ] ^ _ ` { | } ~
0123456789 

GPieni kirjain / Lower caseH 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GIso kirjain / Upper caseH 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolit / 
SymbolsH
GNumerot/
NumbersH

(Space)

3 Tee uudestaan vaihe 2 vaihtaaksesi nimen ja paina
ENTER rekisteröidäksesi sen.

0 Paina CLEAR poistaaksesi merkin. 
0 Paina 9 saadaksesi välilyönnin.
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Yleiset
Tee useita eri asetuksia.

Hälytys
Aseta kertahälytys tai joka päivä toistuva hälytys.

o Kerran
Once Alarm Setting: Asettaa yhden kerran hälytyksen päälle.
Off: Hälytys pois päältä.

o Joka päivä
Every Day: Asettaa jokapäiväisen hälytyksen päälle.
Off: Hälytys pois päältä.

o Muokkaa hälytystä
Muokkaa kertahälytystä tai joka päivä toistuvaa hälytystä.

1 Käytä ui valitaksesi hälytystilan ja paina ENTER. 

2 Käytä ui asettaaksesi hälytysajan ja paina ENTER.

3
0

Käytä ui valitaksesi lähteen ja paina ENTER.
Kun “Bluetooth” on valittuna, tämä laite yrittää yhdistää edellisen

   kerran yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

4 Käytä ui valitaksesi äänenvoimakkuuden “00 – 60” ja
ja paina ENTER.
Näytössä näkyy “Complete!!” ja asetus on tallennettu.
0 Virtaindikaattori palaa oranssina, kun laite on vaihtunut
   valmiustilaan tässä vaiheessa.
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Kello
o Kellonajan asetus

Kellonaika voidaan asettaa automaatisesti oikeaan aikaan
Internetin välityksellä.

0 Tätä toimintoa varten sinun pitää olla nettiyhteydessä.

1 Käytä ui valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina ENTER. 

2 Käytä uivalitaksesi DST (Daylight Saving Time) ja

         paina ENTER.

Päällä/On: Aseta DST (Daylight Saving Time) 
päälle.

Pois päältä/Off
(Oletus/Default):

Aseta DST (Daylight Saving Time) 
pois päältä.

Kellotila
Kello näytetään koko ajan.

Päällä/On:
Näyttää kellon.
Paina POWER X vaihtaaksesi 
kellonäytön ja normaalinäytön välillä.

Pois päältä/Off
(Oletus/Default): Kello ei ole näkyvillä.

Huom!
0 Kun “Clock Mode”on päällä (“On”), laite kuluttaa enemmän valmiusvirtaa.
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Äänenvoimakkuuden rajoitus
o Maksimiäänenvoimakkuuden asetus
Äänenvoimakkuuden rajoitukset tekevät tämän laitteen käytöstä 
turvallista. Samoin se helpottaa äänenvoimakkuuden ihanteellista 
säätöä AirPlaystä tai sovelluksista. 

30 / 45 / 60 (Täydellä kaasulla/Full throttle) / Muu (Other) (Oletus: 30)
Kun muu (“Other”) on valittuna, äänenvoimakkuuden maksimiraja 
voidaan asettaa skaalalle 16 - 60. Valitse arvo käyttämällä ui ja paina 
ENTER asetusarvojen hyväksymiseksi.

Kun maksimiäänenvoimakkuus on asetettu, ja lisään voimakkuutta asetettuun 
arvoon ja painat uudelleen VOLUMEd , “Allow max volume?” -kysymys tulee 
näkyviin. Jos painat uudelleen VOLUME d , maksimiäänenvoimakkuussäätö on 
peruutettu.

CD Auto Play
Kun CD-levykelkka on suljettu, laite voi tunnistaa CD:n ja 
automaattisesti muuttaa lähteeksi CD:n ja aloittaa toiston. 

Päällä/On
(Oletus/Default): Aloittaa automaattisesti toiston.

Pois päältä/Off: Ei aloita automaattisesti toistoa.

Kaiutinkonfiguraatio
Voit asettaa Bi-Amp -toiminnon, käytettävät kaiuttimet ja kaiuttimen 
ominaisuudet. 
o Bi-Amp

Voit käyttää kaiuttimien A/B -liittimiä äänen ulostuloon Bi-Amp-
ajurille yhteensopivia kaiuttimia.
Mahdollista/Enable : Bi-Amp -toiminto päällä.
Ei mahdollinen/Disable
(Oletus/Default) :

Bi-Amp -toiminto ei päällä. Voit vaihtaa 
kaiutin A ja B välillä. 
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o Herkkyys
Ulostulotaajuusominaisuuksien asetus.
Flat
(Oletus/Default) : Ominaisuudet ovat tasan. 

Response1 : Leikkaa matalia taajuuksia 40 Hz tai 
alle –12 dB/oct.

Response2 : Leikkaa matalia taajuuksia 60 Hz tai 
alle –12 dB/oct.

Response3 : Leikkaa matalia taajuuksia 80 Hz tai 
alle –12 dB/oct.

Response4 : Leikkaa matalia taajuuksia 100 Hz tai 
alle –12 dB/oct.

0 “Response”-asetukset eivät vaikuta kuuloke-, ääniulos- tai subwoofer-liitäntöihin.

Valaistus
Vaihtaa/sammuttaa etupaneelin valaistuksen värin. 

Valkoinen/Sininen/Vihreä/Oranssi/Pois (Oletus: sininen)
White / Blue / Green / Orange / Off (Default: Blue)
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Ääni ulos
Voit valita joko Fixed tai Variable analogisen äänen ulostulotason.  

Fixed Korjaa analogisen äänenulostulotason.

Variable
(Oletus/Default):

Voit säätää analogisen äänen ulostuloa tasoa 
painamalla VOLUME df -näppäimiä kauko-
säätimessä. Analogisen äänen äänenvoimakkuus 
on linkitetty kaiutin A:n äänenvoimakkuuteen.

0 Kun “Variable” on asetettu, analogisen äänen ulostulon voimakkuus on
   linkitetty kaiutin A:n äänenvoimakkuuteen. Kun kaiutin B:n voimakkuutta 

säädetään, se ei vaikuta analogisen äänen ulostulon voimakkuuteen.  
(v s. 93)

Huom!
0 Huomaa, että analogisen äänen ulostulotaso vaihtuu maksimiin, kun
   analogisen äänen ulostuloasetus vaihdetaan “Variable” > “Fixed”.

0 Ennen kuin teet muutoksia asetuksissa, käännä volyymi minimiin sekä 
vahvistimessa, joka on liitetty AUDIO OUT -liittimiin että laitteeseen 

liitetyissä kuulokkeissa. 

Kieli
Valitse valikkonäytön kieli.

English / Française / Español (Oletus: English)

Automaattinen valmiustila (Auto-Standby)
Kun “Auto-Standby” on päällä (“On”) ja mitään toimintoja ei ole tehty 
tiettyyn aikaan, niin tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. 
Kun lähteenä on “Tuner” ja  “From iPod”, laite menee valmiustilaan 
kahdeksan tunnin kuluttua, jos mitään toimintoja ei ole tehty.  

1min / 5min /
15min / Muu/Other:

Kun “Other” on valittuna, automaattiseen valmius-
tilaan meno voidaan asettaa 1-99 minuuttiin. 
Valitse aika ui ja paina ENTER asettaaksesi 
halutun ajan.

Pois päältä/Off
(Oletus):

Laite ei mene valmiustilaan automaattisesti.
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Käyttötieto
Tuotekehitystarkoituksessa pyydämme lupaa saada tietoja laitteen 
asetuksista ja toiminnasta. Asiakkaiden antamaa tietoa käytetään 
tuotekehitystarkoituksiin tulevaisuudessa.
Marantz ei koskaan luovuta annettuja tietoja kolmannelle 
osapuolelle.

Kyllä/Yes: Laitteen toiminnan tilasta saa lähettää 
tietoja.

Ei/No: Laitteen toiminnan tilasta ei saa lähettää 
tietoja.

Laiteohjelmisto
Määritä, saako laite tarkistaa päivityksiä, asentaa päivitykset, 
näyttöpäivitykset ja hälyttää tiedotteista ja huomautuksista. 
o Päivitys

Tämän laitteen ohjelmiston päivitys.

Check For Update: Tarkista laiteohjelmistot.
Update Start: Päivitä ohjelmistot.

0 Vaikka päivitys epäonnistuu, tämä laite yrittää automaattisesti päivittää 
   uudelleen. 
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o Tiedotukset
Kun laite laitetaan päälle, näytössä on tiedotteita ja huomautuksia
esim. uusista laiteohjelmistoista tai muita tiedonantoja.

Päivitys

Päällä/On
(Oletus/Default): Näyttää päivitysviestit.

Pois päältä/Off: Ei näytä päivitysviestejä.

Parannuspäivitys

Päällä/On
(Oletus/Default): Näyttää parannuspäivitysviestit.

Pois päältä/Off: Ei näytä parannuspäivitysviestejä.

Hälytys tiedotteista

Päällä/On
(Oletus/Default):

Näyttää Marantzin tiedoteviestit 
pop up -valikossa.

Pois päältä/Off: Ei näytä Marantzin tiedoteviestejä 
pop up -valikossa.

o Lisää uusi ominaisuus
Näyttää uudet ladattavat ominaisuudet tälle laitteelle ja tekee
parannuspäivityksen.

Upgrade package: Näyttää päivitettävät kohteet.

Upgrade Status: Näyttää listan päivityksen mukana 
tulevista lisätoiminnoista. 

Upgrade Start:
Suorittaa päivityksen. Kun päivitys 
alkaa, valikko sulkeutuu. Päivityksen 
aikana näkyy päivitykseen käytetty aika 
näytöllä. 

Upgrade ID: Näytetty ID-numero tarvitaan 
päivityksen aikana.  

0 Katso Marantzin nettisivuilta lisätietoja päivityksistä.
0 Kun päivitys on valmis, “Registered” näkyy valikossa ja päivitystä 

voidaan käyttää. Jos päivitys on epäonnistunut, näytössä näkyy 
“Not Registered”.
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Huomautuksia koskien “Update” ja “Add New Feature”
0 Uuden ominaisuuden lisäämiseen tarvitaan laajakaistayhteys.
   (v s. 30)
0 Ennen kuin käytät toimintoa, jossa lisätään uusi ominaisuus,
   laitteen pitää olla päällä vähintään kaksi minuuttia. 
0 Älä sulje laitetta ennen kuin päivitys tai parannuspäivitys on
   viety loppuun. 
0 Myös laajakaistayhteydellä tarvitaan noin 20 min. päivityksen/

parannuspäivityksen loppuunviemiseen.

0 Kun päivitys aloitetaan, laitteella ei voi tehdä muita toimintoja
ennen kuin päivitys on viety loppuun. Lisäksi päivitys/parannus-
päivitys voi palauttaa varmistusdatan parametrit jne. tehdas-
asetuksiin. 

0 Jos päivitys/parannuspäivitys epäonnistuu antaen viestin  “Update
   failed" ja "Download failed" irroita virtajohto ja asenna se uudel-
   leen. "Update Retry" tulee näytölle ja päivitys alkaa uudelleen
   kohdasta, jossa se epäonnistui. Jos vika toistuu, tarkista netti-
   yhteydet. 

0 Tietoa koskien “Update” ja “Add New Feature” toiminnoista on 
   Marantzin nettisivuilla heti, kun uusien päivitysten aikataulu on selvillä. 

Asetusten nollaus
Nollaa asetukset, jos näyttö on epänormaali tai toiminnot 
epäonnistuvat. Useat asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. 
Tee asetukset uudelleen.
Peruuta/Cancel: Asetuksia ei nollata.

Palauta tehdasasetukset/
Reset factory defaults: Asetukset nollataan.
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Verkko
Käyttäessäsi tätä laitetta kotiverkossasi (LAN) sinun täytyy konfiguroida verkkoasetukset. Jos kotiverkko toimii DHCP:n kautta, aseta “DHCP” 
päälle (käytä oletusasetusta "On") ja voit käyttää kotiverkkoasi.
Jos olet antanut IP-osoitteen jokaiselle laitteelle, sinun täytyy käyttää “IP Address” -asetusta myöntämään IP-osoite tälle laitteelle sekä antaa 
tarvittava tieto kotiverkostasi (kuten porttiosoite ja aliverkkomaski). 

Verkkotieto
Näyttää tiedot verkostasi.
Asianmukainen nimi/Friendly Name, DHCP Päällä/On tai Pois päältä/
Off, IP-osoite/IP Address, MAC-osoite/MAC Address, SSIDz

z Tämä tieto näkyvillä, kun Wi-Fi-yhteys on päällä.

Verkko-ohjaus
Mahdollistaa verkkokommunikoinnin valmiustilassa.

Päällä/On (Oletus/Default):
Verkkotoimintoja voidaan käyttää valmius-
tilassa (standby). Päälaite toimii verkkoon 
yhteensopivan ohjaimen kanssa. 

Pois päältä/Off: Verkkotoimintoja ei voida  käyttää 
valmius-tilassa (standby). 

0 Kun käytetään web-ohjaustoimintoa tai verkko-ohjausta tai kun haluat käyttää 
Bluetooth/NFC nopeasti viorran ollessa pois, aseta “Network Control” päälle  (“On”).

Huom!
0 Kun “Network Control” on päällä (“On”), laite käyttää enemmän valmiustilavirtaa. 
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Tämä laite on näkyvillä internetissä asianmukaisella nimellä (Friendly 
Name). Voit vaihtaa nimen haluamaksesi.
o Valitse nimi

Valitsee nimen listalta.
Current Friendly Name / AV Room / Bedroom / Dining Room /
Family Room / Guest Room / Kids Room / Kitchen / Living 
Room / Office / Marantz M-CR611 / Other (Oletus: Marantz M-
CR611)
0 Kun valitset “Other”, voit vaihtaa nimen haluamaksesi.

0 Nimessä voi olla jopa 63 merkkiä. 0 
Merkkien syöttö, katso  (v s. 98).

Pandora-näyttö
Valitse, haluatko Pandora-kohteiden näkyvän valikossa.

Näytä/Show
(Oletus/Default): Pandora-kohteet ovat näkyvissä.

Piilota/Hide: Pandora-kohteet eivät näy.

SiriusXM-näyttö
Valitse, haluatko SiriusXM-kohteiden näkyvän valikossa.

Näytä/Show
(Oletus/Default): SiriusXM-kohteet ovat näkyvissä.

Piilota/Hide: SiriusXM-kohteet eivät näy.
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Wi-Fi
Voit katkaista Wi-Fi-toiminnon kytkeytymällä verkkoon kaapeloidulla 
LAN:lla. 
Päällä/Enabled
(Oletus/Default): Wi-Fi-toimintoa käytetään.

Pois päältä/Disabled: Wi-Fi-toiminto katkaistu.

Bluetooth
Voit katkaista Bluetooth-toiminnon.

toiminnon.Päällä/Enabled
(Oletus/Default): Bluetooth-toimintoa käytetään.

Pois päältä/Disabled: Bluetooth-toiminto katkaistu.

Asetukset
Voit tehdä yksityiskohtaiset verkkoasetukset.
Vaihtaaksesi verkkoympäristöä, tee “Quick Setup”. (Yksityiskohtaiset 
ohjeet laitteen mukana tulleesta “Quick Setup Guide” -oppaassa.)
0 Jos käytät laajakaistareititintä (DHCP-toiminnolla), sinun ei tarvitse 
tehdä asetuksia kohtiin “IP Address” ja “Proxy”, koska DHCP-toiminto 
on tehdasasetuksena päällä (“On”).
0 Tee asetukset "Settings" vain, jos yhdistät verkkoon ilman DHCP-
toimintoa.

o Kaapeliyhteys
n DHCP

Valitsee, kuinka verkkoon liitytään.
Päällä/On
(Oletus/Default):

Konfiguroi automaattisesti 
verkkoasetukset reitittimeltä.

Pois päältä/Off: Kofiguroi verkkoasetukset manuaalisesti.
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n IP-osoite
Aseta IP-osoite allaoleville alueille.
0 Verkkoäänitoimintoa (Network Audio) ei voida käyttää muissa 

osoitteissa.
CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254 
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254 
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

n Aliverkon maski (Subnet Mask)
Kun yhdistetään xDSL-modeemi tai liitinadapteri suoraan tähän 
laitteeseen, syötä aliverkonmaskiksi yhteydentarjoajan antama 
tieto. Normaalisti se on 255.255.255.0.

n Väylä
Kun yhdistät väylään (reititin), anna sen IP-osoite.

n Ensijainen DNS, toissijainen DNS
Jos yhteydentarjoaja on antanut vain yhden DNS-osoitteen, 
syötä se ensijaiseksi  (“Primary DNS”). Jos on annettu kaksi tai 
useampia, syötä yksi niistä toissijaiseksi (“Secondary DNS”).

n Välityspalvelin (Proxy)
Tee tämä asetus, kun liityt internettiin välityspalvelimen kautta 
(proxy server). Tee tämä vain liittyessäsi internettiin 
lähetyspalvelimen kautta, joka on sisäisessä verkossa ja 
yhteydentarjoajan tarjoama tms. 
Proxy (Off) tai Proxy 
(On): Aseta välityspalvelin päälle tai pois päältä.

Proxy (Address) tai 
Proxy (Name):

Valitse syöttäessäsi osoitteen tai 
domain-nimen.

Address tai Name: Syötä osoite tai domain. 
Max. 38 merkkiä.

Port: Syötä portin numero.

0 Jos et pääse liittymään internettiin, tarkista uudelleen yhteydet ja
   asetukset.  (v s. 30)
0 Jos et ymmärrä internetliittymistä, ota yhteys palveluntarjoajaan tai
   liikkeeseen, josta ostit tietokoneen.
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o Wi-Fi-asetustapa
Tässä valikossa Wi-Fi-asetukset ja liittymiset voidaan tehdä millä 
tanhasa näistä viidestä tavasta. 
Auto-Scan /Share Wi-Fi setting from an iOS device / WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / Web Browser Setup / Manual

0 Jos LAN-kaapeli on kiinni koneessa, irroita se.  
0 Katso “Quick Setup Guide” -oppaasta yksityiskohdat Wi-Fi -liittymisestä 

käyttäen takapaneelin Wi-Fi CONNECT -näppäintä.

n Auto-Scan
Tämä hakee verkon automaattisesti.

1 Valitse listalta verkko, johon haluat liittyä.

0 Valitse “Rescan”, jos verkkoa ei löydy. 

2 Tee seuraavat asetukset.

Default Key:
Valitse oletusavain (default key).
0 Kun liityt WEP-salattuun verkkoon, 

“Default Key” -valikko tulee 
näkyviin.

Password: Syötä salasana.

DHCP/Proxy:
Suorittaa DHCP- ja proxy-asetukset.
(“DHCP” (v s. 110),
“Proxy” (v s. 111))

Test Connection: Testaa yhteyden.
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n Jaa Wi-Fi-asetukset iOS-laitteelta
Voit käyttää iOS-laitetta kuten iPhone tai iPad Wi-Fi-asetusten 
konfigurointiin.  
Kun olet valinnut tämän kohteen, valitse Settings/Wi-Fi from the iOS 
device home screen ja “Marantz M-CR611” ruudun alareunasta ja 
seuraa sen jälkeen asetusohjeita, jotka näkyvät iOS-laitteen 
näytöllä. 
Yksityiskohtaiset ohjeet, katso “Quick Setup Guide”.

0 iOS-versio täytyy olla 7 tai uudempi.

n WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 Rekisteröi laitteen PIN-koodi reitittimeen.

n Asetukset web-selaimella
Käytä nettiselainta Wi-Fi-asetuksiin.
Tarvitaan Wi-Fi-laite, joka voi suorittaa selaintoimintoja. 

1 Lue ruudulla näkyvät varotoimenpiteet ja paina ENTER. 

2 Valitse “Marantz M-CR611” Wi-Fi-laitteen verkkolistalta.
IP-osoite (192.168.1.16) tulee näkyviin laitteelle.
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3 Syötä tämän laitteen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

.

Please select the menu.

news(45)WikipediaYouTubeYahoo! JapanappleBonjour
http://192.168.1.16

NETWORK

q
w

A Syötä IP-osoite (192.168.1.16).
B Jos käytät Safari-selainta, valitse  “Bonjour” ja pääset suoraan

laitteen web-ohjausnäkymän yleiskatsaukseen.

4 Kun päävalikko on näkyvissä, paina “NETWORK”.

.

Please select the menu.
NETWORK e

C Klikkaa “NETWORK”. (vGEsimerkki 1H)

5
G
Toiminta.
Esimerkki 1H Verkkoasetus 1

Friendly Name

Network Connection
Select Connection Select Connection

Test Connection

NETWORK
Friendly Name

Network Connection
Select Connection Select Conn

Test Connecti

NETWORKNETWORK

r

.

n Verkkoyhteysasetukset

D Klikkaa vaihtaaksesi verkkoyhteystapaa. Jos valitset 
“Wi-Fi”, uusi kohde tulee näkyviin näytöllä.
(vGEsimerkki 2H)
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GEsimerkki 2H Verkkoasetus 2

.

Friendly Name

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

NETWORK

Manual

None

Key1

---SSID
Security
Security Key
Defaullt Key

Test Connection

Friendly Name

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

NETWORK

Manual
---SSID

NETWORK

t

n Verkkoyhteysasetukset
E GEsimerkki 2H - Näkyvissä, kun “Wi-Fi” on valittu kohdassa D. 

Valitse tai syötä tarvittavat kohteet tarvittaessa ja klikkaa 
“Test Connection” muutosten hyväksymiseksi. 
0 Näkyvissä olevat kohteet voivat vaihdella riippuen valinnoista 
   ja yhteyden tilasta. 
0 Jokaisen valinnan jälkeen odota aina hetki näytön päivittymistä. 

0 Klikkaa “Test Connection” muutosten jälkeen, jotta verkkoasetukset tulevat voimaan.

n Käsin
Asettaa langattoman yhteyden manuaalisesti.

SSID : Syötä langattoman verkon nimi. 
(SSID).

Security:
Valitse salaustapa käytettävän 
yhteyslaitteen salausasetuksiin.

Default Key:
Valitse Default Key.
0 Kun liityt WEP-salattuun verkkoon,

“Default Key” -valikko tulee näkyviin.

Password: Syötä salasana.

DHCP/Proxy:
Suorittaa DHCP- ja proxy-asetukset.
(“DHCP” (v s. 110),
“Proxy” (v s. 111))

Test Connection: Testaa yhteyden.
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o Sisältö
Vinkkejä
Yksinkertaisia toimintoja, kun virta on pois päältä 117
Yksinkertaisia toimintoja iPod/USB 117
Haluan vain ladata iPodin 117
Kappaleen valinta iPodista hälytystoiminnolla 117
Halutun kappaleen yksilöinti hälytystoiminnolla 117
Vaihda DST (Daylight Saving Time) 117
Verkkoympäristön vaihto tai uudelleen asetus 118
Äänenvoimakkuuden säätö on vaikeaa AirPlayssä ja 
sovelluksissa tai ääni tulee liian voimakkaaksi yhtäkkiä 118
Haluan asettaa optimoidun kuunteluympäristön vaihdettuani 
kaiutinten konfiguraatiota/paikkaa tai vaihdettuani uusiin 
kaiuttimiin 118

Ongelmanratkaisuja
Virta ei kytkeydy päälle / Laite on pois päältä 119
LED-valo vilkkuu 119
Toimintoja ei voi tehdä kaukosäätimellä 120
Tämän laitteen näyttö on tyhjä 120
Ääni ei kuulu 121
Haluttu ääni ei tule ulos 122
Ääni keskeytyy tai siinä on häiriöitä 123
CD-levyä ei voi toistaa 124
iPodia ei voida toistaa 125
USB-muistilaitetta ei voida toistaa 126
Bluetoothia ei voida toistaa 127
iPod/USB-muistilaitteen tiedostonimet 
eivät näy oikein 128
Internetradiota ei voida toistaa 129
PC:llä tai  NAS:lla olevia musiikkitiedostoja ei voida toistaa 130
Wi-F-yhteys ei onnistu 131
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Tips
Yksinkertaisia toimintoja, kun virta on pois päältä
0 Kun lähteen valintanäppäintä, 1/3-, FAVORITES CALL- 5-näppäintä painetaan, toiminto suoritetaan samalla hetkellä, kun laitteeseen laitetaan
   virta.   (“Perustoiminnot” (v s. 35), “CD:n toisto” (v s. 37), “Suosikki-toiminto” (v s. 51))
0 Kun “Network Control”on päällä (“On”), voit toistaa tai suorittaa muita toimintoja AirPlayn kautta, “Marantz Hi-Fi Remote”.  (v s. 108)
Yksinkertaisia toimintoja iPod/USB
0 Kun etupaanelin USB-porttia käytetään, lähde vaihtuu automaattisesti ja toisto aloitetaan. (“Musiikin kuuntelu iPodilla” (v s. 54),

“USB-muistilaitteella olevan musiikin toisto” (v s. 58))
Haluan vain ladata iPodin
0 Kytke iPod tähän laitteeseen, kun virta on päällä. Sulje tämä laite sen jälkeen ja iPod latautuu kunnes akku on täynnä.  (v s. 56) 
0 Kun iPod liitetään takapaneelin USB-porttiin, iPod voidaan ladata ilman, että lähde vaihtuu.
Kappaleen valinta iPodista hälytystoiminnolla 
0 Kytke iPod tähän laitteeseen USB-portista ja paina MODE-näppäintä valitaksesi suosikkikappaleesi suosikeista käyttämällä “On-Display” -tilaa.

 (v s. 51). Sen jälkeen aseta valittu kappale suosikkeihin hälytyksenä. (v s. 100)
0 Kun käytät hälytystoistoa iPod touchilla tai iPhonella, aseta iPod touch tai iPhone unitilaan (“Sleep"). Jos virta katkaistaan käyttäen

 sammutusta (power off), hälytystoistoa ei voida käyttää.
Halutun kappaleen yksilöinti hälytystoiminnolla
0 Kun olet valinnut halutun kappaleen NAS:lta tms., merkitse kappale suosikkeihin ja tarkenna valinta hälytysasetuksiin.   (v s. 100)
Vaihda DST (Daylight Saving Time)
0 Valitse “General” - “Clock” -asetusvalikossa ja konfiguroi asetukset. (v s. 101)
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Verkkoympäristön vaihto tai uudelleen asetus
0 Valmistele “Quick Setup Guide” ja tee asetus Setup – “Quick Setup”. Yksityiskohtaisissa asetuksissa, tee Setup - “Network” - Settings.  (v s. 110)
Äänenvoimakkuuden säätö on vaikeaa AirPlayssä ja sovelluksissa tai ääni tulee liian voimakkaaksi yhtäkkiä
0 Äänenvoimakkuuden arvojen alentaminen “Volume Limit”-asetuksissa (noin 20-30) rajoittaa AiPlayn ja sovellusten äänenvoimakkuuksia ideaalille
  tasolle ja helpottaa äänenvoimakkuuksien säätöä.   (v s. 102)
Haluan asettaa optimoidun kuunteluympäristön vaihdettuani kaiutinten konfiguraatiota/paikkaa tai vaihdettuani uusiin kaiuttimiin
0 Valitse Setup – “General” – “Speaker Configuration” – “Response” ja konfiguroi asetukset.  (v s. 102)
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Ratkaisuja ongelmatilanteisiin
1. Ovatko kytkennät oikein?
2. Toimiiko laite oikein kuten käyttöoppaassa neuvotaan?
3. Toimivatko muut laitteet oikein?
Jos tämä laite ei toimi oikein, tarkista asiat alla olevasta taulukosta.
Jos ongelma jatkuu edelleen, kyseessä voi olla laitevika. Irroita laite silloin välittömästi verkkovirrasta ja ota yhteys laitteen ostopaikkaan.

o Virta ei kytkeydy päälle / Laite on pois päältä
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Virta ei kytkeydy päälle. 0 Tarkista, että virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa. 33
Virta kytkeytyy 
automaattisesti pois.

0 Uniajatus on päällä. Käännä virta päälle uudelleen. 90
0 “Auto-Standby” on asetettu. Se kytkeytyy päälle tietyn ajaa jälkeen, jos laitetta ei käytetä. 

Kytke “Auto-Standby” pois päältä (“Off”).
104

o LED-valo vilkkuu
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Vilkkuva punainen. 0 Laitteen vahvistinpiirissä on vika. Kytke virta pois ja ole yhteydessä korjaajaan. －

0 Kello on väärässä, koska sähköt olivat poikki tms. Tarkista verkkoyhteys
ja aseta kello oikeaan aikaan.

101
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o Toimintoja ei voi tehdä kaukosäätimellä
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Toimintoja ei voi tehdä 
kaukosäätimellä.

0 Paristot ovat lopussa. Vaihda uudet paristot. 8
0 Käytä kaukosäädintä maksimissaan 7 m etäisyydeltä ja noin 30° asteen kulmassa. 8

0 Poista mahdolliset esteet laitteen ja kaukosäätimen väliltä. －

0 Aseta paristot oikeassa asennossa huomioiden polariteetin q ja w. 8
0 Laitteen kaukosäädinsensori on altistunut voimakkaalle valolle (suora auringonvalo, muunnin-

tyyppiselle fluorisoivalle valolle jne.). Muuta laitteen paikkaa siten, ettei se altistu voimakkaalle valolle.
－

0 Kun käytetään 3D-laitetta, kaukosäädin ei välttämättä toimi johtuen infrapunaefektien vuoksi 
laitteiden välillä (kuten TV ja 3D-lasit). Säädä siinä tapauksessa laitteiden suuntaa siten, että niiden 
etäisyys on riittävä ja että tämän laitteen kaukosäädin ei vaikuta niiden toimintaan.  

－

o Tämän laitteen näyttö on tyhjä
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Näyttö on pois. 0 Paina DIMMER-näppäintä kaukosäätimessä siten, ettei se ole pois päältä (OFF). 91
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o Ääni ei kuulu
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Kaiuttimista ei kuulu 
ääni.

0 Tarkista kaikkien laitteiden liitännät. 19
0 Tarkista, että kaikki kaapelit ovat kunnolla kiinnitetty. －

0 Tarkista, että sisään/ulos-liitännät ovat oikein. －

0 Tarkista, ettei kaapeleissa ole näkyviä vikoja. －

0 Tarkista, että kaiutinkaapelit on kiinnitetty oikein. Tarkista, että kaapeleiden siäsosa koskettaa 
kaiutinliittimien metalliosaan ja että liittimet on kiristetty tarpeeksi tiukasti.

19

0 Tarkista, että äänilähde on valittu oikein. 35
0 Säädä äänenvoimakkuutta. 36
0 Tarkista, ettei laite ole mykistetty (mute). 36
0 Tarkista, että lähteeksi on valittu oikea laite, kun ääni tulee tähän laitteeseen ulkoisesta laitteesta. 65

0 Tarkista digitaalisen äänilähteen asetukset. Alkuperäisen äänilähteen asetukset voivat olla 
   pois päältä riippuen laitteesta.

65

0 Vain kaksikanavainen lineaarinen PCM voidaan yhdistää DIGITAL IN -liittimeen 
tässä laitteesa.

65

0 Vai kaiutin A tai kaiutin B voidaan valita. Tarkista, että kaiuttimet on yhdistetty oikein ja 
paina SPEAKER A/B -näppäintä vahvistaaksesi sen.

92

0 Jos laitteeseen on yhdistetty kuulokkeet, ääni ei tule kaiuttimista. 12
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o Haluttu ääni ei tule ulos
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Vasen/oikea-voimakkuus 
on epätasapainossa.

0 Paina DBB/TONE -näppäintä kaukosäätimessä säätääksesi tasapainon. 89

Ei ääntä 
subwooferista.

0 Tarkista subwooferin kytkennät. 20
0 Kytke subwooferiin virta. －

Asetetut arvot “Dynamic 
Bass Boost”, “Bass” ja  
“Treble” eivät toimi.

0 “Dynamic Bass Boost”, “Bass” ja “Treble” -asetusarvot eivät toimi subwooferissa. 89
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o Ääni keskeytyy tai siinä on häiriöitä
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Internetradion tai USB-
muistilaitteen toistaessa 
ääni keskeytyy. 

0 Jos USB-muistilaitteen lähetysnopeus on hidas, ääni voi keskeytyä tai katketa. －

0 Verkkoyhteys on hidas tai radioasema on varattu. －

Kun soitetaan puhelu 
iPhonella, häiriö kuuluu 
tässä laitteessa.

0 Kun puhut puhelimessa pidä tämän laitteen ja iPhonen välillä etäisyyttä vähintään 20 cm. －

FM/AM-
lähetyksessä on 
usein häiriötä.

0 Tarkista antennien asento ja sijainti. 28
0 Käytä ulkoantennia. 28
0 Irroita AM-silmukka-antenni laitteesta. 28
0 Irroita antenni muista kaapeleista. 28

Ääni katkeaa 
käytettäessä  Wi-Fi-
yhteyttä.

0 Jos muut laitteet aiheuttavat toiston katkeamisen, käytä kaapeloitua LAN-yhteyttä. 30

0 Etenkin kun toistat suuria musiikkitiedostoja, ääni voi katkeilla riippuen LAN-ympäristöstä. 
Käytä silloin kaapeloitua LAN-yhteyttä.

110
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o CD-levyä ei voi toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Toisto ei ala, kun 1/3 
näppäintä painetaan tai 
levyn tietty osa ei toistu. 

0 Levy on likainen tai naarmuuntunut. Puhdista levy tai syötä toinen levy. 138

Ei voi toistaa CD-R/
CD-RW-levyä.

0 CD-levyä ei voi toistaa, jos se on keskeneräinen. Käytä valmista levyä. 138
0 Voi johtua huonoista äänitysolosuhteista tai levy on huonolaatuinen.  

Käytä hyvin äänitettyä levyä.
－

0 Tämän laitteen DATA CD -toistotoiminto tukee vain MP3- ja WMA-tiedostoja. 132
“Unsupported” on 
näkyvissä.

0 “Unsupported” tulee näkyviin, jos syötetään levy, jota ei voida toistaa. 138

“No Disc” on näkysissä. 0 “No Disc” tulee näkyviin, jos levy syötetään väärin päin tai levyä ei ole. 138
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o iPodia ei voida toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

iPodia ei voi yhdistää. 0 Kaikkia iPod-versioita ei voida yhdistää USB-porttiin. 27
0 Jos iPodin yhdistämiseen USB-porttiin ei käytetä alkuperäistä kaapelia, sitä ei välttämättä 

tunnisteta. Käytä aitoa USB-kaapelia.
－

AirPlay-ikoni ' ei näy 
iTunes /iPhone / iPod 
touch / iPad.

0 Tämä laite ja PC/iPhone/iPod touch/iPad eivät ole samassa verkossa (LAN). 
Yhdistä ne samaan LAN-verkkoon kuin tämä laite.

30

0 iTunes/iPhone/iPod touch/iPad-versio ei ole yhteensopiva AirPlayn kanssa. Päivitä uusimpaan 
versioon.

－

Ääntä ei tule. 0 iTunes/iPhone/iPod touch/iPad-äänenvoimakkuus on asetettu minimiin. iTunes/iPhone/iPod touch/
iPad-äänenvoimakkuus on linkitetty tähän laitteeseen. Säädä sopiva voimakkuus. 

－

0 AirPlay-toistoa ei ole tai tätä laitetta ei ole valittu. Klikkaa AirPlay-ikonia ' 
iTunes/iPhone/iPod touch/iPad-näytöllä ja valitse tämä laite. 

66

Ääni keskeytyy 
AirPlay-toiston aikana 
iPhone/ iPod touch/
iPadista.

0 Lopeta taustalla toimiva sovellus iPhone/iPod touch/iPadissa ja toista käyttäen AirPlaytä. －

0 Jotkin ulkoiset tekijät vaikuttavat langattomaan yhteyteen. Muuta verkkoympäristöä esimerkiksi
lyhentämällä matkaa langattoman LAN:in yhteyspisteeseen. 

－
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o USB-muistilaitetta ei voida toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

“No Connection” 
on näkyvillä.

0 Laite ei tunnista USB-muistilaitetta. Irroita ja yhdistä USB-muistilaite uudelleen. 26
0 Massavarastoluokkaisia tai niihin yhteensopivia USB-muistilaitteita MTP:llä tuetaan. －

0 Tämä laite ei tue yhteyksiä USB-keskittimen (hub) kautta. Yhdistä USB-muistilaiste suoraan
USB-porttiin.

－

0 USB-muistilaite pitää olla FAT16- tai FAT32-formatoitu. －

0 Kaikkien USB-muistilaitteiden toimintaa ei voida taata. Joitain USB-muistilaitteita ei tunnisteta.
Kun käytät ulkoista USB-kovalevyä, joka toimii verkkovirta-adapterilla, käytä laitteen mukana 
tullutta AC-adapteria. 

－

USB-muistilaitteen 
tiedostot eivät 
näy.

0 Tässä laitteessa eivät näy siihen sopimattomat tiedostotyypit. 57
0 Tämä laite näyttää kahdeksan eri tasoista tiedostorakennetta ja jopa 5000 alakansiota. 

Muokkaa USB-muistilaitteen kansiorakennetta.
－

0 Kun useita osioita on USB-muistilaitteella, vain ensimmäiset näytetään. －

USB-muistilaitteella 
olevia tiedostoja ei 
voida toistaa.

0 Tiedostot on luotu tavalla, jota tämä laite ei tue. Tarkista tuetut muodot. 57
0 Yrität toistaa tiedostoa, joka tekijänoikeudella suojattu. Niitä ei voida toistaa tässä laitteessa. －
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o Bluetoothia ei voida toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Bluetooth-laitteita ei 
voida yhdistää.

0 Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteessa on pois päältä. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta
Bluetooth-toiminnon käyttöönotto.

－

0 Tuo Bluetooth-laite lähelle tätä laitetta. －

0 Bluetooth-laite ei voi yhdistyä tähän laitteeseen, jos se ei ole yhteensopiva A2DP-profiililtaan. －

0 Sammuta virta Bluetooth-laitteesta ja kytke uudelleen. Yritä yhteyttä uudestaan. －

0 Aseta “Network Control” päälle (“On”) ja yhdistä uudelleen. 108
NFC-yhteys ei onnistu. 0 Tarkista  NFC-asetukset jokaisessa Bluetooth-laitteessa. －

0 Poista lukitustoiminto (Lock) jokaisesta Bluetooth-laitteesta. －

0 Tarkista NFC-piste jokaisessa Bluetooth-laitteessa ja tuo NFC lähelle Q -kohtaa tässä laitteessa. 64
0 Aseta “Network Control” päälle ( “On”) ja yhdistä uudelleen. 108

Ääni katkaistaan. 0 Tuo Bluetooth-laite lähelle tätä laitetta. －

0 Poista esteet Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen väliltä. －

0 Poistaaksesi elektromagneettiset häiriöt, älä sijoita tätä laitetta mikroaaltouunin, langattomien LAN-
laitteiden ja muiden Bluetooth-laitteiden lähelle.

－

0 Irroita ja yhdistä Bluetooth-laite uudelleen. －
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o iPod/USB-muistilaitteen tiedostonimet eivät näy oikein
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Tiedostonimet eivät 
näy oikein (“…” jne.).

0 On käytetty merkkejä, joita ei voida näyttää. Tämä ei ole laitevika. Tässä laitteessa merkit, joita ei
näytetä, korvataan “.” (piste).

－
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o Internetradiota ei voida toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Radioasemalistaa ei 
näytetä.

0 LAN-kaapeli ei ole kunnolla kiinni tai verkko ei ole toiminnassa.  Tarkista yhteyden tila. 30

Internetradiota ei voida 
toistaa.

0 Valittu radioasema lähettää tiedostomuotoa, jota tämä laite ei voi toistaa. 
Toimivat tiedostomuodot ovat MP3, WMA ja AAC.

135

0 Reitittimessä on palomuuritoiminto päällä. Tarkista palomuuriasetukset (firewall). －

0 IP-osoitetta ei ole asetettu oikein. 110
0 Tarkista, että reititin on päällä. －

0 Jotta saat IP-osoitteen automaattisesti, laita reitittimessä DHCP-serveritoiminto päälle. 
Laita myös “DHCP”-asetus päälle (“On”) tässä laitteessa.

110

0 Saadaksesi IP-osoitteen manuaalisesti, syötä IP-osoite ja välityspalvelin tälle laitteelle. 110
0 Jotkin radioasemat lähettävät äänettömästi tietyn ajan. Tällöin ääntä ei kuulu. 

Odota hetki ja valitse asema uudelleen tai valitse uusi asema. 
42

Ei voi yhdistää 
suosikkiasemiin.

0 Radioasema ei juuri nyt lähetä. Ota radioasema käyttöön. －

Joissain asemissa 
“Connection Down”on 
näkyvissä ja  asemaan 
ei voida yhdistää.

0 Radioasema ei ole käytössä. Valitse radioasema käyttöön. －
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o PC:llä tai  NAS:lla olevia musiikkitiedostoja ei voida toistaa
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Tietokoneella olevia 
tiedostoja ei voida 
toistaa.

0 Tiedostot on varastoitu yhteensopimattomaan muotoon. Tallenna yhteensopivassa muodossa. 136
0 Yrität toistaa tiedostoa, joka on tekijänoikeudella suojattu. Niitä ei voi toistaa tällä laitteella. －

0 Laitteen USB-porttia ei voida käyttää tietokoneelle. －

0 Medianjakoasetukset eivät ole oikein. Vaihda asetuksia siten, että laite pääsee tietokoneen 
kansioihin.

46

Palvelinta ei löydy tai 
siihen ei voida yhdistää.

0 Tietokoneen tai reitittimen palomuuri on aktiivinen. Tarkista molempien palomuuriasetukset. －

0 Tietokoneessa ei ole virta päällä. Käynnistä kone. －

0 Palvelin ei ole toiminnassa. Avaa palvelin. －

0 Laitteen IP-osoite on väärä. Tarkista osoite. 108
PC:llä olevia musiikki- 
tiedostoja ei voida toistaa.

0 Vaikka tietokone on yhdistetty tämän laitteen USB-porttiin musiikkitiedostoja ei voida toistaa. 
Yhdistä tietokone tähän laitteeseen verkon kautta.

30

PC:llä tai NAS:lla olevia 
tiedostoja ei näytetä.

0 Tiedostotyyppejä ei tueta tällä laitteella eikä näytetä. 136

NAS:lla olevaa 
musiikkia ei toisteta.

0 Jos käytät DLNA-standardien mukaista NAS:ia, avaa DLNA-palvelintoiminto NAS-asetuksissa. －

0 Jos käytät NAS:ia, joka ei ole yhdenmukainen DLNA-standardien kanssa, toista musiikkia PC:n kautta.
Aseta Windows Media Playerin mediajakoasetus ja valitse NAS valitun toiston kansioon.

46

0 Jos pääsy on rajoitettu, aseta äänilaitteisto yhteyskohteeksi. －
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o Wi-F-yhteys ei onnistu
Ongelma Syy/ratkaisu Sivu

Verkkoyhteys ei 
onnistu.

0 Verkon nimi ja salasana (WEP jne.) ovat väärin. Konfiguroi verkkoasetukset tämän laitteen 
asetusten mukaisiksi.

115

0 Pienennä välimatkaa langattoman LAN-yhteyspisteen ja tämän laitteen välillä. Poista esteet väliltä 
ja huolehdi, että näköyhteys on esteetön laitteiden välillä. Yritä yhteyttä uudelleen. Lisäksi huolehdi, 
että mikroaaltouunit ja muut verkkokäyttöpisteet ovat mahdollisimman kaukana.

－

0 Tarkista reitittimen virtakaapeli. －

0 Tämä laite tukee IEEE802.11.b/g/n. －

0 Konfiguroi yhteyspisteen kanava-asetukset pois muiden verkkojen käyttämistä kanavista. －

0 Tämä laite ei ole yhteensopiva WEP:n kanssa (TSN). －

WPS-yhteys ei onnistu. 0 Tarkista, että reitittimen WPS-tila on toiminnassa. －

0 Paina ja pidä painettuna tämän laitteen Wi-Fi CONNECT -näppäintä (WPS) noin 3 sekunnin ajan 
2 minuutin kuluessa reitittimen toiminnasta.

－

0 Vaaditaan reitintin/asetukset, joka on yhteensopiva WPS 2.0-standardeihin. Aseta salausaika
“None”, “WPA-PSK (AES)” tai “WPA2-PSK (AES)”.

110

0 Jos reitittimen salaustapa on WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, et voi yhdistää käyttämällä Wi-Fi
CONNECT/WPS-näppäintä. Käytä silloin “Auto-Scan” tai “Manual” yhteyden luomiseksi.

115

Verkkoyhteys ei onnistu 
iPhone/iPod touch/iPad.

0 Päivitä iPhone/iPod touch/iPadiin uusin laiteohjelmisto. －

0 Kun käytät USB-kaapelia asetusten konfiguroinnissa, iOS-laiteohjelmiston pitää tukea iOS 5 tai
   uudempaa. Kun konfiguroit langattoman yhteyden kautta, iOS 7 tai uudempi.

－
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Playing back DATA CDs
o DATA CDs formats
CD-R and CD-RW discs created in the format described below can be
played.
Writing software format
ISO9660 level 1
When written in other formats, it may not be possible to play the disc
properly.
Maximum number of playable files and folders
Total number of folders and files : 512
Number of folders : 256
File format
MPEG-1 Audio Layer-3
WMA (Windows Media Audio)
Tag data
ID3-Tag (Ver. 1.x and 2.x)
META-Tag (Compatible with title, artist and album names)

o Compatible formats
Sampling
frequency Bit rate Extension

MP3 32/44.1/48 kHz 32 – 320 kbps .mp3
WMA 32/44.1/48 kHz 64 – 192 kbps .wma

0 Be sure to give files the extension “.MP3” or “.WMA”. Files with any other
extensions or files with no extensions cannot be played.

0 Mac OS X files assigned with filenames that begin with “._” are not music data and
cannot be played back.

0 In accordance with copyright laws, recordings you have made should only be used
for your personal enjoyment and may not be used in other ways without
permission of the copyright holder.
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Playing back USB memory devices
0 This unit is compatible with MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standard.
0 This unit is compatible with WMA META tags.
0 If the image size of an album artwork exceeds 600 kB, then music may

not be played back properly.

o Compatible formats
Sampling
frequency Bit rate Bit

length Extension

WMAz1 32/44.1/48 kHz 48 – 192
kbps – .wma

MP3 32/44.1/48 kHz 32 – 320
kbps – .mp3

WAV
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .wav

MPEG-4 AACz2 32/44.1/48 kHz 16 – 320
kbps –

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .flac

ALAC z3 32/44.1/48/
88.2/96kHz – 16/24 bits .m4a

AIFF
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .aif/
.aiff

DSD (2-channel) 2.8 MHz – 1 bit .dsf/
.dff
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z1 Copyright-protected files can be played on certain portable players compatible
with MTP.

z2 Only files that are not protected by copyright can be played on this unit.
Content downloaded from pay sites on the Internet are copyright protected.
Also, files encoded in WMA format when ripped from a CD, etc. on a computer
may be copyright protected, depending on the computer’s settings.

z3 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensed under the Apache License,
Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

o Maximum Number of Playable Files and Folder
The limits on the number of folders and files that can be displayed by
this unit are as follows.

Media
Item USB memory device

Memory capacity FAT16 : 2 GB, FAT32 : 2 TB
Number of folder directory
levels z1 8 levels

Number of folders 500
Number of filesz2 5000
z1 The limited number includes the root folder.
z2 The allowable number of files may differ according to the USB memory device

capacity and the file size.
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Playing back Internet Radio
o Playable broadcast station specifications

Sampling
frequency Bit rate Extension

WMA 32/44.1/48 kHz 48 – 192
kbps .wma

MP3 32/44.1/48 kHz 32 – 320
kbps .mp3

MPEG-4 AAC 32/44.1/48 kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

Playing back Bluetooth devices
This unit supports the following Bluetooth profiles.
0 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :

When a Bluetooth device that supports this specification is connected,
you can perform high quality streaming distribution of monaural and
stereo audio data.

0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :
When a Bluetooth device that supports this specification is connected,
you can operate the Bluetooth device from this unit.

Bluetooth communications
The radio waves broadcast from this unit may interfere with operations on
medical equipment. The radio wave interference may cause a malfunction.
Therefore, make sure to turn off power to this unit and Bluetooth devices in
the following places.
0 Hospitals, trains, airplanes, gas stands, and other places where

flammable gas may occur.
0 Places near automatic doors and fire alarms.
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Playing back files stored on PC or
NAS
0 This unit is compatible with MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standard.
0 This unit is compatible with WMA META tags.
0 If the image size of an album artwork exceeds 600 kB, then music may

not be played back properly.
0 A server or server software compatible with distribution in the

corresponding formats is required to play music files via a network.

0 Particularly when you play back large music files, depending on your wireless LAN
environment, the playback sound may be interrupted. In this case, make the wired
LAN connection.

o Playback file specifications
Sampling
frequency Bit rate Bit length Extension

WMA 32/44.1/48 kHz 48 – 192
kbps – .wma

MP3 32/44.1/48 kHz 32 – 320
kbps – .mp3

WAV
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .wav

MPEG-4 AACz1 32/44.1/48 kHz 16 – 320
kbps –

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .flac

ALACz2 32/44.1/48/
88.2/96kHz – 16/24 bits .m4a

AIFF
32/44.1/48/

88.2/96/176.4/
192 kHz

– 16/24 bits .aif/
.aiff

DSD (2-channel) 2.8 MHz – 1 bit .dsf/
.dff
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z1 Only files that are not protected by copyright can be played on this unit.
Content downloaded from pay sites on the Internet are copyright protected.
Also, files encoded in WMA format when ripped from a CD, etc. on a computer
may be copyright protected, depending on the computer’s settings.

z2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensed under the Apache License,
Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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About Discs
o Discs playable on this unit
A Music CDs
Discs marked with the logo below can be played in
this unit. r
B CD-R/CD-RW

NOTE
0 Discs in special shapes (heart-shaped discs, octagonal discs, etc.) cannot be

played. Do not attempt to play them, as doing so can damage the unit.
0 Some discs and some recording formats cannot be played.
0 Non-finalized discs cannot be played.
0 If the unit is left in a room full of smoke from cigarettes, etc., for long periods of

time, the surface of the optical pickup may get dirty, preventing it from receiving
signals properly.

.

o Loading discs
0 Place the disc in the tray, label side up.
0 Make sure the disc tray is fully open when inserting the disc.
0 Place the discs flat, 12 cm discs in the outer tray guide, 8 cm discs

in the inner tray guide.
0 Place 8 cm discs in the inner tray guide without using an adapter.

0 “Unsupported” is displayed if a disc that cannot be played is loaded.
0 “No Disc” is displayed if the disc is loaded upside-down or if no disc is loaded.

NOTE
0 Do not push the disc tray in by hand when the power is turned off. Doing so

could damage the set.
0 Do not place any foreign objects in the disc tray. Doing so could damage the

set.
0 If the unit is left in a room full of smoke from cigarettes, etc., for long periods of

time, the surface of the optical pickup may get dirty, preventing it from
receiving signals properly.
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o Cautions on loading discs
0 Only load one disc at a time. Loading two or more discs can

damage the unit or scratch the discs.
0 Do not use cracked or warped discs or discs that have been

repaired with adhesive, etc.
0 Do not use discs on which the sticky part of cellophane tape or

labels is exposed or on which there are traces of where labels have
been removed. Such discs can get caught inside the player and
damage it.

o Cautions on handling
0 Do not get fingerprints, oil or dirt on discs.
0 Take special care not to scratch discs when removing them from

their cases.
0 Do not bend or heat discs.
0 Do not enlarge the hole in the center.
0 Do not write on the labeled (printed) surface with ball-point pens,

pencils, etc., or stick new labels on discs.
0 Water droplets may form on discs if they are moved suddenly from a

cold place (outdoors for example) to a warm place, but do not try to
dry them off using a hairdryer, etc.

o Cautions on storing discs
0 Be sure to remove discs after using them.
0 Be sure to store discs in their cases to protect them from dust,

scratches, warping, etc.
0 Do not store discs in the following places:

1. Places exposed to direct sunlight for long periods of time
2. Dusty or humid places
3. Places exposed to heat from heaters, etc.

o Cleaning discs
0 If there are fingerprints or dirt on a disc, wipe them off before using

the disc. Fingerprints and dirt can impair sound quality and cause
interruptions in playback.

0 Use a commercially available disc cleaning set or a soft cloth to
clean discs.

.

Gently wipe the disc from the 
inside towards the outside.

Do not wipe with a circular 
motion.

NOTE
0 Do not use record spray, antistatic agents, benzene, thinner or other solvents.
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Last function memory
This stores the settings as they were immediately before going into the
standby mode.
When the power is turned back on, the settings are restored to as they
were immediately before going into the standby mode.
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Explanation of terms
o Audio
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
This is a codec for lossless audio compression method developed by
Apple Inc. This codec can be played back on iTunes, iPod or iPhone. Data
compressed to approximately 60 – 70% can be decompressed to exactly
the same original data.
AIFF (Audio Interchange File Format)
This is an uncompressed and lossless format for digital audio. Use AIFF
files to burn high-quality audio CDs from imported songs. AIFF files use
approximately 10 MB of disk space per minute.
DSD (Direct-Stream Digital)
One of the audio data recording methods, it is the signal aspect used to
store audio signals on a super audio CD, and is Δ-Σ modulated digital
audio. It is configured of an array of single bit values at a 2.8224 MHz
sampling rate.

FLAC
FLAC stands for Free lossless Audio Codec, and is a lossless free audio
file format. Lossless means that the audio is compressed without any loss
in quality.
The FLAC license is as shown below.
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)
This is an internationally standardized audio data compression scheme,
using the “MPEG-1” video compression standard. It compresses the data
volume to about one eleventh its original size while maintaining sound
quality equivalent to a music CD.
MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4
These are the names for digital compression format standards used for
the encoding of video and audio. Video standards include “MPEG-1
Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Audio
standards include “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.
WMA (Windows Media Audio)
This is audio compression technology developed by Microsoft
Corporation.
WMA data can be encoded using Windows Media® Player. To encode
WMA files, only use applications authorized by Microsoft Corporation. If
you use an unauthorized application, the file may not work properly.
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Sampling frequency
Sampling involves taking a reading of a sound wave (analog signal) at
regular intervals and expressing the height of the wave at each reading in
digitized format (producing a digital signal).
The number of readings taken in one second is called the “sampling
frequency”. The larger the value, the closer the reproduced sound is to the
original.
Speaker impedance
This is an AC resistance value, indicated in Ω (Ohms). Greater power can
be obtained when this value is smaller.
Bit rate
This expresses the read amount per 1 second of video/audio data
recorded. A larger number means higher sound quality, but also means a
larger file size.

o Network
AirPlay
AirPlay sends (plays) contents recorded in iTunes or on an iPhone/iPod
touch/iPad to a compatible device via the network.
DLNA
DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of
Digital Living Network Alliance. Some contents may not be compatible
with other DLNA CERTIFIED® products.
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vTuner
This is a free online content server for Internet Radio.
For inquiries about this service, visit the vTuner site below.
vTuner website:
http://www.radiomarantz.com
This product is protected by certain intellectual property rights of Nothing
Else Matters Software and BridgeCo. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without a license from
Nothing Else Matters Software and BridgeCo or an authorized subsidiary.
WEP Key (network key)
This is key information used for encrypting data when conducting data
transfer. On this unit, the same WEP key is used for data encryption and
decryption, so the same WEP key must be set on both devices in order for
communications to be established between them.
Wi-Fi®
Wi-Fi Certification assures tested and proven interoperability by the Wi-Fi
Alliance, a group certifying interoperability among wireless LAN devices.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
This is a security standard established by the Wi-Fi Alliance. In addition to
the conventional SSID (network name) and WEP key (network key), it also
uses a user identification function and encrypting protocol for stronger
security.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
This is a new version of the WPA established by the Wi-Fi Alliance,
compatible with more secure AES encryption.
WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)
This is a simple authentication system for mutual authentication when a
preset character string matches on the wireless LAN access point and
client.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
This is a standard drawn up by the Wi-Fi Alliance to ease the task of
setting up wireless LAN connections and configuring security.
Network Names (SSID: Service Set Identifier)
When forming wireless LAN networks, groups are formed to prevent
interference, data theft, etc. These groups are based on “SSID (network
names)”. For enhanced security, a WEP key is set so that communication
is unavailable unless both the “SSID” and the WEP key match. This is
suitable for constructing a simplified network.
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o Others
Finalizing
Finalization is the process that makes recorded CD-R/CD-RW discs
playable on compatible players
Pairing
Pairing (registration) is an operation that is required in order to connect a
Bluetooth device to this unit using Bluetooth. When paired, the devices
authenticate each other and can connect without mistaken connections
occurring.
When using Bluetooth connection for the first time, you need to pair this
unit and the Bluetooth device to be connected.
Protection circuit
This is a function to prevent damage to devices within the power supply
when an abnormality such as an overload, excess voltage occurs or over
temperature for any reason.
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Trademark information

.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
0 Individual users are permitted to use iPhone, iPod, iPod classic, iPod

nano and iPod touch for private copy and playback of non-copyrighted
contents and contents whose copy and playback is permitted by law.
Copyright infringement is prohibited by law.

.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in
the United States and in other countries.

.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.

.

The Wi-Fi CERTIFIED logo is a registered trademark of the Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi Certification provides assurance that the device has passed the
interoperability test conducted by the Wi-Fi Alliance, a group that certifies
interoperability among wireless LAN devices.
Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or
other countries.
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Specifications
o Audio section
0 CD player

Playable frequency response: 10 Hz - 20 kHz
Wow & flutter: Below measurable limits (± 0.001 %)
Sampling frequency: 44.1 kHz

0 Audio amplifier
Rated output: 2-channel driving

50 W + 50 W
(6 Ω/ohms, 1 kHz, THD+N 0.7 %)

Dynamic power: 60 W + 60 W
(6 Ω/ohms, 1 kHz, THD+N 10 %)

Output terminals: Speaker: 4-16 Ω/ohms (impedance)
Compatible with headphones/stereo headphones

Input sensitivity/impedance: Analog In: 200 mV/22 kΩ/kohms
Total harmonic distortion
(1 kHz, 5 W, 6 Ω/ohms): Analog In: 0.1 %
S/N ratio (10 W, 6 Ω/ohms, IHF-A): Analog In : 90 dB
Tone control: Dynamic Bass Boost : +8 dB (100 Hz)

Bass : ±10 dB (100 Hz)
Treble : ±10 dB (10 kHz)

Frequency response: Analog In : 5 Hz – 40 kHz (±3dB)
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o Tuner section [FM] [AM]
Receiving Range: 87.5 MHz – 107.9 MHz 520 kHz – 1710 kHz
Usable Sensitivity: 1.2 μV / 75 Ω/ohms 20 μV
Channel separation: 30 dB (1 kHz)
S/N ratio: Monaural : 74 dB

Stereo : 70 dB
THD+N (1 kHz): Monaural : 0.3 %

Stereo : 0.4 %
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o Wireless LAN section
Network type (wireless LAN standard): Conforming to IEEE 802.11b

Conforming to IEEE 802.11g
Conforming to IEEE 802.11n
(Wi-Fi® compliant)z1

Security: WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Radio frequency: 2.4 GHz
No. of channels: 1 – 11 ch

z1 The Wi-Fi® CERTIFIED Logo and the Wi-Fi CERTIFIED On-Product Logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
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o Bluetooth section
Communications system: Bluetooth Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Transmission power: Maximum 2.5 mW (Class 2)
Maximum communication range: Approx. 32.8 ft/10 m in line of sightz2
Frequency band: 2.4 GHz band
Modulation scheme: FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Supported profiles: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
Corresponding codec: SBC, AAC
Transmission range (A2DP): 20 Hz - 20,000 Hz

z2 The actual communication range varies depending on the influence of such factors as obstructions between devices, electromagnetic waves from
microwave ovens, static electricity, cordless phones, reception sensitivity, antenna performance, operating system, application software etc.
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o Clock/Alarm/Sleep
Clock type: Power line frequency synchronized method (Within ±60 seconds per month)
Alarm: Once alarm/Everyday alarm: One system each
Sleep: Sleep timer: Max. 90 minutes

o General
Power supply: AC 120 V, 60 Hz
Power consumption: 55 W
Power consumption in standby mode : 0.3 W
Power consumption in “Clock Mode” – “On”
mode: 1 W
Power consumption in “Network Control” –
“On” mode: 3 W

0 For purposes of improvement, specifications and design are subject to change without notice.
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o Dimensions
Unit : in. (mm)

.
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o Weight : 7 lbs 4 oz (3.4 kg)
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NAS ........................................................ 45, 136
Network settings ..........................................  108
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Pandora® ......................................................  69
PC ..........................................................  45, 136

v R
Random playback ....................................  47, 58
Rear panel ...................................................... 13
Remote control unit ........................................  15
Remote play function .....................................  79
Repeat playback ......................................  47, 58
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Sisältö Kytkennät Toisto Asetukset Vinkkejä Liitteet

153Etu/kansi-
paneeli Takapaneeli Kaukosäädin Hakemisto



v S
SiriusXM ......................................................... 75
Sleep timer .....................................................  90
Spotify ............................................................  78

v T
Tone ............................................................... 89

v U
USB memory device ................................  26, 57

v V
Volume .....................................................  36, 93
vTuner ............................................................ 44

v W
Web control function ......................................  82
Wired LAN ...................................................... 30
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License
This section describes software license used for this unit.
To maintain the correct content, the original (English) is used.
oBoost
http://www.boost.org/
Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining
a copy of the software and accompanying documentation covered by this license
(the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the
Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above
license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

o Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center
Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

o FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS
CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK
OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS
PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION
OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT
AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU
CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.
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Definitions. “Articles” means, collectively, all articles written by Author which
describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a
user.
“Author” means the individual or entity that offers the Work under the terms of this
License.
“Derivative Work” means a work based upon the Work or upon the Work and other
pre-existing works.
“Executable Files” refer to the executables, binary files, configuration and any
required data files included in the Work.
“Publisher” means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other
medium from or by which the Work is obtained by You.
“Source Code” refers to the collection of source code and configuration files used to
create the Executable Files.
“Standard Version” refers to such a Work if it has not been modified, or has been
modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full
discretion of the Author.
“Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the
Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and
the Articles.
“You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights
under this License.
Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or
restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the
exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby
grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the
applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You
may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own
applications.
You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the
Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be
considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way
to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each
changed file stating how, when and where You changed that file.
You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or
Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a
larger (possibly commercial) software distribution.
The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be
distributed or republished without the Author’s consent. The author retains copyright
to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to
this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make
available the Articles, without the prior written consent of the Author.
Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or
Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be
subject to the terms of this License.
Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use,
import, and otherwise transfer the Work.
Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to
and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original
copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that
may appear in the Source Code or Executable Files.
You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your
own.
The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived
from the Work without the prior written consent of the Author.
You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you
from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution
that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.
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You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of
this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for,
this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute
and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code agrees
that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code.
You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of
this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. You may not
sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to
the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source
Code with any technological measures that control access or use of the Work in a
manner inconsistent with the terms of this License.
You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages
containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable
export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to
the Work after Your receipt of the Work.
Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED “AS IS”,
“WHERE IS” AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME
ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT
INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-
INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS
CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS
DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE
WORKS.
Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the
Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and
expenses (including reasonable legal or attorneys’ fees) resulting from or relating to
any use of the Work by You.
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE
LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU
ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE
USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE
PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Termination.

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any
breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received
Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses
terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those
licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this
License.
If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against
any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License
from such contributor to the Work ends automatically.
Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration
of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author
reserves the right to release the Work under different license terms or to stop
distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not
serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to
be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full
force and effect unless terminated as stated above.
Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any
circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the
subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in
connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal
theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special,
incidental or consequential damages arising in connection to this license. The
Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time
without notice
Miscellaneous
This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the
Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of
residence of the Author.
If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it
shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this
License, and without further action by the parties to this License, such provision shall
be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
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No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach
consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the
party to be charged with such waiver or consent.
This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the
Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations
with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any
additional provisions that may appear in any communication from You. This License
may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

o libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 – 2010
Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
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0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

oMersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
The names of its contributors may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

o zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- interface of the “zlib” general purpose compression library version 1.2.3, July
18th, 2005
Copyright (C) 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided “as-is”, without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment
in the product documentation would be appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

o cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization of the copyright holder.

o c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation
for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific,
written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty.
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o License information for the software used in
the unit
About GPL (GNU-General Public License), LGPL (GNU Lesser
General Public License) License
This product uses GPL/LGPL software and software made by other
companies.
After you purchase this product, you may procure, modify or distribute
the source code of the GPL/LGPL software that is used in the product.
Marantz provides the source code based on the GPL and LPGL
licenses at the actual cost upon your request to our customer service
center.
However, note that we make no guarantees concerning the source
code.
Please also understand that we do not offer support for the contents of
the source code.
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