
Pikakäyttöopas



Tervetuloa

Kiitos kun olet valinnut Marantz audio 
laitteen. Tämä opas tarjoaa askel-as-
keleelta ohjeet laitteen käyttöönottoon.

Ennen kun aloitat tarvitset nämä

kaiuttimet kaiutinjohdot

subwoofer subwoofer linjakaapeli

televisio HDMI kaapeli LAN kaapeli WIFI reititin

tai

- Kun liität NR1200 vahvistimen laitteeseen jossa Deep Color, 4K sekä ARC-tuki, varmista että 
käytät laadukasta ”High-Speed HDMI kaapelia jossa Ethernet”.
- Nämä piirrustukset ovat kuvituksia eikä välttämättä kuvaa oikeita tuotteita.



Laatikon sisältö Tärkeää: ulkopuoliset antennit
Irroitettavat ulkopuoliset antennit tarvitaan sekä Blue-
toth- että langattoman verkon käytössä. Varmista että 
kytket antennit kunnolla ennen kun otat Bluetooth- tai 
WiFi-toiminnon käyttöön NR1200 laitteella.

Ulkopuolisten antennien kytkentä
Tee seuraava prosessi molemmille antenneille:
1. Aseta antenni tasaisesti antennikannan päälle.
Laitteessa on yksi antennikanta vasemmalla sekä oikealla puolella 
laitteen takapanelissa.
2. Käännä antenni oikealle kunnes se on kokonaan ruuvautunut kiinni. 
ÄLÄ KIRISTÄ LIKAA!
3. Käännä itse antenni ylöspäin parhaan signaalin saavuttamiseksi



Asennus

Paristoiden asennus 
kaukosäätimeen

paristot

Sivu 4

Sivu 9

Asennus television kanssa

Asennus ilman televisiota



Asennus television kanssa

1. Asenna vahvistin television 
lähettyville ja liitä virtajohto

vahvistin

virtajohto 
(toimitetaan laitteen mukana)

kytke kodin 
sähköverkkoon 

(AC 230V, 50/60 Hz)



Asennus television kanssa

2. Kytke vahvistin kotiverkkoon
Langallinen LAN yhteys Langaton LAN yhteys

Kytke Ethernet kaapeli (ei toimiteta paketin mu-
kana) vahvistimen ja reitittimen välille.

Kun liityt langattomaan LAN-verkkoon (wifi) 
seuraa ensin ohjeita langattomien antennien 
asennuksesta.

LAN porttiin

reititin



3. Yhdistä vahvistin televisioon 
HDMI kaapelilla

HDMI kaapeli

vahvistimen takapaneli

ARC (audion paluukanava)
Mikäli televisiosi tukee ARC-toimintoa, voi televisiosi 
lähettää audio signaalia takaisin vahvistimellesi kun 
käytät televisioon integroituja lähteitä
(kuten smart TV toiminnot ja striimaus palvelut).
Toimiakseen ARC vaatii että telelvisiosta kytketään 
HDMI-ohjaus toiminnot päälle. Katso tämä informaatio 
televisiosi käyttöohjeesta.

4. Laita televisio päälle

5. Valitse oikea HDMI sisääntulo 
televisiosta

television kaukosäädin

television kaukosäädin



Asennus television kanssa

6. Laita vahvistin päälle
Paina ON/OFF nappia vahvistimesta

7. Vahvista yhteys
Vahvista että näet tämän valikon näytölläsi

Jos tämä valikko ei näy televisiollasi, mene takaisinpäin asennuk-
sessa ja koita uudelleen.



8. Nyt kun televisio on kytketty 
toimimaan yhdessä vahvistimen 
kanssa seuraa ruudussa näky-
viä ohjeita

Asennus on opastava ja ohjaa sinut läpi asennusproses-
sin. Opastus auttaa kytkemään kaiuttimet oikein sekä 
asentamaan lähteet ja muut toiminnot. Käytä kaukosää-
dintä ja seuraa laitteen opasteita.

Sivu 21Kun olet suorittanut asennuksen mene sivulle



Asennus ilman televisiota

1. Kaiuttimien kytkeminen

subwoofer

2. Lähteiden kytkentä takapa-
nelin liitäntänimikkeiden mu-
kaisesti

esim. cd-soittimen kytkentä

cd-soitin



3. FM-antennin kytkentä 
radioa varten

DAB/FM radioantenni
(toimitetaan laitteen mukana)

reititin

LAN porttiin

4. Ethernet kaapelin kytkentä

Mikäli haluat kytkeä vahvistimesi langattomasti voit 
hypätä tämän kohdan yli ja siirtyä kohtaan 5.



Asennus ilman televisiota

5. Kytke virtajohto 6. Laita vahvistin päälle

vahvistin

virtajohto
(toimitetaan laitteen mukana)

kytke kodin 
sähköverkkoon 

(AC 230V, 50/60 Hz)



7. Kun laitteen omaan näyt-
töön ilmestyy teksti ”Setup on 
TV” (Asenna televisiolla) käytä 
navigointinäppäimiä selatak-
sesi ”No” (ei) ja paina sitten 
”Enter”-nappia hyväksyäksesi 
valinnan

Tällöin television ruudulla tapahtuva asennus keskeytyy ja vahvstin 
on valmiina käytettäväksi. Tämän lisäksi voit säätää laitteen asetuk-
sia ”Setup Menu”-valikon kautta milloin haluat.

Sivu 21

Sivu 13Yhdistä vahvistin langattomaan verkkoon

Kun Ethernet kaapeli on kytketty ja 
käytössä on langallinen wifi-yhteys



Asennus ilman televisiota

8. Yhdistä langattomaan verkkoon
8.1 Kytke kaksi antennia
Kun olet yhdistämässä langattomaan verkkon (Wi-Fi) seuraa 
ohjeita kohdassa ”Ulkopuolisen antennin kytkentä” sivulla 2.

8.2 Paina ”Setup”-nappia (Asetukset) 
kaukosäätimestä

Voit nähdä esimerkiksi seuraavan tekstin laitteen 
etupanelissa:



8.3 Käytä navigaationäppäimiä vali-
taksesi ”Network”-valikon (verkko), 
paina sitten ”Enter”-nappia hyväk-
syäksesi valinnan

8.4 Käytä navigaationäppäimiä vali-
taksesi ”Connection”-valikon (yhte-
ys), paina sitten ”Enter”-nappia 

8.5 Valitse ”Connect: Wi-Fi”

8.6 Käytä navigaationäppäimiä vali-
taksesi ”Wi-Fi Setup” valikon, paina 
sitten ”Enter”-nappia

Jos ”Connect: Wired”-teksti on näytöllä paina ”Enter” ja käytä navigaatio-
näppäimiä valitaksesi ”Wi-Fi”-kohdan ja paina sitten ”Enter”-nappia.

”Connection”-valintaa ei voida tehdä kun verkkotoimminnot asentuvat. 
Odota kunnes asennus on valmis, tämä voi kestää jopa minuutin.



Asennus ilman televisiota

8.7 Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista

Valitse verkko näkyvistä verkoista

Wi-Fi reititin

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Scan Network” ja paina 
sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Use iOS Device” ja paina 
sitten ”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”WPS Router” ja paina sitten 
”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

1. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Manual” ja paina sitten 
”Enter”-nappia hyväksyäksesi valinnan

Etsi verkkoja

Käytä iOS laitetta (Apple iOS versio 
7 tai uudempi)
Yhdistämällä vahistimen iPhonen, iPadin tai iPodin 
kanssa voidaan vahvistin asentaa automaattisesti 
verkkoon.

WPS reititin
Käytä WPS reititintä yhdistääksesi verk-
koon painamalla WPS-paimiketta

Manuaalinen asennus
Syötä verkon SSID sekä salasana johon 
haluat yhdistyä

Wi-Fi reititin



2. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi verkon. Paina sitten Enter-nappia valitaksesi 
verkon. Selaa takaisin ”Rescan”-kohtaan jos verkkosi ei näy

2. Varmista että iOS laitteesi on yhdistettty lähiverkkoosi. Valitse ”Marantz 
NR1200”niminen verkko laitteesi wifi-asetuksista

2. Vaihda WPS toimintoon painamalla reitittimen WPS-painiketta

2. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”SSID” ja paina sitten 
Enter-nappia. Syötä verkon nimi (SSID) ja valitse sitten ”OK”. 
Apua nimen kirjaamiseen löydät sivulta 18

3. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”SEC” ja paina sitten Enter-
nappia. Käytä sitten navigaationäppäimiä valitaksesi salaustavan 
verkolle



Asennus ilman televisiota

Etsi verkkoja
3. Käytä navigaationäppäimiä kirjoittaaksesi salasanan, paina sitten 
”OK”-merkkiä joka löytyy kirjoitusmerkkirivin viimeisenä. Katso 
ohjeet kirjaamisesta seuraavalta sivulta

Käytä iOS laitetta
3. Seuraa puhelimen/tabletin antamia 
ohjeita

WPS reititin
3. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi verkkoon yhdis-
tyminen (Connect) ja paina sitten ”Enter”-nappia kahden 
minuutin sisällä

4. Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi ”Password” 
(salasana) ja paina sitten ”Enter”-nappia. Syötä salasana 
ja paina ”OK”-merkkiä joka löytyy kirjoitusmerkkirivin 
viimeisenä merkkinä

Manuaalinen asennus 5. Käytä navigaationäppäimiä valitak-
sesi ”Connect” (yhdistä) ja paina sitten 
”Enter”-nappia

Vahvista ”Success” 
(verkkoon liittäminen 
onnistunut) vahvistimen 
näytöllä ja paina sitten 
”Setup”-nappia kauko-
säätimestä poistuaksesi 
asennusvalikosta.



Laitteen näyttö näyttää seuraavalta kun laitteeseen syötetään verkon SSID

Kirjainmerkit ja niiden käyttö

Näyttää valitun kirjainmerkin

Näyttää syötetyn tekstin

Näin kirjaat merkit
Kirjainmerkit ovat alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä. Voit valita ison ja pienen kirjainmerkin välillä painamalla a/A-napista

1. Käytä navigaationäppäimiä selataksesi halutun kirjainmerkin kohdalle

2. Pain ”Enter”-nappia valitaksesi halutun merkin

Esimerkki
Syötä A-kirjain

1. Paina alanuolta 
neljä kertaa.
(a) vaihtuu (a/A)

2. Paina ”Enter”-nap-
pia valitaksesi ison 
kirjasinmerkin

3. Paina ylä nuolta 
neljä kertaa niin (a) 
muuttuu (A)

4. Paina ”Enter”-nap-
pia syöttääksesi ison 
A kirjaimen



Asennus ilman televisiota

9. Verkon ohjausasetukset
Laittamalla verkon ohjaustoiminnon päälle voit hallita 
vahvistinta puhelimesta/tabletista eri aplikaatioiden kautta. 
Esimerkkinä Marantzin oma kaukosäädinaplikaatio, kotiau-
tomaatioaplikaatiot sekä esim. striimauspalvelun tarjoavat 
aplikaatiot.

9.1 Paina ”SETUP”-nappia kau-
kosäätimestä

Näet seuraavan tekstin vahvistimen näytöllä

9.2 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi 
”Network”-valikon (verkko)
ja paina sitten ”Enter”-nappia

9.3 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi 
”Network Control”-valikon (verkon ohja-
us) ja paina sitten ”Enter”-nappia



9.4 Paina ”Enter”-nappia ja käytä sitten 
navigaationäppäimiä valitaksesi haluttu 
verkon ohjaustila. Paina sitten ”Enter”-
nappia hyväksyäksesi valinnan

Valitse ”NetCtrl” (Network Control, verkon ohjaus) ”OFF” 
asentoon vähentääksesi virrankulutusta kun laite on lepo-
tilassa. Tällöin et voi ohjata laitetta puhelimesta/tabletista 
ennen kun olet käynnistänyt vahivtimen omasta virtanapis-
taan ja laite on liittynyt kotiverkkoosi.

Valitse ”NetCtrl” (Network Control, verkon ohjaus) ”Always”-
asentoon (aina) ohjataksesi vahvistinta puhelimesta/table-
tista. Virrankulutus lepotilassa on tällöin hieman suurempi 
mutta laite on tällöin aina valmis vastaanottamaan komento-
ja esimerkiksi kotiautomaatioaplikaatioista.

9.5 Paina ”Setup”-nappia poistuaksesi 
asennusvalikosta



Mobiiliaplikaatioiden lataus

Voit ladata sekä ”HEOS”- että ”Marantz AVR 2016 Remote”-aplikaatiot hyödyntääksesi vahvistimen 
kaikkia toimintoja. HEOS-aplikaatio vaaditaan jotta voit käyttää striimauspalveluja vahvistimen kautta

HEOS-aplikaatio antaa sinun etsiä sekä 
toistaa musiikkia useista eri palveluista 
tai sinun omasta musiikkikirjastostasi.

Marantz AVR 2016 Remote -apli-
kaatiolla ohjaat kokonaisuudessaan 
Marantz AV-vahvistintasi. Joten 
laitteen ohjaus on aina lähettyvilläsi



Käyttöohje
Lisää informaatiota löydät osoitteesta www.marantz.com
Sähköisestä käyttöohjeesta löydät lisää informaatiota 
sekä toimintoja




