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Varoituksia!
• Vältä korkeita lämpötiloja. Huolehdi riittävästä lämmön

poisjohtamisesta asentaessasi laitteen telineeseen.
• Käsittele verkkojohtoa varovasti. Tartu aina pistokkee-

seen irottaessasi verkkojohdon.
• Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja pölyltä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pit-

kään aikaan.
• Älä peitä tuuletusaukkoja.
• Estä viereiden esineiden putoaminen laitteen tuuletus-

aukkoihin.
• Estä laitetta joutumasta kosketukseen hyönteissumut-

teiden, bensiinin ja tinnerin kanssa.
• Älä pura laitetta osiin tai tee siihen mitään muutoksia sen

rakenteeseen.
• Älä aseta laitteen päälle avoliekkitä, kuten palava kynt-

tilä.
• Huomioi loppuunkäytettyjen paristojen hävittämistä

koskevat määräykset.
• Älä altista laitetta vesiroiskeille.
• Älä laita laitten päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten

kukkamaljakot.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Virta ei katkea kokonaan, kun virtakytkin asetetaan OFF-

asentoon.
• Valitse laitteen asennuspaikka siten, että pistorasia on

sopivasti käsillä.

Kierrättäminen
Tämän tuotteen pakkausmateriaali on 
kierrätyskelpoista. Tuote ja sen kanssa 
toimitettavat tarvikkeet ovat paristoja
lukuunottamatta WEEE-direktiivin mu-
kaiset. Hävitä kaikki materiaali ympäristö-
määräysten edellyttämällä tavalla.
Paristoja ei saa heittää talousjätteisiin 
tai polttaa.Käsittele loppuunkäytettyjä 
paristoja kemiallista jätettä koskevien
ympäristömääräysten mukaisesti.

Asennusta koskevia varoituksia

Seinä

Varmista riittävä lämmön poisjohtokyky. 
Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun tilaan,
kuten kirjahylly tmv.
• Suositamme yli 0.3 m tilaa laitteen ympärille.
• Älä aseta mitään muuta laitetta tämän laitteen päälle.

TURVAOHJEET

VAROITUS:
Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi,
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman
tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisäl-
tämästä ”vaarallisesta jännitteestä”.
Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huuto-
merkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää
käyttö- ja huolto-ohjeiden tärkeydestä laitet-
ta käytettäessä.

Varotoimenpiteitä
1. Lue nämä ohjeet
2. Säilytä ohjeet
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä.
6. Puhdista laite ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan

ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle kuumuutta synnyttäviä läh-

teitä, kuten lämpöpatterit, lämmittimet, liedet tmv.
(mukaanlukien vahvistimet).

9. Älä astu verkkojohdon päälle, jätä sitä puristukseen
tai taivuta sitä terävälle mutkalle, erityisesti pisteessä 
jossa se lähtee laitteesta.

10. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita/
varusteita.

11. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää  
tai laitteen kanssa myytävää vaunua, teli-
nettä, kolmijalkaa, kiinnitysrautaa tai pöy-
tää. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi 
vaunu/laiteyhdistelmää estääksesi sen
kaatumisen sitä siirrettäessä.

12. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi tai ellet
käytä sitä pitkään aikaan.

13. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä ammattimaisen
huoltoteknikon tehtäväksi. Laite on toimitettava huol-
toon, jos verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pu-
donnut jokin esine. Laite on toimitettava huoltoon
myös, jos se on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle,
se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

14. Älä altista paristoja kuumuudelle, kuten auringon-
paiste, tuli tmv.



SISÄLLYSLUETTELO
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Laitteen käyttö D/A-muuntimena 2 0
Digitaalilaitteen kytkentä ja toisto (Opt/Coax) 20
Tietokoneen kytkentä ja toisto (USB) 20

Suosikkitoiminto 2 1
Internet-radioasemien, musiikkipalvelimien ja
virittimien rekisteröinti suosikkilistaan 21
Suosikkilistaan rekisteröityjen Internet-radioase-
mien, tiedostojen tai virittimien valinta 21
Suosikkilistaan rekisteröityjen Internet-radioase-
mien, tiedostojen tai virittimien pyyhintä 21

MUITA TOIMINTOJA 2 2
Radiolähetysten kuuntelu 2 2

RDS (Radiotietojärjestelmä) 22
PTY (Ohjelmatyyppi) 22
TP (Liikenneohjelma) 22
RT (Radioteksti) 23

Valikkokartta 2 4
Langattoman vastaanottimen kytkentä 2 4
Kytkentä kauko-ohjausliitäntöihin 2 4
Kauko-ohjaimen kytkentä 2 5

Kauko-ohjaimen asetus 25
Verkkoasetukset 2 5

Kytkentä verkkoon 25
Kytkentä verkkoon (DHCP = Off) 25
Proxy-asetukset 26
Last.fm- näyttö 26
Verkon valmiustila 26
PC-kieli 26
Kutsumanimen muokkaus 27

Muut asetukset 2 7
Automaattinen valmiustila 27
Ruudunsäästäjä 28
Ohjelmapäivitys 28

Muut toiminnot 2 8
Kirjainmerkkien syöttö 28
Verkko-ohjaus 29
Viimeisen toiminnon muisti 29
Mikroprosessorin palautus perustilaan 30

TIETOJA 3 0
Osien nimet ja toiminnot 3 0

Etupaneeli 30
Takapaneeli 31
Kauko-ohjain 31

iPod 3 3
USB-muisti 3 3

Tärkeitä tietoja 33
Internet-audio 3 4

Tärkeitä tietoja 34
VIANETSINTÄ 3 6
TEKNISET TIEDOT 3 8

ALOITUS 4
Varusteet 4
Laitteen ominaisuudet 4
Käsiteleyyä koskevia varoituksia 4
Kauko-ohjain 4

Paristojen asennus 4
Kauko-ohjaimen toiminta-alue 5

KYTKENNÄT 5
Analogikytkennät 5
Digitalikytkennät 5

Digitaalinen audiolähtö 5
Digitaalinen audiotulo 6

PC-kytkentä 6
Antennikytkennät 6

FM/AM 6
Kytkentä kotiverkkoon (LAN) 7

Järjestelmävaatimukset 8
iPodin kytkentä 8
iPod-jalusta 9
USB-muistin kytkentä 1 0
Muiden laitteiden kytkentä 1 0
Verkkojohdon kytkentä 1 0
PERUSTOIMINNOT
Esivalmistelut 1 0

Virran päällekytkentä 11
Virran katkaisu 11

Toiston aikana mahdolliset toiminnot 1 1
Tulolähteen vaihto 11
M-DAX (Marantz Synamic Audio eXpander)
Näytön kirkkauden säätö 11
Kuuntelu kuulokkeilla 11
Digitaalilähdön asetus 11

Virittimen käyttö 1 2
Lähetysasemien viritys 12
FM-asemien automaattinen esiasetus 12
FM/AM-asemien manuaalinen esiasetus 13
Esiasetettujen asemien kuuntelu 13
Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien valinta 13
Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien pyyhintä 13

iPod-toisto 1 4
Ennen USB- tai iPod-toistoa 14
iPod-toiston käynnistys 14
Toiston kertaus (Repeat) 15
Toisto satunnaisessa järjestyksessä (Random) 15
iPod-laitteen irtikytkentä 15

USB-toisto 1 5
USB-muistiin taltioitujen tiedostojen toisto 15

Internet-audiotoisto 1 7
Internet-radion kuuntelu 17
Musiikkipalvelimeen taltioitujen tiedostojen toisto 18
Last.fm-kuuntelu 19
Napster-kuuntelu 20
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3-rivinen OELD-näyttö (Organic Electrolumi-
nescence Display)
Kaksikerroksinen alustarakenne

KÄSITTELYÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA
Ennen virran päällekytkentää
• Tarkista, että  kaikki kytkennät ovat oikein.
• Joissakin virtapiireissä on jännite, vaikka laite asetetaan

valmiustilaan. Irrota tästä syystä verkkojohto  pistorasi-
asta lähtiessäsi lomalle tai poistuessasi kodistasi pitkäksi 
aikaa.

Kondensaatio
• Laitteen sisälle muodostuu kosteutta, joka vaikuttaa sen

toimintoihin, mikäli laitteen ja ympäristön välinen lämpö-
tilaero on suuri. Anna laitteen olla virta-päällä tilassa n.
tunti tai kaksi ja odota lämpötilaeron tasaantumista.

Kännyköiden käyttöä koskevia varoituksia
• Kännykän käyttö laitteen läheisyydessä aiheuttaa kohi-

naa. Siirrä kännykkä etäämmälle käytössä olevasta lait-
teesta.

Laitteen siirtäminen
• Katkaise laitteesta virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta.

Irrota sitten muihin laitteisiin yhdistetyt kytkentäkaapelit
ennen siirtämistä.

Käyttöoppaan pirrokset
Huomioi, että käyttöoppaassa esitetyt piirrokset saattavat
selitystarkoituksista johtuen poiketa todellisesta laitteesta.

KAUKO-OHJAIN
Paristojen asennus
1. Poista paristotilan 2. Asenna paristotilaan kaksi

kansi. R03/AAA-paristoa napai-
suusmerkintöjen mukaan.

3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.
Huom!
• Käytä kauko-ohjaimessa vain yllä mainittuja paristoja.
• Vaihda paristo uusiin ellei kauko-ohjain toimi, vaikka

se viedään aivan laitteen eteen. (Mukana olevat paristot
ovat vain toimintojen tarkistamista varten ja niiden käyt-
töikä on normaalia lyhyempi.)

• Huomioi paristotilassa olevat (+) ja (-) merkinnät asenta-
essasi paristoja.

ALOITUS
Onnittelemme sinua tämän Marantz-tuotteen hankkimi-
sesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä oikean ja
turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa
tarvetta varten.

VARUSTEET
Tarkista, että alla luetellut varusteet ovat mukana pakkauk-
sessa.
1. Kauko-ohjain (1 kpl)
2. R03/AAA-paristot (2 kpl)
3. Verkkojohto (pituus n. 1.5 m) (1 kpl)
4. Audiokytkentäkaapeli (johdon pituus n. 1 m) (1 kpl)
5. Kauko-ohjauskaapeli (1 kpl)
6. AM-silmukka-antenni (1kpl)
7. FM-sisäantenni (1 kpl)
8. DAB-antenni (ei käytössä Suomessa)
9. iPod-jalusta (1 kpl)
10. Käyttöopas (1 kpl)

PÄÄOMINAISUUDET
Matalakohinainen suodatinpiiri ja suuriopeuk-
sinen HDAMSA2-tyyppinen vahvistin, jossa
differentiaalinen HDAM-tulo.
Sisältää Cirrus Logic advanced D/A-muuntimen
C S 4 3 9 8 .
Voi käyttää D/A-muuntimena USB/COAXIAL-
digitaalitulon kautta.
Korkealaatuinen kuulokepiiri.
Audioverkkoyhteensopiva DLNA ver. 1.5
vTuner Internet-radio
USB-tulo ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone”.
M-XPortti langatonta Bluetooth-kytkentää var-
ten (lisävarusteena myytävällä RX101-vastaan-
ottimella).
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ANALOGIKYTKENNÄT
Kytkentään käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)

DIGITAALIKYTKENNÄT
Käytä alan liikkeissä myytävää optista- tai koaksiaalista digi-
taalikaapelia.
Kytkentään käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Digitaalinen audiolähtö
Voit nauttia digitaaliäänityksestä kytkemällä soittimen CD-
nauhuriin tai muuhun digitaaliseen äänityslaitteeseen.

Huom!
• Estä paristonesteen vuodot toimimalla seuraavasti:

- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja, pura, kuumenna tai

heitä paristoja tuleen.
- Älä säilytä paristoja paikassa, joka on alttiina suoralle

auringonvalolle tai on erittäin kuuma.
• Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi vuotanut neste pois

paristotilasta ja asenna uudet paristot.
• Poista paristo kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä pitkään

aikaan.
• Hävitä loppuunkuluneet paristot ympäristömääräysten

edellyttämällä tavalla.

KAUKO-OHJAIMEN TOIMINTA-ALUE
Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnis-
tinta lähettäessäsi jonkin toimintakomennon.

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

KYTKENNÄT
Langattoman vastaanottimen kytkentä (sivu 24).
Huom!
• Älä kytke verkkojohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki

muut kytkennät on tehty.
• Tutustu myös muiden laitteiden käyttöoppaisiin tehdes-

säsi kytkentöjä.
• Kytke vasen kanava (musta) ja oikea kanava (punainen) 

väriä vastaavaan liitäntään.
• Älä niputa verkkojohtoja yhteen kytkentäkaapeleiden

kanssa.
• Älä kytke tätä laitetta vahvistimen PHONO-tuloliitäntöi-

hin.

RCA-kaapeli (Valk.)
(Pun.)

Vahvistin

n. 7 metriä

Optinen kaapeli

Koaksiaalikaapeli
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PC-KYTKENTÄ
Voit käyttää verkkosoitinta D/A-muuntimena kytkemällä
tietokone USB-kaapelilla soittimen takapaneelissa sijait-
sevaan USB-porttiin.

Kytkentään käytettävä kaapeli
Audiokaapeli (myydään erikseen)

Varmista, että liittimen muoto on sopiva

ANTENNIKYTKENNÄT
FM/AM
• Kytke laitteen mukana toimitettu FM-antenni tai AM-sil-

mukka-antenni voidaksesi vastaanottaa radiolähetyksiä.
• Kykettyäsi antennin (katso sivu 7), säädä se asentoon, 

jossa vastaanotto on paras mahdollinen.

Huom!
Virittimen signaaleja ja M-XPort-signaaleja ei voi syöttää
digitaalilähtöihin. Digitaaliloähtöihin on mahdollista syöttää
USB-, iPod-, DAB-, internet-radio-, musiikkiserveri-, online
music-, PC, COAXIAL- ja OPTICAL-signaaleja.

Optisen digitaalilähdön kytkentä optisella kuitu-
kaapelilla (myydään erikseen)

Kytke liitin sen muotoa vastaavalla tavalla.

Digitaalinen audiotulo
Jos NA7004-verkkosoittimeen kytketään jokin CD trans-
port- tai digitaaliaudiolähdöllä varustettu laite, voit käyttää 
verkkosoitinta D/A-muuntimena.

Huom!
• Tähän laitteeseen on mahdollista syöttää 32 kHz, 44 kHz

48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz ti 192 kHz 
näytteytystaajuuden omaavia lineaarisia PCM-signaaleja.

• Älä ainoastaan lineaarisia PCM-signaaleja (Dolby Digital,
DTS, AAC jne.) tähän laitteeseen. Muiden signaalien
syöttö aiheuttaa kohinaa, joka vahingoittaa kaiuttimia.

USB-kaapeli

CD Transport/
digitaaliaudiolaite USB-portti

Signaalivirta
USB-kaapeli (lisävaruste)

Signaalivirta
Optinen kuitukaapeli
(lisävaruste)

Koaksiaalinen digi-
taalikaapeli
(lisävaruste) Tietokone, johon on asen-

nettu mediasoitin
Signaali-
virta

Signaalivirta
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FM-sisäantenni
(mukana)

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

Naula, ruuvi tmv.
Vapaasti seisova
Kokoa antenni aikaisemmin esitetyllä tavalla.

KYTKENTÄ KOTIVERKKOON (LAN)
• Laite mahdollistaa tietokoneelle taltioitujen tiedostojen

ja Internet-radio-ohjelmien toiston kotiverkon (LAN)
kautta.

• Voit ohjata tätä laitetta myös tietokoneesta käsin käyt-
täen Web-ohjaustoimintoa.

• Uusimmat päivittää käyttämäsi ohjelmat kätevästi 
Marantz-verkkosivuilla.

• Tutustu kohtaan ”Verkon asettaminen” verkkoasetuk-
sia koskevia lisätietoja varten.

Kytkentäkaapelit
Kaapeli (myydään erikseen)

Computer = tietokone, Internet = Internet-verkko, 
Modem = modeemi, Router = reititin, To WAN side = kyt-
ketään WAN-liitäntään, To LAN port = kytketään LAN-port-
tiin, LAN port/Ethernet connector = LAN-portti/Ethernet-
liitäntä.

Laitteen mukana toimitettu 
AM-silmukka-antenni

Huom!
• Älä kytke kahta FM-antennia samanaikaisesti.
• Älä irrota AM-silmukka-antennia, vaikka käyttäisit AM

ulkoantennia.
• Varmista ettei AM-silmukka-antennin johdot kosketa

takapaneelin metalliosiin.
• Voit vähentää signaalihäiriöitä kytkemällä maajohdon

GND-liitäntään.
• Suositamme ulkoantennin asentamista, ellei hyvälaa-

tuisen signaalin vastaanotto onnistu. Ota yhteys laitteen
myyjään lisätietoja varten.

AM-silmukka-antennin kokoaminen
1 Työnnä jalustaosa takaapäin silmukka-anten-

nin pohjaosaan ja taivuta sitä eteenpäin.
Jalusta
Neliömäinen reikä

Silmukka-antenni Ulostyöntyvä osa

2 Työnnä ulostyöntyvä osa  
jalustan neliömäiseen 

reikään.

ValkoinenMusta
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Huom!
• Tarvitset ISP-sopimuksen Internet-kytkentää varten.

Et tarvitse lisäsopimuksia, jos sinulla on jo Internet-
laajakaistayhteys.

• Käytettävät reititinmallit riippuvat ISP-sopimuksesta.
Ota yhteys ISP-palvelimeen tai tietokonemyymälään
tarkempia tietoja varten.

• Marantz ei vastaa kommunikointivirheistä tai ongelmista,
jotka ovat syntyneet asiakkaan verkkoympäristöstä tai
kytketyistä laitteista.

• Tämä laite ei ole PPPoE-yhteensopiva. Tarvitset PPPoE
yhteensopivan reitittimen, jos sinulla on sopimus 
PPPoE-tyyppistä linjaa varten.

• Älä kytke NETWORK-liitintä suoraan tietokoneesi LAN-
porttiin/Ethernet-liitäntään.

iPodin KYTKENTÄ
Kytkentöihin käytettävät kaapelit

Audiokaapeli (myydään erikseen)

Huom!
Käytä iPod-laitteen  mukana olevaa iPod-kaapelia kyt-
keäksesi sen tähän CD-viritinvahvistimeen.

Ota yhteys ISP-palveluun tai tietokonemyymä-
lään Internet-kytkentöjä koskevia lisätietoja var-
t e n .

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
• Laajakaista-Internetkytkentä
• Modeemi

Modeemi mahdollistaa Internet laajakaistakäytön.
Saatavissa on myös sisäänrakennetulla reitittimellä varus-
tettu modeemi.

• Reititin
Suositamme reititintä alla esitetyillä toiminnoilla.

• Sisäänrakennettu DHCP-palvelin
Automaattinen IP aktivointi LAN-käytössä.

• Sisäänrakennettu 100BASE-TX-kytkin
Suositamme 100 Mbps tai suuremmalla nopeudella toi-
mivaa  kytkentäyksikköä, jos kytket useampia laitteita.

Ethernet-kaapeli (CAT-5 tai suurempi)
• Käytä ainoastaan suojattua STP- tai ScTP LAN-kaapelia

(myydään alan liikkeissä).
• Jotkut litteämalliset Ethernet-kaapelit ovat herkkiä häiri-

öille. Suositamme normaalimallisen kaapelin käyttöä.
Huom!
• Jos käytät Internet-tilaajasopimusta linjalle, jossa verkko-

asetukset tehdään manuaalisesti, valitse ”Network
connecting (DHCP = Off)” sivulla 25.

• Tällä laitteella voit tehdä verkkoasetukset automaattisesti
käyttämällä DHCP- ja Auto IP-toimintoja.

• Laite tekee IP- ja muut asetukset automaattisesti käyttä-
essäsi sitä DHCP-toiminnon mahdollistavalla laajakaista-
reitittimellä.
Kytkiessäsi laitteen verkkoon, jossa DHCP-toiminto ei
ole käytettävissä, valitse IP-asetukset jne. valikkokoh-
dassa ”Network connecting (DHCP = Off).

• Tehdessäsi asetuksen manuaalisesti, tarkista sen sisältö
verkon ylläpitäjällä.

iPod-kaapeli
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Huom!
• Muista kytkeä iPhonen värinätoiminto pois käytöstä

ennen laitteen asettamista iPod-jalustaan. 
Muussa tapauksessa se saattaa pudota ja vahingoittua 
värinähälytyksen käynnistyessä.

• Älä käytä iPod-jalustaa muihin tarkoituksiin kuin mihin se
on tarkoitettu.

• Marantz ei vastaa vahingoista, jota ovat syntyneet jalus-
taa käytettäessä.

iPod-jalustan kokoaminen/purkaminen
Kokoa tai pura iPod-jalusta alla olevalla tavalla.

iPod-JALUSTA
Voit asettaa iPodin tai iPhonen mukana olevalle jalus-
talle.

iPod-jalustan kokoaminen
Kokoa iPod-jalusta alla esitetyllä tavalla.

iPodin asettaminen jalustalle
1. Pujota iPod-kaapeli

jalustassa olevan
aukon läpi.

2. Kytke iPod-laite iPod-kaapeliin.
3. Aseta iPod jalustalle.

Huom!
• Varmista, että iPod-jalustan alusta on tasainen.
• Älä käytä iPodia tai iPhonea sen ollessa asetettuna

jalustaan. iPod tai iPhone saattaa pudota jalustalta.
• Kaikkia iPod-malleja ei voi asettaa jalustalle, koska iPodia

ei voi käyttää, sillä kaapeli kytketään joidenkin mallien
alaosaan.
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USB-
muistitikku

VERKKOJOHDON KYTKENTÄ
Älä kytke verkkojohtoa ennen kuin kaikki muut kytkennät
on tehty.

Huom!
• Kytke pistokkeet tiukasti. Löysät kytkennät aiheuttavat

häiriöitä.
• Älä irrota verkkojohto pistorasiasta laitteen ollessa toi-

minnassa.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkko-

johtoa.

PERUSTOIMINNOT

USB-MUISTIN KYTKENTÄ

Huom!
• Tietokonetta ei voi käyttää CD-viritinvahvistimen ohjaami-

seen USB-portin kautta.
• Älä käytä jatkojohtoa, kun kytket USB-muistin.
• Katso USB-muistia koskevia lisätietoja sivulla 33.

MUIDEN LAITTEIDEN KYTKENTÄ
RS-232C
Kytke ulkoinen ohjain tai muu laite takapaneelissa olevaan
liitäntään huoltotarkoituksia varten. Käytä kytkentään suo-
raa kaapelia.

Ulkoinen ohjauslaite

FLASHER IN-liitäntä
Voit ohjata verkkosoitinta myös takapaneelin FLASHER IN
liitäntään kytketyllä ohjausboksilla tai muulla ohjaimella.

Signaali

Ohjausboksi tai muu ohjainlaite

Kytketään 230V 50/60 Hz
pistorasiaan

Verkkojohto
(mukana)
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M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander)
Toiminto kompensoi MP3- tai AAC-lähteiden toistolla
hukkuvaa ääntä. Valitse jokin alla esitetyistä asetuksista.
High: Voimakas vaikutus
Mid: Keskivoimakas vaikutus
Low: Heikko vaikutus
Off: Peruutettu
Käyttämällä kauko-ohjainta
Paina M-DAX-painiketta.
M-DAX-asetus vaihtuu alla olevassa järjestyksessä joka
kerta, kun painiketta painetaan.

M-DAX-ilmaisin syttyy etupaneelin näyttöön, kun M-DAX-
asetukseksi valitaan Low, Mid tai High.
Huom!
M-DAX on yhteensopiva PCM- (48 kHz tai matalampi), 
MP3-, WMA-, AAC- ja kaksikanavaisten audiolähteiden
kanssa.

Näytön kirkkauden säätö
Paina DIMMER-painiketta.

• Näytön kirkkaus muuttuu joka kerta, kun painiketta pai-
netaan.

Huom!
• Jos käytät toimintopainikkeita, kun  näytön kirkkausase-

tukseksi on valittu ”Off”,  näyttö syttyy hetkellisesti 25% 
kirkkaustason mukaisesti.

• DISPLAY OFF-ilmaisin syttyy etupaneelin näyttöön,
kun himmennysasetukseksi valitaan ”Off”.

Kuuntelu kuulokkeilla
Kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään (PHONES).
• Ääni katkeaa kaiuttimista automaattisesti.
Huom!
Älä säädä voimakkuustasoa hyvin korkeaksi estääksesi 
kuulovaurioiden syntymisen kuunnellessasi kuulokkeilla.

Digitaalilähdön asetus
Valitse takapaneelin lähdöksi DIGITAL OUT-liitäntä
(COAXIAL, OPTICAL).
Paina DIG. OUT-painiketta pysäytystilan aikana.
Takapaneelin DIGITAL OUT (COAXIAL, OPTICAL) -liitäntä
vaihtuu ”On” tai ”Off” asetukselle joka kerta, kun DIG. OUT
painiketta painetaan.
Valintavaihtoehdot
O n : Liitäntä syöttää digitaalisignaalin.
Off: Liitäntä ei syötä digitaalisignaalia.
Huom!
• DIG. OUT OFF-ilmaisin syttyy, kun digitaalilähtö katkais-

taan.
• Voit kuunnella korkealaatuista ääntä ANALOG OUT-

liitännästä, kun digitaalilähtö on katkaistu.

ESIVALMISTELUT
Tämä osa tarjoaa tietoja perustoiminnoista, kuten asetuk-
set ja toistotoimenpiteet.
• RDS (Radiotietojärjestelmä) (sivu 22).
• Muut asetukset (Other) (sivu 27).

Virran päällekytkentä
Paina ON/STANDBY.
Virta kytkeytyy päälle ja virtailmaisin sammuu.
Huom!
• Joissakin virtapiireissä on jännite, vaikka laite on valmius-

tilassa. Poistuessasi kodistasi pitkäksi aikaa, katkaise
virta joko painamalla ON/STANDBY-painiketta tai irrota 
verkkojohto pistorasiasta.

• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.

Virran katkaiseminen kokonaan
Irrota verkkojohto pistorasiasta.
• Eri toimintoja varten tehdyt asetukset pyyhkiytyvät, jos

verkkojohto on irrotettuna pitkän ajan.

Virran katkaisu
Paina ON/STANDBY.
Laite asettuu valmiustilaan ja virtailmaisin syttyy.
Huom!
• Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisua.

TOISTON AIKANA MAHDOLLISET TOIMIN-
NOT
Tulolähteen vaihto
Paina INPUT-painiketta laitteen etupaneelista ja valitse
haluamasi tulolähde.

*1 M-Port näkyy ainoastaan, kun langaton RX101-vas-
taanotin kytketään M-XPort-liitäntään.

Paina haluamaasi tulolähdettä (INTERNET 
RADIO), (MUSIC SERVER), (ONLINE MUSIC), 
(iPod/USB), (M-XPort), (TUNER), (USB), OPT/
COAX) tai (FAVORITE).
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FM-asemien automaattinen esiasettaminen
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 99
FM- ja AM-asemaa.
Huom!
AM-asemien automaattinen esiasetus ei ole mahdollista.

Automaattinen esiasetus kauko-ohjaimella
Suorita alla esitetyt toimenpiteet FM-aseman esiasettami-
seksi.
1. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”Search menu”.
2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Auto Preset” -

”Start”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain),
ENTER (laitteen etupaneeli) tai painiketta.
Näyttöön ilmestyy ”viesti ”Complete”, kun ”Searching”
(haku) päättyy.

Automaattisen esiasetuksen peruuttaminen
Paina TUNER tai painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Heikon lähetyssignaalin omaavia asemia ei voi esiasettaa
automaattisesti. Viritä tällainen asema manuaalisesti, jos
haluat esiasettaa sen.

Huom!
• ”Digital output off” sisältää muistinsäilytystoiminnon, 

joka säilyttää asetukset muistissa ja muuttumattomina,
kun virta katkaistaan.

VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Lähetysasemien viritys
Kytke antenni jo ennalta (katso sivut 6 ja 7).
1. Valitse vastaanottoalue painamalla TUNER-painiketta

kauko-ohjaimesta.

2. Viritä haluamallesi asemalle (ainoastaan FM/AM).
symboli syttyy aseman virittyessä.

1 ) Automaattiviritys
Paina MODE-painiketta kauko-ohjaimesta siten, 
että AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön. Käytä sitten
TUNING +, TUNING - painiketta kauko-ohjai-
mesta kuunneltavaksi haluamasi aseman valintaa 
varten.

2 ) Manuaaliviritys
Paina MODE-painiketta kauko-ohjaimesta siten, 
että AUTO-ilmaisin sammuu näytöstä. Käytä sitten
TUNING +, TUNING - painiketta  kauko-ohjaimesta 
kuunneltavaksi haluamasi aseman valintaa varten.

Huom!
• Jos toimintatilaksi on valittu jokin muu kuin TUNER,

valitse toimintatilaksi viritin painamalla TUNER-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.

• INPUT-valitsimella voi valita myös TUNER-toiminnon.
• Käytä manuaalista viritystapaa ellei haluamaasi asemaa

voi virittää automaattisesti.
• Virittäessäsi asemia manuaalisesti, pidä TUNING +, 

TUNING - painiketta alaspainettuna viritystaajuuden 
jatkuvaa muuttamista varten.

• Laitteesta kuuluu hurisevaa ääntä, jos sillä kuunnellaan
AM-lähetystä, kun läheisyydessä käytetään TV-vastaan-
otinta. Siirrä järjestelmä tällaisessa tapauksessa mahdol-
lisimman etäälle TV-vastaanottimesta.

Automaattivirityksen pysäyttäminen
Paina TUNING +, TUNING - painiketta kauko-ohjaimesta.
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Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien valinta
1. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy esiasetusvalikko.

2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Call Preset” ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy esiasetuslista.

3. Käytä painikkeita valitaksesi ”Preset List” ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

Esiasetuslistaan rekisteröityjen asemien pyy-
hintä
1. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy ”Preset Menu”.

2. Käytä painikkeita valitaksesi ”Delete/Preset” ja 
paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy esiasetuslista.

3. Käytä  painikkeita valitaksesi  Preset List ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli), kun näyttöön ilmestyy ”Delete?”.
• Paina , jos haluat peruuttaa pyyhinnän.

Huom!
Käynnistäessäsi FM-asemien automaattisen esiasetuksen,
esiasetuspainikkeille mahdollisesti taltioidut nykyiset ase-
mat pyyhkiytyvät ja esiasetettava uusi FM-asema rekiste-
röityy samalle numerolle kuin pyyhitty kanava.

Esiasetettujen kanavien nimeäminen
Enintään 8 merkin pituiset asemanimet ovat mahdollisia. 
1. Viritä nimettäväksi haluamallesi esiasetuskanavalle.
2. Pidä ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen

etupaneeli) -painiketta alaspainettuna.
Näyttö vaihtuu asemanimen syöttötilaan.

3. Syötä haluamasi asemanimi.
Katso kohta ”Kirjoitusmerkkien syöttö” sivulla 35.

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Syöttämäsi aakkosmerkit taltiotuvat.
• Toista vaiheet 1-4 nimetäksesi lisää asemia.

FM/AM-asemien manuaalinen esiasettaminen
Laitteen muistiin on mahdollista esiasettaa yhteensä 99
DAB (ei käytössä Suomessa), FM ja AM-asemaa.
1. Viritä esiasetettavalle asemalle.
2. Paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-

teen etupaneeli).
Näyttöön ilmestyy esiasetusvalikko.

3. Käytä painikkeita valitaksesi ”Add to Preset” ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

4. Käytä  painikkeita esiasetettavan numeron valin-
taan ja paina  ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER
(laitteen etupaneeli).
Vastaanottotaajuus ja vastaanottotila taltioituvat esiase-
tusmuistiin ja näyttö vaihtuu asemaniminäyttöön.

5. Syötä haluamasi asemanimi.
• Ellet halua syöttää mitään asemanimeä, paina 

ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen 
etupaneeli) syöttämättä mitään muuta.

• Jos teet jonkin syöttövirheen, aloista alusta uudel-
leen. Aikaisempi kirjoitus pyyhkiytyy tällöin.

6. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Syöttämäsi merkit taltioituvat muistiin.
• Kertaa vaiheet 1-5 nimetäksesi lisää asemia.

Esiasetettujen asemien kuuntelu
Käytä numeropainikkeita (0-9, +10) tai CH painiketta
esiasetusnumeron valintaan.



Kauko-ohjain iPod Verkkosoittimen toiminnot
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Huom!
Näyttötoiminnon perusasetus on ”Direct mode”.
2. Käytä painikkeita asetuksen valintaan ja valitse

sitten toistettava musiikkitiedosto painamalla ENTER/
MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (laitteen etupaneeli). 

3. Paina painiketta.
Toisto käynnistyy.

Huom!
• iPod nano 1G ja iPod video-laitteilla ei ole Direct mode-

tukea.
• Marantz ei vastaa mahdollisista iPod-tietojen häviämi-

sistä.
• Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä iPodin tyypistä ja

ohjelmaversiosta riippuen.

iPod-TOISTO
Tällä laitteella voit kuunnella musiikkia iPodin kautta, Voit
myös ohjata iPodia CD-viritinvahvistimen tai kauko-ohjai-
men avulla. Katso lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista
sivulla 33.

Ennen USB- tai iPod-toistoa
1. Paina ON/STANDBY.
2. Kytke USB-muisti tai iPod-kytkentäkaapeli.

Kun tämän laitteen USB-porttiin kytketään USB-tikku
tai iPod-kytkentäkaapeli, tulolähteeksi vaihtuu auto-
maattisesti iPod/USB ja tiedoston toisto käynnistyy.

Huom!
Toiminto aktivoituu n. 2 minuutin kuluttua virran päällekyt-
kemisestä.

iPod-toiston käynnistys
1. Valitse näyttötoiminto painamalla MODE-painiketta

kauko-ohjaimesta.
• iPodille äänitettyjen tietojen näyttämiseksi on käy-

tettävissä kaksi näyttötoimintoa.
Remote mode Ilmaisee iPod-tiedot tämän laitteen

näytössä.
Direct mode Ilmaisee iPod-tiedot iPod-näytössä.
• Tämän laitteen näyttöön ilmestyy ”Direct iPod”.

Kauko-ohjaimen ja iPod-painikkeiden väliset
suhteet

Valittava toiminto
Näytön sijainti Päälaite iPod
Toistettava Audiotiedosto
tiedosto Videotiedosto

Kauko-ohjain
Aktiivit ja päälaite
painikkeet

Käynnistää toiston/asettaa toiston taukotilaan.

Käynnistää toiston raidan alusta uudelleen/Toistaa seuraavan raidan.

Käynnistää pikahaun taaksepäin/Käynnistää pikahaun eteenpäin.

Valitsee asetusparametrin.

Hyväksyy valinnan tai toistaa raidan.

Valitsee Direct mode tai Remote mode-toimintatilan.

Aktivoi toiston kertaustoiminnon.
Aktivoi hajatoistotoiminnon.

Avaa valikon tai palauttaa edellisen valikon näyttöön.

Pysäyttää toiston.
Palauttaa kursorin päällimmäiseen valikkoon.

Pidä painettunaPidä painettuna

Klikkaa pyörää

Valitsetai
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USB-muistiin taltioitujen tiedostojen toisto
1. Suorita toiston esivalmistelut. Katso lisätietoja koh-

dasta ”Ennen USB tai iPod-toistoa” sivulla 14.
2. Paina painikkeita ja valitse hakukohde tai kansio.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .

3. Paina painikkeita ja valitse tiedosto. Paina sitten 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli), tai .

Huom!
• Ainoastaan ylin osio on mahdollista toistaa, jos USB-

muisti on jaettu useampaan osaan.
• Tällä laiteella voi toistaa ”MPEG-1 Audio Layer-3” 

yhteensopivia MP3-tiedostoja.
Huom!
• Marantz ei vastaa mahdollisista USB-tietojen häviämi-

sistä, kun  tätä laitetta käytetään yhdessä USB-muisti-
laitteen kanssa.

• USB-muisti ei toimi USB-keskittimen kautta.
• Marantz ei takaa kaikkien USB-muistien toimintaa tai

virransyöttöä. Suositamme verkkoadapteria käyttäes-
säsi kannettavaa USB-kovalevyasemaa.

• Tietokoneen kytkentä ja käyttö ei ole mahdollista tämän
laitteen USB-portin kautta USB-kaapelia käyttäen.   

Toiston kertaus
Paina REPEAT-painiketta.
Toisto käynnistyy valitun kertaustoiminnon mukaisesti.

Single-track repeat = yhden raidan kertaus
All- track repeat = kaikkien raitojen kertaus
Repeat off = kertaus peruutettu ( ilmaisin sammuu)
Valintavaihtoehdot

1 Ainoastaan 1 raidan toisto kertautuu.
ALL Kaikkien raitojen toisto kertautuu.

Kertausilmaisin
sammuu Toisto palaa normaaliksi.

Raitojen toisto satunnaisessa järjestyksessä
(hajatoisto)
1. Paina RANDOM-painiketta pysäytystilassa.

Näyttöön syttyy ” ”.
2. Paina painiketta.

Raidat toistuvat nyt satunnaisessa järjestyksessä.
Huom!
Jos REPEAT-painiketta painetaan hajatoiston aikana niin
nykyisen session päättyessä, toisto käynnistyy uudelleen 
satunnaisessa järjestyksessä (järjestys poikkeaa kuitenkin
edellisestä).

Hajatoiston peruuttaminen
Paina RANDOM-painiketta kauko-ohjaimesta toiston
ollessa pysäytetty.
”      ” ilmaisin sammuu.

Näytön vaihto
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta toiston 
aikana.

iPod-laitteen irtikytkentä 
1. Aseta valmiustila painamalla ON/STANDBY.
2. Irrota iPod-kaapeli USB-portista.

USB-MUISTIN TOISTO
Voit toistaa USB-tikulle äänitettyjä tiedostoja.
USB-muisti (katso sivu 10).

Artistin nimi

Albumin nimi



USB-käyttö
Komentopainikkeet CD-viritinvahvistimen toiminnot

* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja sitten valitaksesi ensimmäiseksi etsittävän kirjoitusmerkin.
Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole aakkosjärjestyksessä.

Näytön vaihtaminen
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta toiston aikana.

Artistin nimi

Albumin nimi

Tiedoston tyyppi/bittiarvo 
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Käynnistää toiston/asettaa toiston taukotilaan.

Käynnistää toiston raidan alusta uudelleen/Toistaa seuraavan raidan.
Valitsee asetusparametrin.

Hyväksyy valinnan tai toistaa raidan.

Aktivoi toiston kertaustoiminnon.
Avaa valikon tai palauttaa edellisen valikon näyttöön.
Pysäyttää toiston.
Etsi kirjainmerkkejä*

Palauttaa kursorin päällimmäiseen valikkoon.

tai
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Äskettäin toistetut Internet-radioasemat
Äskettäin toistetut radioasemat voidaan valita ”Recently
Played” muistista.
”Recently Played” muistiin on mahdollista taltioida 
yhteensä 20 asemaa.
1. Valitse ”Recently Played” painamalla painikkeita ja

paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai . 

2. Valitse toistettavaksi haluamasi asema painamalla 
painikkeita. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai . 

Radioasemien haku kirjoitusmerkin mukaan
1. Valitse ”Search Keyword” painamalla painikkeita.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai . 
• Katso sivu 28 kirjoitusmerkkien syöttöä koske-

via lisätietoja varten.
2. Syötä haluamasi kirjoitusmerkit ja paina ENTER/MEMO

(kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

Internet-radioasemien rekisteröinti suosikkiase-
miksi
Voit rekisteröidä suosikkiasemasi suosikkilistaan (Favorite
List) sivulla 21.

Internet-radion käyttö
Komentopainike Toiminto

* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja 
sitten painikkeita valitaksesi ensimmäiseksi haetta-
van kirjoitusmerkin.

Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole
aakkosjärjestyksessä.

INTERNET RADIO
Suorita alla esitetyt toimenpiteet voidaksesi kuunnella
Internet-radioasemia tai toistaa tietokoneelle taltioituja
musiikkitiedostoja.
• Internet-radio (sivu 34).
• Musiikkipalvelin (sivu 34).
• Napster (sivu 34).
• Last.fm (sivu 34).

Internet-radion kuuntelu
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke sitten virta laittee-
seen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

2. Käytä INPUT-valitsinta (laitteen etupaneeli) tai paina 
INTER NET RADIO-painiketta kauko-ohjaimesta..

3. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai . 

4. Toista vaihe 3, kunnes asemalista ilmestyy näyttöön.
5. Valitse asema painamalla  painikkeita . Paina sitten

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 
Toisto käynnistyy puskurimuistin saavuttaessa 100%.

Huom!
• Internet tarjoaa monta radioasemaa, joiden lähetyslaatu

sekä raitojen bittiarvo vaihtelee huomattavasti.
Yleisesti katsoen, mitä suurempi bittiarvo sitä korkeampi
äänenlaatu. Musiikki-  tai audiosignaalivirrassa saattaa 
kuitenkin esiintyä katkoja kommunikointilinjoista ja palv-
elimen liikenteestä riippuen. Matalampi bittiarvo tarkoit-
taa vastaavasti heikompaa äänenlaatua, mutta vähem-
män äänikatkoja.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”Server Full” tai ”Connection 
Down”, jos asema on varattu tai mitään lähetystä ei ole 
käynnissä.

• Tässä laitteessa kansio- ja tiedostonimet voidaan näyttää
otsikkoina. Näyttöön ilmestyy ” . ” sellaisten kirjoitus-
merkkien tilalle, joita ei voi näyttää.

• Näyttö vaihtuu järjestyksessä tiedoston tyyppi/bittiarvo
ja radioasema joka kerta, kun DISPLAY-painiketta paine-
taan kauko-ohjaimesta.

Näytön vaihtaminen
1. Paina  DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta Internet-

radiovastaanoton aikana.
2. Lähetysaseman tiedot ja signaaliformaatin bittiarvo

ilmestyvät näyttöön.
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Musiikkipalvelimen toiminta
Komentopainike Toiminto

• Toiston kertaus (sivu 15)
• Toisto satunnaisessa järjestyksessä (sivu 15)
* Paina ensin SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta ja 

sitten valitaksesi ensimmäiseksi etsittävän kirjoitus-
merkin.

Huom!
Kirjoitusmerkkien haku ei ole mahdollista ellei lista ole
aakkosjärjestyksessä.

Viimeiseksi kuunnellun FM-aseman valinta
Viimeiseksi kuunnellun FM-aseman (Last.fm) valinta ei
ole käytettävissä kaikissa maissa. Tutustu verkkosivuun
www.last.fm/hardware lisätietoja varten.
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Varmista, että laite on kytketty Internetiin ja kytke
sitten virta päälle.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 25).

2. Käytä INPUT-valitsinta (laitteen etupaneeli) tai ONLINE
MUSICpainiketta kauko-ohjaimesta ja valitse ”Last.fm”.
• Paina ja valitse ”I am new to Last.fm” ellei sinulla 

ole Last.fm-tilaajasopimusta. Paina sitten ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli)
tai .  Luo tilaajasopimus näyttöön ilmestyviä ohjeita
seuraten.

3. Jos sinulla on jo Last.fm-sopimus, paina ja valitse
”I have a Last.fm account”. Paina tämän jälkeen 
ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 

4. Käytä painikkeita käyttäjänimesi ja salasanasi
syöttämiseksi.

5. Syötettyäsi käyttäjänimen ja salasanan, valitse ”login”
ja paina ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli).
Päällimmäinen valikko Last.fm-toimintoa varten ilmes-
tyy näyttöön, jos käyttäjänimi ja salasana sopivat yh-
teen.

Musiikkipalvelimelle taltioitujen tiedostojen
toisto
Toimi alla esitetyllä tavalla voidaksesi toistaa musiikkitie-
dostoja tai toistolistan sisältöä.
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke sitten virta lait-
teeseen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 25).

3) Suorita tietokoneen esivalmistelut. Katso kohta
”Musiikkipalvelin” sivulla 34).

2. Käytä INPUT-valitsinta (laitteen etupaneeli) tai MUSIC 
SERVER-painiketta kauko-ohjaimesta.

3. Valitse toistettavan tiedoston sisältävä serveri ja paina
sitten  ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen
etupaneeli) tai . 

4. Valitse haluamasi parametri tai kansio ja paina ENTER/
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai . 

5. Toista vaihe 4, kunnes tiedosto ilmestyy näyttöön.
6. Valitse tiedosto painamalla  painikkeita ja paina 

sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai . 
Toisto käynnistyy, kun puskurimuisti saavuttaa 100%.

Huom!
• Vaaditut järjestelmäkytkennät ja tietyt asetukset on teh-

tävä voidaksesi toistaa musiikkitiedostoja.
Huom!
• Käynnistä tietokoneen serveriohjelma ennen aloitusta

ja aseta tiedostot serverin sisällöksi. tutustu serverin
ohjelmamateriaaliin lisätietoja varten.

• Raitojen/tiedostojen näyttöjärjestys riippuu serverin
asetuksista. Ensimmäisen kirjoitusmerkin mukaan tapah-
tuva haku ei toimi ellei näytön ilmaisemat raidat/tiedostot
ole aakkosjärjestyksessä serverin asetuksista johtuen.

• WMA Loseless-tiedostoja voidaan toistaa käyttämällä
transcoding-tekniikkaa tukevaa serveriä, kuten Windows
Media Player Ver. 11.

• Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta artistini-
men, tiedostotyypin/bittiarvon tai albuminimen väliseen
vaihtoon.

Suosikeiksi rekisteröityjen tiedostojen toisto
Tiedostoja voi esiasettaa, rekisteröidä suosikeiksi ja toistaa
samalla tavalla kuin Internet-radioasemia (sivu 25).
Huom!
• Kun suoritat alla esitetyt toimenpiteet, musiikkiserverin

datapohja päivittyy eikä sitä voi enää käyttää suosikki-
musiikkitiedostojen esiasettamiseen tai toistamiseen.

• Katkaisemalla musiikkiserverin ja käynnistämällä sen 
sitten uudelleen.

• Pyyhkiessäsi tai lisätessäsi musiikkitiedostoja musiikki-
serveriin.

• Käyttäessäsi ESCIENT-serveriä, aseta ”ESCIENT” ser-
verinimen eteen.

• Esiasetettu rekisteröinti ei ole mahdollista.

Valikko
Kursorin käyttö/automaattihaku
( )
Hyväksyntä, taltiointi
Kirjoitusmerkin haku*
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto/tauko
Automaattihaku
Pysäytys
Rekisteröi tai valitsee suosikkitie-
dostosi suosikkilistasta ja pyyhkii
tiedoston listasta.
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Popular stations Soittaa suosittuja artisteja ja tageja 
alueellasi.

Your Recent Soittaa nykyisiä asemiasi.
Stations
Your stations Voit toistaa raitoja seuraavien ase-

mien ohjelmista ”Your Recommen-
ded Radio”, Your Recommended
Library”, Your Neighborhood”, 
Your Friends Radio”, Your Top Tags”
”Your Top Artists”.

Search Stations Voit käyttää Artist- tai Tag-hakua
asemien etsimiseen.

7. Käytä painikkeita aseman valintaan ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli), tai käynnistääksesi toiston.
Toisto käynnistyy ja näkyviin ilmestyy seuraava ruutu.

8. Alla oleva valikko ilmestyy näyttöön painaessasi pai-
niketta toiston aikana.
Love this track Love tracks parantaa Last.fm suosi-

tuksia ja voit jakaa nämä suositussa
sosiaaliverkossa

Ban this track Jos kiellät jonkin raidan, emme soita
sitä uudelleen. Voit perua tämän
Last.fm -verkkosivulla.

Scrobbling Lähettää toistamasi raidat Last.fm-
tilillesi. Näet kuuntelemasi musiikkia
koskevan listan ja saat suosituksia
uutta musiikkia ja muita tapahtumia
varten sekä jakaa kuuntelumielty-
myksesi ystäviesi kanssa.

Huom!
• Salasanassa saa olla enintään 99 kirjoitusmerkkiä.
• Paina HOME-painiketta kauko-ohjaimesta syötön

peruuttamiseksi.
Huom!
• Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta vaihtaak-

sesi artistinimen, tiedostotyypin/bittiarvon tai albumini-
men.

Last-fm kuuntelu
Komentopainike Toiminto

• Katso syöttökelpoiset kirjoitusmerkit alla.

6. Käytä painikkeita valikon valintaan ja paina sitten
ENTER/ MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai . 

Valikko

Kursorin käyttö/automaattihaku
Hyväksyntä/taltiointi
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto
Automaattihaku
Pysäytys
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Napster-kirjastoon rekisteröityjen raitojen kuun-
telu
1. Valitse ”My Napster Library” käyttämällä painikkeita

ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .

Huom!
Käytä DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta, kun haluat
vaihtaa näytön ilmaiseman artistinimen, tiedostotyypin/
bittiarvon tai albuminimen.

Napsterin käyttö
Komentopainike Toiminto

• Toiston kertaus (sivu 15)
• Toisto satunnaisessa järjestyksessä (sivu 15)

LAITTEEN KÄYTTÖ D/A-MUUNTIMENA
Verkkosoitin pystyy sisäänrakennetun D/A-muuntimen 
aavulla muuntamaan ulkoisista laitteista syötetyt digitaali-
audiosignaalit analogisignaaleiksi.

Digitaalilaitteen kytkentä ja toisto (Opt/Coax)
Paina OPT/COAX-painiketta tai käytä INPUT-valitsinta
tulolähteen ”Digital In Opt” tai ”Digital In Coax” valintaan.
• Näyttöön ilmestyy viesti ”Signal Unlock”, jos laite ei

pysty tunnistamaan näytteenottotaajuutta.
Huom!
• Verkkosoittimeen voi syöttää PCM-signaaleja, joiden

näytteenottotaajus on 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 
64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz tai 192 kHz.

• Älä syötä ei-PCM-signaaleja, kuten Dolby Digital ja DTS.
Tämä aiheuttaa kohinaa ja voi vahingoittaa kaiuttimia.

• Jos näytteenottotaajuus vaihtuu CS-lähetyksen aikana
A-tilasta B-tilaan, äänen mykistys aktivoituu n 2 sekun-
niksi katkaisten äänen.

Tietokoneen kytkentä ja toisto (USB)
Kytke tietokone verkkosoittimen takapaneelissa olevaan
USB-porttiin jo ennalta. Katso tietokoneen kytkentää kos-
kevia lisätietoja sivulla 5.
Paina USB-painiketta tai käytä INPUT-valitsinta ja valitse
tulolähteeksi ”Digital In USB”.
• Odota n. 10 sekuntia, kun viesti ”Digital In USB” on

ilmestynyt näyttöön ja käynnistä sitten ohjelmamateri-
aalin toisto tietokoneella. Verkkosoitin toimii D/A-muun-
timena.

Napster-lähetyksen kuuntelu 
1. Suorita toiston esivalmistelut.

1) Tarkista verkkoympäristö ja kytke virta tähän laittee-
seen.

2) Katso kohta ”Verkkoasetukset”, jos joudut teke-
mään lisäasetuksia (sivu 30).

2. Käytä INPUT-valitsinta (laitteen etupaneeli) tai ONLINE 
MUSIC-painiketta kauko-ohjaimesta ja valitse ”Napster”.

3. Syötä ”Username” (käyttäjänimi) ja ”Password” (sala-
sana) käyttämällä painikkeita.
• Katso kirjainmerkkien syöttöä koskevia lisätietoja

sivulta 28.
4. Valitse ”login”, kun olet syöttänyt ”Username” ja 

”Password” asetukset. Paina tämän jälkeen ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli).
Napster-valikon ensimmäinen sivu ilmestyy näkyviin,
jos käyttäjänimi ja salasana on oikea.

Huom!
• Salasanassa saa olla enintään 99 kirjoitusmerkkiä.
• Paina HOME-painiketta kauko-ohjaimesta syötön

peruuttamiseksi.

Haku Napster-valikossa
1. Valitse asetus tai kansio käyttämällä painikkeita

ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .

2. Toista vaihe 1, kunnes raita ilmestyy näyttöön.
3. Valitse haluamasi raita ja paina ENTER/MEMO (kauko-

ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .

Kirjoitusmerkin asettaminen raitahaun käynnis-
tämiseksi
1. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.

• Haku on mahdollista käynnistää artistinimeä, albumi-
nimeä tai valikon raitanimeä käyttäen.

• Hakua ei voi suorittaa toistoruudussa.
2. Valitse hakukohde käyttämällä painikkeita ja paina

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupa-
neeli).
Hakunäyttö aktivoituu.

3. Syötä haluamasi kirjoitusmerkit ja paina ENTER/MEMO 
(kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli).

Raitojen rekisteröinti omaan Napster-kirjastoon
1. Paina painiketta rekisteröitäväksi haluamasi raidan

toistuessa.
Näyttöön ilmestyy ”Add to my library?”.

2. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Raita taltioituu kirjastoon.
Voit peruuttaa rekisteröinnin painamalla painiketta.
Näyttö palaa edelliselle sivulle.

Valikko

Kursorin käyttö/automaattihaku
Hyväksyntä/taltiointi
Haku valikossa
Palauttaa ylimmälle sivulle
Toisto
Automaattihaku
Pysäytys
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SUOSIKKITOIMINTO
• Suosikkitoiminto mahdollistaa suosikki radioasemien 

ja tiedostojen rekisteröimisen suosikkilistaan (Favorite 
List), josta voit valita ja kuunnella haluamaasi radioase-
maa tai tiedostoa milloin tahansa.

• Sisältö, jonka voit rekisteröidä ja valita on Internet-radio-
asema, musiikkipalvelin ja viritin.

• Voit rekisteröidä yhteensä 50 kohdetta suosikkilistaan.
• Jos yrität rekisteröidä kohteen numero 51 suosikkilis-

taan, viimeiseksi vastaanottamasi asema pyyhkiytyy
automaattisesti.

• Listan ensimmäinen sivu ilmestyy näyttöön, kun valitset
jonkin aseman suosikkilistalta.

Internet-radioasemien, musiikkipalvelimien ja
virittimien rekisteröinti suosikkilistaan
1. Paina FAVORITE-painiketta kauko-ohjaimesta rekiste-

röitäväksi haluamasi Internet-radioaseman, virittimen tai
tiedoston toiston ollessa käynnissä.
Näyttöön ilmestyy ”Favorit Menu”.

2. Valitse ”Add to Favorite” käyttämällä painikkeita ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Suosikkilista ilmestyy näyttöön.

3. Valitse suosikkilista käyttämällä painikkeita ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Vastaava toiminto aktivoituu ja toisto käynnistyy.

Suosikkilistaan rekisteröityjen Internet-radio-
asemien, tiedostojen tai virittimien valinta
1. Paina FAVORITE-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”Favorite Menu”.
2. Valitse ”Call Favorite” käyttämällä painikkeita ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Suosikkilista ilmestyy näyttöön.

3. Valitse Favorite List käyttämällä painikkeita ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

Suosikkilistaan rekisteröityjen Internet-radio-
asemien, tiedostojen tai virittimien pyyhintä
1. Paina FAVORITE-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”Favorite Menu”.
2. Valitse ”Delete Favorite” käyttämällä painikkeita ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Suosikkilista ilmestyy näyttöön.

3. Valitse Favorite List käyttämällä painikkeita ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

4. Paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli), kun näyttöön ilmestyy kysymys 
”Delete?”
• Paina painiketta, jos haluat peruutta pyyhinnän.

Huom!
• Anna komennot, kuten toisto ja tauko tietokoneesta

käsin. Tällaisessa tilantessa et voi ohjata tietokonetta
verkkosoittimen tai kauko-ohjaimen säätimiä käyttäen.

• Käytä tietokonetta myös voimakkuuden ja ekvalisoinnin
säätämiseen.

• Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu mitään ääntä, kun käy-
tät verkkosoitinta D/A-muuntimena.

• Toistettava ohjelma jähmettyy, jos tietokone kytketään 
irti verkkosoittimesta ohjelmatoiston ollessa käynnissä.
Katkaise ohjelmamateriaalin toisto aina ennen tietoko-
neen irtikytkentää.

• Jos tietokoneessa tapahtuu jokin virhe, käynnistä se
uudelleen sen ollessa vielä kytkettynä verkkosoittimen
USB-porttiin.

• Tuetut näyttöönottotaajuudet ovat 32/44.1/48/96 kHz.
• Tostettavan musiikkiohjelman ja verkkosoittimen ilmai-

sema näyttöönottotaajuus on erilainen.

Tietokone (järjestelmäsuositus)
O S
• Windows® XP Service Pack2 tai enemmän, Windows

Vista tai Windows 7
• Macintosh OSX 10.6.3
Ohjelmisto
• Windows Media Player ja iTune-yhteensopiva serveri-

ohjelmamateriaali
U S B
• USB 2.0: USB Full speed/USB Audio Class1



PTY (Ohjelmatyyppi)
PTY tunnistaa RDS-ohjelmatyypin.
Katso ohjelmatyypit ja niitä vastaavat näytöt alla. 
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Tietojen tarkistaminen vastaanoton aikana
Paina DISPLAY-painiketta kauko-ohjaimesta vastaanotta-
essasi RDS-tietoja.

*1 Taajuus
*2 Ohjelmapalvelunimi

• Jos jokin asemanimi on syötetty, kyseinen nimi
ilmestyy näyttöön.

Muita toimintoja
RADIOLÄHETYSTEN KUUNTELU
RDS (Radiotietojärjestelmä)
RDS (toimii ainoastaan FM-alueella) on lähetyspalvelu, 
joka lähettää ylimääräisiä tietoja yhdessä säännöllisten
radio-ohjelmasignaalien kanssa.
Tällä verkkosoittimella on mahdollista vastaanottaa seuraa-
via RDS-palveluja.

RDS-haku
Käytä tätä toimintoa RDS-palveluja tarjoavien FM-asemien
automaattiviritystä varten.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”RDS SEARCH” käyttämällä painikkeita ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen
etupaneeli) tai .
Automaattinen RDS-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”No Program” ellei yhtään RDS-

asemaa löydy.

Uutiset
Ajankohtaista
Tieto-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Pop-musiikki
Rock-musiikki
Helposti kuunneltava
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Muu musiikki

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

PTY-haku
Käytä tätä toimintoa  etsiäksesi tiettyä ohjelmatyyppiä lähet-
tävän RDS-aseman.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”PTY SEARCH” käyttämällä  painikkeita ja 

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .

4. Valitse haluamasi ohjelmatyyppi käyttämällä  painik-
keita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Automaattinen PTY-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”NO STATION” ellei löydy yhtään 

haluttua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa.

TP (Liikenneohjelma)
TP tunnistaa liikennetiedotuksia lähettävät ohjelmat.
Voit helposti selvittää viimeisimmät liikenneolosuhteet
ennen kuin lähdet kotoasi.
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TP-haku
Käytä tätä toimintoa liikennetiedotuksia lähettävien RDS-
asemien (TP-asemat) etsimiseksi.
1. Valitse FM painamalla TUNER-painiketta kauko-ohjai-

mesta.
2. Paina SEARCH-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Valitse ”TP SEARCH” käyttämällä  painikkeita ja 

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Automaattinen TP-haku käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”No Program” ellei löydy yhtään 

liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.

RT (Radioteksti)
RT mahdollistaa tekstiviestejä lähettävien RDS-asemien
ilmaisemisen näytössä.
Huom!
• Näyttöön ilmestyy viesti ”NO TEXT”, jos virität kuunnel-

tavaksi  jonkin RDS-aseman (kun RT-toiminto on akti-
voitu), joka ei tarjoa RT-palveluja.

• RT-toimintoa ei voi käyttää AM-alueella tai FM-asemia
varten, jotka eivät tarjoa RDS-lähetyksiä.

Huom!
Kohdassa ”RDS-haku” selitetyt toimenpiteet eivät toimi
alueilla, joilla ei lähetetä RDS-lähetyksiä.



VALIKKOKARTTA
Asetus Yksilöity kohde Selitys
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Suorittaa kaapeloidut kytkentäasetukset.
Suorittaa DHCP-asetuksen.
Suorittaa IP Address-asetuksen.
Suorittaa apuverkon maskausasetuksen.
Suorittaa gateway-asetuksen.
Suorittaa primäärisen DNS-asetuksen.
Suorittaa toissijaisen DNS-asetuksen.
Suorittaa proxy-asetuksen.
Käynnistää kytkentätestin.
Suorittaa Last.fm-liitäntäasetuksen uudelleen.
Suorittaa Napster-liitäntäasetuksen uudelleen.
Poistaa Last.fm näytön valikosta.
Suorittaa muut verkkoasetukset.
Asettaa verkkotoiminnon valmiustilan aikana.
Valitsee kielen Internet-osoitteita varten.
Muokkaa Internetin ilmaiseman nimen.
Näyttää erilaisia verkon asetusarvoja.
Ilmaisee vastaanottoherkkyyden DAB-antenniasennusta
varten (ei käytössä Suomessa).
Asettaa lähetysasemien näyttöjärjestyksen.
Asettaa dynamiikka-alueen ohjauksen.
Palauttaa DAB-moduulit perustilaan (ei käytössä Suomessa)
Ilmaisee DAB-moduuliversion (ei käytössä Suomessa).
Asettaa laitteen automaattisesti valmiustilaan ellei mitään
toimenpidettä suoriteta.
Aktivoi ruudunsäästäjän.
Kytkee kauko-ohjaimen vastaanoton pois käytöstä.
Käynnistää ohjelmapäivityksen.

Näkyy vain, kun tulolähde on
DAB.

LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN 
KYTKENTÄ
Kytkemällä langattoman RX101-vastaanottimen (myydään
erikseen) verkkosoittimeen voit vastaanottaa audiosignaa-
leja muista laitteista Bluetooth-toimintoa käyttäen.
• Käytä A2DP-yhteensopivaa Bluetooth-laitetta.
• Voit myös käyttää RX101-vastaanotinta ulkoisena IR-

vastaanottimena.
• LIsäohjeita löytyy RX101-vastaanottimen käyttöohjeista.

Kauko-ohjain
Huom!
Toiminta vaihtuu M-XPort-liitäntään kytkiessäsi RX101-
vastaanottimen CD viritinvahvistimen M-XPort-liitäntään.

KYTKENTÄ KAUKO-OHJAUSLIITÄNTÖI-
HIN
Kytkiessäsi verkkosoittimen Marantz-vahvistimeen, soitin
vastaanottaa ohjaussignaalit vahvistimesta ja toimii niiden
komentoja vastaavalla tavalla.

Kytkentä
Kytke mukana oleva kauko-ohjauskaapeli soittimen taka-
paneelissa sijaitsevasta REMOTE CONTROL IN-liitännästä 
vahvistimen REMOTE CONTROL OUT-liitäntään.

Asetus
Valitse IR Setting-asetukseksi ”Disable” voidaksesi käyt-
tää kauko-ohjaustoimintoa (katso sivu 25).
• Tämä asetus kytkee verkkosoitimen etupaneelissa 

sijaitsevan kauko-ohjaussignalien tunnistimen pois käy-
töstä.

• Suuntaa kauko-ohjain kohti vahvistimen kauko-ohjaus-
tunnistinta verkkosoittimen ohjaamiseksi.

A2DP-yhteensopiva
Bluetooth-laite
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VERKKOASETUKSET
Laite suorittaa IP address- ja muut asetukset automaatti-
sesti käyttäessäsi laajakaistaisen reitittimen DHCP-toimin-
toa.
Jos kytket laitteen verkkoon ilman DHCP-toimintoa, suori-
ta IP address-  ja muut asetukset alla olevassa kohdassa 
”Verkon kytkentä” (DHCP = Off).

Kytkentä verkkoon
1. Kytke LAN-kaapeli

Katso kohta ”Kytkentä kotiverkkoon (LAN) sivulla 7.
2. Kytke virta verkkosoittimeen.
3. Paina  MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Menu-asetukset aktivoituvat ja valikko avautuu näyt-
töön. Katso ”Valikkokartta” sivulla 24.

4. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Connec-
ting” - ”DHCP (Off)” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”DHCP Menu”.

• Siirry vaiheeseen 6, jos verkon kytkentäasetus on
DHCP (On).

Huom!
• Valitse IR-parametrin asetukseksi ”Enable” voidaksesi

käyttää verkkosoitinta kytkemättä sitä vahvistimeen.

KAUKO-OHJAIMEN KYTKENTÄ
Verkkosoitinta voidaan ohjata käyttäen siihen kytketyn
RX101-vastaanottimen kauko-ohjaustunnistinta.
Muista valita IR=Disable käyttäessäsi tällaista kytkentää.
Huom!
Tehdessäsi tämän kauko-ohjauskytkennän, muista asettaa
soittimeen kytketyn RX101-vastaanottimen IR-kytkin ON-
asentoon.

Kauko-ohjaimen asetus
1. Käytä INPUT-valitsinta (laitteen etupaneeli) tai  MENU-

painiketta kauko-ohjaimesta.
Aktivoi Menu-asetustoiminnon ja valikko ilmestyy 
näyttöön. Katso edellisellä sivulla oleva  valikkokartta 
lisätietoja varten.

2. Valitse ”Other” - ”IR Setting” - ”Disable” käyttämällä 
painikkeita ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 

ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Huom!
Voit palauttaa alkuperäiset asetukset toistamalla vaiheet
1 ja 2, valitsemalla ”Enable” ja painamalla ENTER-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
Laitteen ohjaus ei ole mahdollista kauko-ohjaimella, jos
asetukseksi on valittu ”Disable”.

Kauko-ohjausjohto (mukana)

Signaalivirta
Vahvistin
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5. Käytä painikkeita, valitse ”Proxy (Address)” tai
”Proxy (Name)”  ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Select Type” asetusvalikko.

• Valitse, onko Proxy palvelimen osoite tai toimialueen
nimi.

6. Käytä painikkeita, valitse ”Address” tai ”Name)”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy” asetusvalikko.

7. Käytä painikkeita, valitse ”Address” tai ”Name)”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Address” tai ”Name” valikko.

• Syötä palvelimen osoite tai toimialueen nimi.
8. Käytä numeropainikkeita (0-9) ja syötä osoite tai nimi.

Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy” asetusvalikko.

9. Käytä painikkeita, valitse ”Port”  ja paina ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Port” valikko.

10. Käytä numeropainikkeita (0-9) ja syötä portti. Paina 
sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Proxy-asetukset on nyt tehty.

Last fm-näyttö
Valitse, haluatko Last.fm-näytön näkyvän valikossa tai ei.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Last.fm
Display”. Paina sitten ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Last.fm Display”.

3. Käytä painikkeita, valitse ”Display” tai ”Hidden” ja
paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen 
etupaneeli) tai .
Display Last.fm ilmestyy näyttöön
Hidden Last.fm ei ilmesty näyttöön

Verkon valmiustila
Valitse network-toiminnon On/Off-asetus valmiustilassa.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”Network Standby” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Network Standby” valikko.

5. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai

.
Näyttöön ilmestyy ”Connecting” valikko.

6. Käytä painikkeita, valitse”Connecting” ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Kytkentä käynnistyy.
• Näyttöön ilmestyy ”Connecting Succeded”, kun

kytkentä on onnistunut. Näyttöön ilmestyy ”Failed”,
jos kytkentä epäonnistuu.

Huom!
Käyttämästäsi palvelutarjoajasta riippuen saatat joutua 
tekemään verkkokytkennän manuaalisesti. Suorita tällöin 
toimenpiteet kohdasta ”Verkon kytkentä (DHCP = Off)”.

Verkon kytkentä (DHCP = Off)
1. Suorita vaiheet 1-4 kohdasta ”Network connecting” ja

valitse ”Off” vaiheessa 5.
Näyttöön ilmestyy ”Connecting” valikko.

2. Käytä painikkeita, valitse ”IP Address” ja paina
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”IP Address” valikko”.

3. Käytä painikkeita tai numeropainikkeita (0-9) syöt-
tääksesi osoitteen ja paina ENTER/MEMO (kauko-oh-
jain) tai ENTER (laitteen etupaneeli).

4. Käytä painikkeita tai numeropainikkeita (0-9) syöt-
tääksesi osoitteet kohteille Subnet Mask, Gateway,
Primary DNS ja Secondary DNS.

5. Syötettyäsi kaikki vaaditut osoitteet, suorita vaihe 6
kohdasta ”Netwok connecting” kytkeytyäksesi Inter-
netverkkoon.

Proxy-asetus
Suorita tämä asetus kytkeytyessäsi Internet-verkkoon
proxy-serverin kautta.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy valikko. Katso valikkokartta sivulla 
24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Connecting” 
- ”Proxy” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy” asetusvalikko.

3. Siirry vaiheeseen 5, jos näyttöön ilmestyy ”Proxy (On)”.
Jos näyttöön ilmestyy ”Proxy (Off), paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai 

.
4. Käytä painikkeita ja valitse ”On”. Paina sitten

ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Proxy” asetusvalikko.
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MUUT ASETUKSET
Automaattinen valmiustila
Kun Auto Standby-asetukseksi valitaan ON, laite asettuu
automaattisesti valmiustilaan n. 30 minuutin kuluttua ellei
sillä suoriteta mitään toimenpidettä.
• Perusasetus on OFF.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Auto Standby”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Asetus on nyt syötetty.

Huom!
Automaattinen valmiustoiminto ei toimi seuraavissa tilan-
teissa.
• Kun laitteen USB-porttiin kytketään iPod tai USB-tikku.
• Kun tulolähde on ”TUNER”, ”Digital In USB” , ”Digital In

OPT” tai ”Digital In COAX”.
• Kun tulolähde on ”M-XPort” ja AM-XPort-liitäntään kyt-

ketään langaton RX101-vastaanotin
• Kun NETWORK-liitäntään kytketään Ethernet-kaapeli

tulolähteen ollessa ”INTERNET RADIO”, ”MUSIC 
SERVER” tai ” ONLINE MUSIC”.

3. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai .
O n : Lyhentää verkon kytkeytymisaikaa.

• Tehonkulutus on suurempi valmiustilassa.
Off: Tehonkulutus on minimissä valmiustilassa.

• Verkkokytkentä vaatii hieman pitemmän ajan.
• Tämä on perusasetus.

Huom!
Valitse ”On” asetus käyttäessäsi  verkko-ohjausta.

PC-kieli
Valitsee kielen tietokoneympäristöä varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”PC” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER 
(laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”PC Language” asetusvalikko.

3. Käytä painikkeita, valitse tietokonekieli  ja paina 
ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etu-
paneeli) tai .

Kutsumanimen muokkaus
Kutsumanimi on nimi, jota laite käyttää verkkoyhteyksiä
varten.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Network” - ”Other” -
”Friendly Name Edit” ja paina ENTER/MEMO (kauko-
ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Friendly Name Edit” valikko.

3. Suorita kutsumanimen muokkaus.
Katso sivu 28 kirjoitusmerkkien syöttöä koskevia lisä-
tietoja varten.
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MUUT TOIMINNOT
Kirjoitusmerkkien syöttö
Voit vaihtaa nimet mieleisiksi suorittamalla toimenpiteet 
kohdasta ”Esiasetettujen kanavien nimeäminen” sivulla 
13, ”Napster-lähetyksen kuuntelu” sivulla 20 ja  ”Last.fm” 
sivulla 18. Katso alla olevasta kohdasta kirjoitusmerkkien 
syöttö verkkotoimintoja  varten.

Menetelmä Toimenpiteet
Käyttäen numero- • Ohjaus kauko-ohjaimella.
painikkeita • Yhdelle painikkeelle on liitetty

monta kirjoitusmerkkiä. Merkki
vaihtuu joka kerta, kun paini-
ketta painetaan.

Käyttäen kursori- • Ohjaus kauko-ohjaimella tai
painikkeita päälaitteella.

• Käytä ja ENTER/MEMO
(kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli) kirjoitusmerk-
kien syöttämiseen.

Tuloruutunäyttö
(Esiasetusnimi)

Kursori

Numeropainikkeiden käyttö
1. Valitse ruutu kirjoitusmerkkien syöttöä varten.
2. Siirrä kursori muutettavalle kirjoitusmerkille painamalla

. Paina sitten numeropainiketta 0-9, kunnes halua-
masi kirjoitusmerkki ilmestyy ruutuun.

• Katso syötettäväksi kelpaavat merkit alla.

• Voit vaihtaa syötettävän kirjoitusmerkin tyypin paina-
malla MODE-painiketta muutettavan nimen näkyessä 
näytössä.

• Paina haluttua painetta syöttääksesi yhdelle painikkeelle
rekisteröityjä kirjoitusmerkkejä, paina painiketta siir-
tääksesi kursoria oikealle heti syötettyäsi merkin ja syötä 
sitten seuraava kirjoitusmerkki.

• Syöttääksesi eri painikkeille rekisteröityjä kirjoitusmerk-
kejä, paina numeropainiketta jatkuvasti. Kursori siirtyy
automaattisesti seuraavaan asetuskohtaan ja syötetty 
merkki rekisteröityy. 

Ruudunsäästäjä
Aseta ruudunsäästäjä suorittamalla alla esitetyt toimenpi-
teet.
1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.

Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Screen Saver”
ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), ENTER (lait-
teen etupaneeli) tai .
Näyttöön ilmestyy ”Screen Saver” valikko.

3. Käytä painikkeita, valitse ”On” ja paina ENTER/ 
MEMO (kauko-ohjain), ENTER (laitteen etupaneeli) 
tai .

Järjestelmän päivitys
• Voidaksesi käyttää näitä toimintoja järjestelmäsi on täy-

tettävä tietyt vaatimukset ja asetukset Internet-laajakais-
takäyttöä varten. Katso sivu 7.

• Suorita järjestelmäpäivitys, kun vähintään 2 minuuttia on
kulunut virran päällekytkemisestä.

1. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta.
Asetustoiminto aktivoituu ja näyttöön ilmestyy valikko. 
Katso valikkokartta sivulla 24.

2. Käytä painikkeita, valitse ”Other” - ”Firmware 
Update” ja paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain), 
ENTER (laitteen etupaneeli) tai .
(Valintavaihtoehdot)
Check for Update: Tarkista järjestelmän päivitys.

Voit myös tarkistaa, kuinka 
kauan päivitys vie aikaa.

Start: Käynnistää päivityksen.
• Näyttöön ilmestyy jokin alla esitetyistä viesteistä, jos päi-

vittäminen epäonnistuu . Tarkista tällöin asetukset ja
verkkoympäristö. Käynnistä sitten päivitys uudelleen.
Näyttö Selitys
Updating fail Päivitys on epäonnistunut.
Login failed Yhdistyminen palvelimeen on

epäonnistunut.
Server is busy Palvelin on ruuhkautunut.

Odota hetki ja yritä uudelleen.
Connection fail Kytkeytyminen palvelimeen on

epäonnistunut.
Download fail Järjestelmäpäivityksen lataami-

nen on epäonnistunut.
(Huomautuksia koskien järjestelmäpäivitystä)
• Älä katkaise virtaa ennen kuin päivitys on valmis.
• Päivittäminen vaatii n. 20 minuuttia, vaikka käytössä olisi

Internet-laajayhteys.
• Päivityksen käynnistyessä laitteen normaaleja toimintoja

ei  voi käyttää ennen kuin päivitys on valmis.
• Järjestelmän päivittäminen nollaa myös laitetta varten

asetetut varmennustiedot, parametrit jne.
• Jos päivitys epäonnistuu, irrota verkkojohto pistorasiasta

ja kytke se sitten uudelleen. Näyttöön ilmestyy ”Update
retry” ja päivitys käynnistyy uudelleen pisteestä, jossa 
se on katkennut. Tarkista verkkokytkennät ellei ongelma
vieläkään korjaudu.

(Tilinumeron syöttö)
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Web-ohjaustoiminto
Voit ohjata verkkosoitinta käyttämällä tietokoneen selain-
ta.
1. Valitse ”Network Standby” asetukseksi ”ON” (sivu 25).
2. Tarkista verkkosoittimen IP-osoite valikosta ”Menu” -

”Network” - ”Network Info”.

3. Syötä tämän laitteen IP-osoite selaimen osoiteriville.
Esimerkki: 
Jos tämän laitteen IP-osoite on ”http://192. 168. 
011.051”, syötä http://192. 168.011.051”.

4. Käynnistä toiminta.
(Esimerkki 1) Start Menu-ohjausruutu

(1) Klikkaa tähän yksilöllisiä toimenpiteitä varten.
Näyttö vaihtuu yksilöllisiin toimintaruutuihin.

(2) Klikkaa tätä päivittäessäsi uusimmat tiedot.
Normaalisti tiedot päivittyvät joka kerta, kun käytät
toimintoa. Ohjatessasi toimintoa päälaitteesta käsin,
klikkaa tätä sillä muussa tapauksessa ruutu ei päivity.

(3) Klikkaa tätä lisätäksesi asetuksen selaimesi ”Favorites”
valikkoon.

Viimeisen toiminnon muisti
Laite taltioi käytössä olevat asetukset välittömästi ennen
asettumista valmiustilaan.
Kun virta kytketään uudelleen, asetukset palautuvat tilaan,
jossa ne olivat juuri ennen laitteen asettumista valmius-
tilaan.

Kursoripainikkeiden käyttö
1. Valitse kirjoitusmerkkien syöttöruutu.
2. Käytä painikkeita siirtääksesi kursorin muutetta-

vaksi haluamallesi merkille.
3. Käytä painikkeita kirjoitusmerkin muuttamiseksi ja

paina ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai ENTER (lait-
teen etupaneeli).

• Katso syötettävät kirjoitusmerkit alla.

• Voit vaihtaa syötettävän kirjoitusmerkin tyypin paina-
malla MODE-painiketta muutettavan nimen näkyessä 
näytössä.

Muut painikkeet
• Paina pyyhkiäksesi kirjoitusmerkin.
• Paina lisätäksesi välilyönnin.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 nimen vaihtamiseksi ja rekisteröi 

se sitten painamalla ENTER/MEMO (kauko-ohjain) tai 
ENTER (laitteen etupaneeli).
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Mikroprosessorin palauttaminen perustilaan
Palauta mikroprosessori perustilaan, jos näyttö muuttuu
epänormaaliksi tai laitteelle annetut komennot eivät toimi.
Kaikki asetukset palautuvat perusarvoille, kun mikropro-
sessori nollataan.
1. Kytke verkkojohto irti.
2. Kytke verkkojohto takaisin pistorasiaan painaen

M-DAX- ja DISPLAY-painikkeita samanaikaisesti
laitteen etupaneelista.
Näyttöön ilmestyy viesti ”Initialized”.

Huom!
Ellei näyttöön ilmesty ”Initialized” vaiheessa 2, aloita uu-
delleen vaiheesta 1.

1 3 Kursoripainikkeet ( )
1 4 ENTER-painike

Käytetään tehdyn valinnan hyväksyntään.
1 5 LCD-näyttö
1 6 Kauko-ohjaussignaalien tunnistin
1 7 M-DAX-ilmaisin
1 8 Näytön katkaisuilmaisin (DISPLAY OFF)
1 9 Digitaalilähdön katkaisuilmaisin (DIG.OUT

OFF)

1 Virtapainike (ON/STANDBY)
2 Virtailmaisin (STANDBY)

Kaksivärinen valo ilmaisee soittimen toimintatilan
seuraavasti:
• Virta päällä (ON) Sammunut
• Valmiustila Punainen
• Verkon valmiustila Oranssi

3 USB-portti (Tyyppi A) (iPod/USB)
Käytetään USB-laitteiden kytkentään.

4 Tulolähdevalitsin (INPUT)
Valitsee tulolähteen.

5 Hyppäyspainike taaksepäin ( )
6 Hyppäyspainike eteenpäin ( )
7 Pysäytyspainike ( )
8 Toisto-/taukopainike ( )
9 Näyttöpainike (DISPLAY)

1 0 Kuulokeliitäntä (PHONES)
1 1 M-DAX-painike
1 2 Kulokkeiden voimakkuussäädin (LEVEL)
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1 Analogiset lähtöliitännät (ANALOG OUT)
2 M-XPort-liitäntä

Kytke langaton RX101-vastaanotin tähän.
3 DIGITAL OUT COAXIAL-liitäntä
4 DIGITAL OUT OPTICAL-liitäntä
5 DIGITAL IN COAXIAL-liitäntän
6 DIGITAL IN OPTICAL-liitäntä
7 USB-portti (Tyyppi B)
8 Kauko-ohjausliitännät (REMOTE CONTROL

IN/OUT)
9 FLASHER IN-liitäntä

1 0 RS-232C-liitäntä

1 1 Verkkojohdon liitäntä (AC IN)
1 2 NETWORK-liitäntä
1 3 DAB-antenniliitäntä (ei käytössä Suomessa)
1 4 AM-antenniliitäntä
1 5 FM-antenniliitäntä
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Kauko-ohjain 1 Himmennyspainike (DIMMER)
2 AMP ON/STANDBY-painike

(Vahvistimen toimintapainikkeet)
3 MUSIC SERVER-painike
4 INTERNET RADIO-painike
5 iPod/USB-painike
6 DIGITAL IN USB-painike
7 Toisto-/taukopainike ( )
8 Pysäytyspainike ( )
9 Vahvistimen toimintapainikkeet

INPUT-painike ( )
VOLUME-painike ( )

1 0 Valikkopainike (MENU)
1 1 Hakupainikkeet (SEARCH)
1 2 Numeropainikkeet
1 3 DIG.OUT-painike
1 4 Hajatoistopainike (RANDOM)
1 5 Virta-/valmiustilapainike (ON/STANDBY)
1 6 ONLINE MUSIC-painike
1 7 M-XPort-painike
1 8 viritinpainike (TUNER)
1 9 Suosikkipainike (FAVORITE)
2 0 DIGITAL IN OPT/COAX-painike
2 1 Ylihyppäyspainikkeet ( )
2 2 Hakupainikkeet ( )
2 3 M-DAX-painike
2 4 Toimintatilapainike (MODE)
2 5 Hyväksyntä-/muistipainike (ENTER/MEMO)
2 6 Kursoripainikkeet ( )
2 7 HOME-painike
2 8 Pyyhintäpainike (CLEAR)
2 9 Näyttöpainike (DISPLAY)
3 0 Kertauspainike (REPEAT)
Huom!
• Verkkosoittimen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella

voi ohjata yös muita Marantz-vahvistimia.
• Tutustu myös muiden laitteiden käyttöohjeisiin käyttä-

essäsi tätä kauko-ohjainta.
Huom!
• Tällä kauko-ohjaimella ei voi ohjata kaikkia laitteita.
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(Yhteensopivat formaatit)

*1 USB
• Tämä laite on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (ver. 2)

normin kanssa.
• Tämä laite on WMA META-tag-yhteensopiva.
• WAV-formaatin kvantisointibittiarvo: 16 bittiä

*2 Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja voidaan toistaa
tietyillä MTP-yhteensopivilla kannettavilla soittimilla.

*3 Tällä laitteella voidaan toistaa ainoastaan tiedostoja,
joita ei ole tekijänoikeussuojattuja.

Internetin maksusivuilta ladatut tiedostot ovat tekijänoi-
keussuojattuja. CD-levyjen WMA-formaattiin koodattujen
tiedostojen kopiointi tietokoneella ovat myös tekijänoi-
keussuojattuja tietokoneasetuksista riippuen.

(Yhteensopivat formaatit)

”Windows Media” ja ”Windows” ovat Microsoft Corporation
yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

iPod®

”Made for  iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittaa, että
kyseinen elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
iPodiin tai iPhone-laitteeseen ja on  certifioitu täyttämään
Applen suoritusnormit.
Apple ei vastaa tämän laitteen käytöstä tai sen yhteenso-
pivuudesta turva- ja lakisääteisten normien kanssa
Huomioi, että lisälaitteiden käyttö iPodin tai iPhonen kans-
sa vaikuttaa sen langattomaan suorituskykyyn.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod
touch ovat Apple Inc. yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä
USA:ssa ja muissa maissa.
• Yksittäisillä käyttäjillä on lupa käyttää iPhone, iPod, iPod 

classic, iPod nano, iPos shuffle ja iPod touch-laitteita
kopiointivapaan sisällön yksityiseen kopiointiin ja tois-
toon. Tekijänoikeuksien rikkominen on rangaistava teko.

Huom!
• Marantz ei vastaa iPod-tietojen  häviämisistä.
• Kaikki toiminnot eivät toimi iPodin tyypistä ja ohjelmaver-

siosta riippuen.
• Kytkiessäsi iPhonen tähän laitteeseen, pidä iPhone

vähintään 20 cm etäisyydellä laitteesta. Jos iPhone pide-
tään alle 20 cm etäisyydellä, laitteesta kuuluu häiriöitä
iPhonen vastaanottaessa puhelun.

USB-MUISTI
Tärkeitä tietoja
• USB-muistilaitteet

USB-muistilaite voidaan kytkeä tämän laitteen USB-port-
tiin USB-muistiin taltioidun musiikin ja still-kuvien (JPEG)
toistoa varten.
iPodiin taltioituja tiedostoja voidaan toistaa myös kyt-
kemällä iPod suoraan tämän laitteen USB-porttiin.
”Katso kohta ”iPodin kytkentä”  sivulla 8.
• tällä laitteella on mahdollista toistaa ainoastaan mass

storage luokan ja MTP (Media Transfer Protocol) nor-
mit täyttäviä USB-muistilaitteita.

• Tämän laite on yhteensopiva ”FAT16” tai ”FAT32”
formaatin mukaisten USB-laitteiden kanssa.

Huom!
Hakunopeus hidastuu, jos USB-muistiin taltioitujen tiedos-
tojen lukumäärä ylittää 1000.
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(Yhteensopivat formaatit)

Napster
Napster on Napster LLC-yhtiön tarjoama kuukausittaisella 
tilaussopimuksella toimiva musiikkijakelupalvelu. Palvelu
mahdollistaa musiikkikappaleiden lataamisen ja kuuntelun
CD viritinvahvistimen kautta.

Last.fm
Last.fm on hieno tapa löytää uutta musiikkia.
Uusi Marantz CD -viritinvahvistin on ”erittäin älykäs”. 
Voit luoda vapaan Last.fm profiilin, kun aloitat Marantz CD-
viritinvahvistimen käytön ja pitää kaikki kuulemasi musiikki-
kappaleet hallitusti seurannassa.
Kirjautuessasi www.Last.fm -sivulle, voit tarkastella musiik-
kilistan kärkikappaleet, katsella tuhansia haastatteluja, elä-
mänkertoja ja kuvamateriaalia. Saat myös suosituksia pai-
kallisesityksiä varten, joita et halua missata.
Edullisen liittymän avulla voit nauttia yksilöllisten mainos-
vapaiden radioasemien rajattomasta valikoimasta. 
Tarkista jo tänään www.last.fm/subscribe lisätietoja varten.
Liittymäsi mahdollistaa kirjautumisen Last.fm radioasemaan
joka tarjoaa suuren valikoiman musiikkituotteita Marantz CD
viritinvahvistin mukaanluettuna. Tämä ominaisuus ei ole
käytössä kaikissa maissa.  
Vieraile verkkosivulla www.last.fm lisätietoja varten.

INTERNET AUDIO
Tärkeitä tietoja
Internet-radion toiminta
• Internet-radio tarkoittaa Internet-verkossa lähetettäviä

radiolähetyksiä. Internet-radiolähetyksiä on mahdollista
vastaanottaa ympäri maapallon.

• Tämä laite on varustettu alla luetelluilla Internet-radiotoi-
minnoilla.
- asemien valinta voidaan tehdä ohjelmatyypin ja vas-

taanottoalueen mukaan.
- Yhteensä 56 Internet-asemaa voidaan esiasettaa.
- MP3 ja WMA (Windows Media Audio) formaattiin

tatiotuja Internet-radioasemia on mahdollista kuun-
nella.

- Voit rekisteröidä suosikkiasemasi käyttämällä tietoko-
neen verkkoselainta Marantz Internet radio URL
valintaan.

• Toiminto on tarkoitettu yksityisille käyttäjille, joten
sinulla on oltava MAC tai e-mail nimi.

• URL: http://www.radiomarantz.com
• Radioaseman tietokantapalvelu voidaan katkaista

ilman erillistä huomautusta.

Musiikkipalvelin
Tämä toiminto mahdollistaa tähän laitteeseen kytketylle
tietokoneelle (musiikkipalvelin) taltioitujen musiikkitiedos-
tojen ja soittolistojen (m3u, wpl) toiston verkkoyhteyttä
käyttäen.
Kytkemällä tämä laite palvelimeen voit toistaa ääntä käyttä-
mällä yhtä alla luetelluista teknologioista.
• Windows Media Player Network Sharing Service
• Windows Media DRM10

(Yhteensopivat formaatit)

Musiikkitiedostojen toistamiseksi verkon kautta vaaditaan
palvelin tai  vastaavan ohjelmaformaatin kanssa yhteenso-
piva palvelin.
*1 Musiikkipalvelin

• Tämä laite on yhteensopiva MP3 ID3-Tag (Ver.2) 
normin kanssa.

• Tämä laite on META-tag.yhteensopiva.
• WAV-kvantisointiarvo: 16 bittiä.

*2 Tällä laitteella voi toistaa ainoastaan tiedostoja, jotka
eivät ole tekijänokeussuojattuja.

Internet-maksusivuilta ladatut tiedostot ovat tekijänoikeus-
suojattuja. CD-levyjen WMA-formaattiin koodattujen tie-
dostojen kopiointi tietokoneella ovat myös tekijänoikeus-
suojattuja tietokoneasetuksista riippuen.
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vTuner
Tämä on ilmainen online-palvelin Internet radioa varten.
Huomioi, että käyttökustannukset sisältyvät päivityskus-
tannuksiin.
Vieraile verkkosivulla http://www.radiomarantz.com tätä
palvelua koskevia lisätietoja varten.

Windows Media DRM
Tämä on Microsoftin kehittämä tekijänoikeussuojatekno-
logia. 

Windows Media Player Ver. 11
Tämä on Microsoft-yhtiön jakama ilmainen mediasoitin.
Sitä voidaan käyttää Windows Media Player Ver. 11 luotu-
jen soittolistojen sekä WMA-, DRM WMA-, MP3- ja WAV-
tiedostojen toistamiseen.

WMA (Windows Media Audio)
Tämä on Microsoft Corporation kehittämä pakkaustekno-
logia.

TERMIEN SELITYKSET

A 2 D P
A2DP on autolaitteita tai langatonta kommunikointia käyt-
täviä AV-laitteita varten määritetty Bluetooth-profiili.

Bittiarvo
Ilmaisee levylle äänitetyjen video-/audiotietojen lukuno-
peuden/sekunti.

Bluetooth
Bluetooth on lyhyen matkan langaton kommunikointitek-
nologia, jota käytetään kannettavien laitteiden kytkentään.
Toiminto mahdollistaa sylimikrojen, PDA-yksiköiden, kän-
nyköiden jne. kytkemisen äänen ja muiden tietojen lähet-
tämiseksi ilman kaapelia.

DLNA
DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network
Alliance-yhtiön rekisteröimiä tavara- ja /tai huoltomerkkejä.
Osa sisällöistä ei ole yhteensopivaa muiden DLNA CERTI-
FIED™ tuotteiden kanssa.

Dynamiikka-alue
Ilmaisee voimakkaimman säröttömän äänen ja pienimmän
kuultavissa olevan äänen välisen tason, joka voidaan erot-
taa toistolaitteen tuottamasta kohinasta.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Tämä on kansainvälinen standardisoitu audiotietojen pak-
kausmenetelmä, joka käyttää ”MPEG-1” videopakkaus-
normia. Menetelmä pakkaa tiedot n. yhteen yhdennes-
toistaosaan tietojen alkuperäisestä koosta, musiikin korke-
asta äänenlaadusta tinkimättä.

MPEG (Moving Picture Experts Group), 
MPEG-2, MPEG-4
Nämä ovat digitaalisten pakkausformaattien nimiä, joita
käytetään video- ja audiotietojen koodaukseen.
Videostandardit sisältävät formaatit ”MPEG-1 Video”,
”MPEG-2 Video”, ”MPEG-4 Visual” , ”MPEG-4 AVC”.
Audiostandardit sisältävät formaatit ”MPEG-1 Audio”,
” MPEG-2 Audio”, MPEG-4 AAC”.

Näytteenottotaajuus
Näytteenotto tarkoittaa lukeman ottoa äänisignaalista sään-
nöllisin välein ja aallon korkeuden ilmaisemista digitoidussa
formaatissa jokaisessa näytönotossa.
Sekunnin aikana otettujen lukemien määrää kutsutaan
”näytteenottotaajuudeksi”. Mitä suurempi arvo sitä lähem-
pänä  alkuperäissignaalia  ääni on.

Kaiutinimpedanssi
Tämä on vaihtovirtainen vastusarvo, joka ilmaistaan oh.
meina (!). Teho kasvaa ohmiarvon pienetessä.



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

YLEISTÄ
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi normaalisti. • Ulkoiset sähköhäiriöt ovat aiheut- • Palauta mikroprosessori perustilaan.

taneet toimintavian.
Näyttö on pimeä. Ääntä ei kuulu, • Virtajohto on kytketty väärin. • Tarkista kytkennät laitteen takapanee-
kun virta kytketään päälle. lista.
Näyttö on valaistu, mutta ääntä • On valittu väärä tulolähde. • Valitse oikea tulolähde.
ei kuulu. • Voimakkuus on säädetty minimiin. • Säädä voimakkuus sopivalle tasolle.

• Äänen mykistys on aktivoitu. • Peruuta äänen mykistys.
Näyttö on pimeä. • Dimmer-asetus on ”OFF”. • Valitse asetukseksi muu kuin OFF.

KAUKO-OHJAIN
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi normaalisti kauko- • Paristot ovat kuluneet. • Vaihda paristot uusiin.
ohjainta käytettäessä. • Käytät kauko-ohjainta sen toiminta- • Käytä kauko-ohjainta sen toiminta-

alueen ulkopuolella. alueen sisäpuolella.
• Päälaitteen ja kauko-ohjaimen väli- • Poista este.

sellä signaalireitillä on jokin este.
• Paristot on asennettu väärällä na- • Asenna paristot oikealla + ja - napai-

paisuudella.
• Laitteen etupaneelin kauko-ohjaus- • Siirrä laite paikkaan, jossa sen kauko-

tunnistin on alttiina voimakkaalle ohjaustunnistin on suojassa voimak-
valolle (aurinko, loistevalaisin tmv.). kaalta valolta. 

VIRITIN
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
FM-vastaanotolla kuuluu jatku- • Antennikaapeli on kytketty väärin. • Kytke antennikaapeli oikein.
vaa kohinaa. • Kytke tehokas ulkoantenni.
AM-vastaanotolla kuuluu jatku- • Häiriöt johtuvat TV-vastaanottimesta • Katkaise virta TV-vastaanottimesta.
vaa sihinää tai muita häiriöitä. tai läheisestä radioasemasta. • Vaihda AM-silmukka-antennin paikkaa

ja suuntaa se uudelleen.  

INTERNET RADIO/MEDIA SERVERI/iPOD/USB-MUISTILAITE)
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Näyttöön ei ilmesty ”USB”, kun • Laite ei tunnista USB-muistia. • Tarkista kytkentä.
USB-muisti kytketään. • Kytketty USB-muisti ei vastaa • Kytke tallennusluokkaa tai MTP-normit

tallennusluokkaa tai MTP-normeja. vastaava USB-muisti.
• Laite ei pysty tunnistamaan kytket- • Tämä ei ole mikään vika. Marantz ei

tyä USB-muistia. takaa, että kaikki USB-muistit toimivat
tai vastaanottavat virtaa.

• USB.muisti on kytketty USB-keskit- • KYtke USB-muisti suoraan USB-
timeen. porttiin.

iPod-toisto ei onnistu. • Valittu tulolähde on jokin muu kuin • Valitse INPUT-asetukseksi iPod/USB.
iPod/USB.

• Kaapeli on kytketty väärin. • Kytke kaapeli uudelleen.
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USB-muistin tiedostoja ei voi • USB-muisti on jotain muuta formaat- • Valitse formaatiksi FAT16 tai FAT32.
toistaa. tia kuin FAT16 tai FAT32. Tutustu USB-muistin ohjeisiin lisätie-

toja varten.
• USB-muisti on jaettu useampaan • Ainoastaan päällimmäiseen osioon tal-

osioon. tioituja tietoja voi toistaa, kun USB-
muisti sisältää useampia osioita.

• Tiedostot on taltioitu yhteensopi- • Äänitä tiedostot yhteensopivalla for-
mattomaan formaattiin. maatilla.

• Yrität toistaa kopiointisuojattua tie- • Kopiointisuojattuja tiedostoja ei voi
dostoa. toistaa tällä laitteella.

Internet-radio ei toistu. • Ethernet-kaapeli on kytketty väärin • Tarkista kytkennän tila.
tai verkko on kytketty irti.

• Ohjelmalähetys ei ole yhteensopi- • Ainoastaan MP3- ja WMA-formaattia
vaa formaattia. olevia Internet-radio-ohjelmia voi 

toista tällä laitteella.
• Tietokoneen tai reitittimen palomuuri • Tarkista tietokoneen tai reitittimen

on aktivoitunut. palomuuriasetukset.
• Radioasema ei lähetä ohjelmaa juuri • Valitse jokin asema, jonka lähetys on

nyt. käynnissä.
• IP-osoite on väärä. • Tarkista laitteen IP-osoite.

Tietokoneelle taltioituja tiedos- • Taltioidut tiedostot eivät ole yhteen- • Äänitä tiedostot yhteensopivaan for-
toja ei voi toistaa. sopivaa formaattia. maattiin.

• Yrität toistaa kopiointisuojattua tie- • Kopiointisuojattuja tiedostoja ei voi
dostoa. toistaa tällä laitteella.

• Laite ja tietokone on kytketty USB- • Laitteen USB-porttia ei voi käyttää
kaapelilla. tietokoneen kytkentään.

Ääni on liian hiljainen, kun signaa- • PC-voimakkuus on säädetty mini- • Säädä PC-voimakkuus sopivalle 
leja syötetään tietokoneelta. miin. tasolle. 
Laite ei löydä palvelinta tai kytkey- • Tietokoneen tai reitittimen palomuuri • Tarkista tietokoneen tai reitittimen
tyminen palvelimeen ei ole mah- on aktivoitunut. palomuuriasetukset.
dollista. • Tietokoneen virtaa ei ole kytketty. • Kytke virta päälle.

• Palvelin ei ole käynnissä. • Käynnistä palvelin.
• Laitteen IP-osoite on väärä. • Tarkista laitteen  IP-osoite.

Esiasetettujen tai suosikkiasemien • Kyseinen asema ei lähetä juuri nyt. • Odota hetki ja yritä uudelleen.
kytkentä ei onnistu • Radioasema ei ole toiminnassa. • Toimimattomaanradioasemaan ei ole

mahdollista kytkeytyä.
Joidenkin radioasemien kohdalla • Asema on ruuhkautunut tai se ei • Odota hetki ja yritä uudelleen.
näyttöön ilmestyy ”Server Full” lähetä ohjelmaa juuri nyt.
tai ”Connection Down” eikä kytkey-
minen onnistu.
Toistoääni säröytyy. • Verkkosignaalin siirtonopeus on • Tämä ei ole mikään vika. Ääni saattaa

hidas tai radioaseman kommuni- kommunikointiolosuhteista riippuen
kointilinjat ovat ruuhkaisia. säröytyä, kun toistat suuribittisiä lähe- 

tystietoja.
Äänenlaatu on huono tai toistuva • Toistuvan tiedoston bittiarvo on • Tämä ei ole mikään vika.
ääni sisältää kohinaa. matala.
Last.fm kirjautuminen ei onnistu. • Kirjautumisen varmistamisessa on • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
Näyttöön ilmestyy (”Subscription on tapahtunut virhe. Yritä sitten kirjautua uudelleen.
required”). • Liittymän käyttömaksu on suoritta- • Maksa viimeinen Last.fm-laskusi voi-

matta. daksesi käyttää palvelua.
Käy sivulla www.last.fm/subscribe 
ja korjaa tilanne.

Musiikin toisto ei onnistu. • Toistettavaa musiikkia ei ole. • Vieraile sivulla www.last.fm/download
Näyttöön ilmestyy viesti lisätäksesi toistamasi musiikin profiiliisi.
(”Library is empty”).
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Musiikin toisto ei onnistu. • Olet toistanut soittolistan kaikki • Valitse jokin toinen soittolista.
Näyttöön ilmestyy viesti kappaleet.
(”No more tracks”).
Last.fm -valinta ei onnistu. • Verkon valinta ei toimi. • Tarkista verkkoympäristö.
Näyttöön ilmestyy viesti
(”No network Connection”).
Last.fm -valinta ei onnistu. • Last. fm -valinta ei toimi maassa, • Last.fm radio ei ole käytössä kaikissa
Näyttöön ilmestyy viesti jossa kyseistä palvelua ei tarjota. maissa. Käy osoitteessa www.last.fm/
(”Not available in your country”). hardware lisätietoja varten.
Kirjautuminen Last.fm radioon • Kirjautumisen varmistukseen käy- • Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana.
ei onnistu. Näyttöön ilmestyy viesti tetty käyttäjänimi tai salasana Yritä sitten kirjautua uudelleen.
(”Incorrect user or password”). on väärä.
Liittymän avaus ei onnistu. • Kyseinen käyttäjänimi on jo käytössä. • Yritä avata liittymä jollain toisella käyt-
Näyttöön ilmestyy viesti täjänimellä.
(”Try another username”).

M-XPort
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Ei ääntä. • Bluetooth-viestinnän pariliitäntä • Suorita Bluetooth pariliitäntä (langaton)

on tehty väärin. uudelleen.
Ääni on säröinen tai katkoo. • Jossain on samaa radioaaltotaa- • Vaihda CD viritinvahvistimen tai Blue-

juutta (2.5 GHz) käyttävä laite, kuten tooth-laitteen asennuspaikkaa.
LAN tai mikroaaltouuni.

Bluetooth-laite ei toimi. • Laite ei tue AVRCP-komentoja. • Tutustu Bluetooth-laitteen käyttö-
ohjeisiin varmistaaksesi tukeeko se 
AVRCP-komentoja.

TEKNISET TIEDOT
Audio-osa
• Analogilähtö

Kanavat 2 kanavaa
Toistuva taajuusalue 2 Hz - 96 kHz
Toistuva taajuusvaste 2 Hz - 50 kHz (-3 dB)

(Näytteenottotaajuus: 192 kHz)
2 Hz - 20 kHz
(Näytteenottotaajuus: 44.1 kHz)

Häiriöetäisyys 110 dB (kuuloalue)
Dynamiikka-alue 110 dB (kuuloalue)
Harmoninen särö 0.001% (1 kHz, kuuloalue)

• Lähtötaso
Epäsymmetrinen 2.35V RMS Stereo
Kuulokelähtö 18mW/32! (säädettävä maksimi)

• Digitaalilähtö
Lähtötaso (cinch JACK) 0.5 Vp-p
Lähtötaso (optinen) -19 dBm

• Digitaalitulo
Signaaliformaatti DIGITAL AUDIO INTERFACE (linear PCM)
Tulotaso (cinch JACK) 0.5 Vp-p
Tulotaso (optinen) -27 dBm tai myöhempi
Aallonpituus (optinen) 660 nm
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Viritin
• FM-viritin

Vastaanotettava taajuusalue 87.5 - 108.0 kHz
Häiriöetäisyys (mono) 65 dB
Herkkyys (S/N 30 dB) 9 dBµV (IHF)

• AM-viritin
Vastaanotettava taajuusalue 522 - 1611 kHz
Häiriöetäisyys 40 dB
Herkkyys (S/N 20 dB) 55 dBµV/m 

Virtalähde
Jännite/taajuus 230V, 50/60 ha vaihtovirta
Tehonkulutus 30W
Tehonkulutus valmiustilassa 0.4W

Yleistä
Laitteen mitat 440 x 106 x 354 mm
Paino 6.5 kg

• Kaikki oikeudet pidätetään.
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