
Surround-viritinvahvistin

Malli SR4001/SR5001

Käyttöohje

CE-merkintä
Malli SR4001/SR5001 on valmistettu EMC- ja matalajännitelaitteita koskevien direktiivien 
mukaisesti.
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VAROITUKSIA
• Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
• Älä irrota laitteen koteloa.
• Älä työnnä mitään kotelon tuuletusaukkoihin.
• Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä.
• Älä peitä tuuletusaukkoja esim. pöytäliinoilla, sanomalehdillä, verhoilla tmv.
• Älä aseta mitään palavaa, kuten esim. sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ongelmajätteitä koskevien määräysten mukaisesti.
• Jätä n. 20 cm vapaata tilaa laitteen päälle ja ympärille.
• Älä aseta mitään nesteellä täytettyä esinettä (esim. kukkamaljakko) laitteen päälle.
• Virta ei katkea kokonaan vaikka virtakytkin asetetaan OFF-asentoon. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos

haluat katkaista virran kokonaan.
• Asenna laite lähelle pistorasiaa, että virransyöttö on helposti luokse päästävässä paikassa.
• Älä koske kuumiin kohtiin käytön aikana tai heti sen jälkeen.
• Säätimiä ja takapaneelin liitäntöjä lukuunottamatta laite on lämmin käytön aikana ja välittömästi käytön

jälkeen. Älä koske sen kuumiin kohtiin, erityisesti yläpaneeliin. Seurauksena voi olla palovamma.

Sisältö
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Esisanat
Lue tämä osa huolella ennen laitteen liittämistä sähkö-
verkkoon.

Verkkojännite
Tämä Marantz-viritinvahvistin toimii ainoastaan 230V,
50 Hz verkkojännitteellä.

Tekijänoikeus
Tekijänoikeussuojatun materiaalin luvaton kopiointi
ja julkinen esittäminen on kielletty.

Asentamista koskevia varoituksia
Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle,
sivuille ja taakse riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.
• Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja.

Johdanto
Onnittelemme Sinua tämän Marantz SR4001/SR-
5001-AV-viritinvahvistimen hankkimisesta. Laite on 
suunniteltu tarjoamaan luotettavaa kotiteatterinautintoa
moneksi vuodeksi eteenpäin. Lue nämä ohjeet huolella
ennen viritinvahvistimen liittämistä ja käyttöä.
Neuvottele Marantz-myyjän kanssa omia kotiteatteri-
asetuksia koskevia lisätietoja varten.

Kierrätys

Tämän tuotteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä
uusiokäyttöä varten. Laite ja kaikki sen varusteet ovat 
WEEE-direktiivin mukaisia. Hävitä pakkausmateriaali 
ja loppuunkäytetty laite paikallisten määräysten mu-
kaisesti. Paristoja ei saa heittää talousjätteisiin tai 
hävittää polttamalla.

Toimintatilat

DTS-järjestelmä esiteltiin ensi kerran 1994.
Järjestelmä tarjoaa 5.1-kanavaiset erilliset digitaali-
audiosignaalit kotiteatterijärjestelmiä varten. 
DTS varmistaa ensiluokkaisen erillisen monikanavai-
sen digitaaliäänen sekä filmejä että musiikkia varten.
DTS on koko äänialueen kattava digitaalinen moni-
kanavainen äänentoistojärjestelmä. Järjestelmä asettaa
laatustandardit elokuvaäänelle tuottamalla studioiden
master-äänityksistä tarkat kopiot kotiteatterikäyttöä
varten. jokainen ”elokuvafriikki” voi nyt kuunnella
ääntä juuri filmintuottajan tarkoittamalla tavalla.
DVD-, LD- ja CD-levyt käyttävät DTS-järjestelmää
elokuvien ja musiikin toistoa varten.
”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Erillisten monikanavajärjestelmien edut matrix-järjes-
telmään nähden ovat laajasti tunnetut.
Erillistä monikanavatoistoa varten varustetuissa koti-
teatterijärjestelmissä on myös korkealaatuisen matrix- 
koodauksen purkutarve. Tämä johtuu levyillä, VHS-
nauhoilla ja analogisten TV-lähetysten kautta saatavien
matrix-koodattujen filmien suuresta valikoimasta.
Tyypillinen nykyaikainen matrix-dekooderi erottaa
keskikanavan ja mono-surround-kanavan kaksikana-
vaisesta matrix-stereomateriaalista. Tämä on parempi
kuin yksinkertainen matrix, koska se sisältää kanavien
erottelua parantavan ohjauslogiikan. 

Neo:6 tarjoaa käyttöön useita tärkeitä parannuksia,
joista seuraavassa muutama:
• Neo:6 tarjoaa yhteensä kuusi koko äänialueen katta-

vaa, stereo-matrix-materiaalista purettua kanavaa.
6.1 ja 5.1-kanavaisten järjestelmien käyttäjillä on
käytössä kuusi ja viisi erillistä kanavaa, jotka vastaa-
vat kotiteatterin kaiutinasetuksia.

• Neo:6 teknologia mahdollistaa kanavien sisäisten
eri äänielementtien tai kanavien erillisen ohjauksen.

• Neo:6 tarjoaa käyttöön music mode-tilan, joka laa-
jentaa stereo non-matrix-äänitykset viiteen tai kuu-
teen kanavaan.
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DTS ES Extended Surround on uusi monikanavainen,
Digital Theater Systems Inc. kehittämä digitaalisignaa-
liformaatti. Formaatti tarjoaa yhteensopivuuden tavan-
omaisten DTS Digital Surround-formaattien kanssa
ja parantaa 360 asteen surround-vaikutusta huomatta-
vasti. Elokuvateatterit ovat käyttäneet tätä formaattia
ammattimaisesti vuodesta 1999 lähtien.
5.1-surround-kanavien (FL, FR, C, SL, SR ja SB) 
lisäksi DTS-ES Extended Surround tarjoaa käyttöön
myös SB (Surround Back) -kanavan yhteensä 6.1-
kanavaista surround-toistoa varten.
DTS-ES Extended surround sisältää kaksi signaalifor-
maattia, erilaisilla surround-signaalin äänitysmenetel-
millä, kuten esim. DTS-ES Discrete 6.1 ja DTS-ES
Matrix 6.1.
”DTS”, ”DTS-ES” ja ”Neo:6” ovat Digital Theater
Systems Inc.” rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Stereo-CD on 44.1 kHz näytteenotolla varustettu 16
bittinen media. Ammattitason audio on jo jonkin aikaa
käyttänyt 20 tai 24 bittiä. Pyrkimyksenä on käyttää
korkeampia näytteenottoarvoja sekä äänittämisessä että
kuuntelussa. Korkeammat näytteenottoarvot mahdol-
listavat laajemman taajuusvasteen ja anti-aliasten sekä 
muokkaussuotimien käytön.

DTS 96/24 mahdollistaa DVD-video-otsikoiden  5.1-
kanavaisten ääniraitojen 96 kHz/24 bittisen koodauk-
sen.
DVD-videolevyjen ilmestyminen mahdollisti 24-bitti-
sen 96 kHz audiokuuntelun kotiolosuhteissa, mutta
ainoastaan kaksi-kanavaisena sekä huomattavilla rajoi-
tuksilla kuvatoiston suhteen.
DVD-audio mahdollistaa 96/24-toiston kuudella kana-
valla. Tämä vaatii uuden soittimen ja käytössä ovat
ainoastaan analogilähdöt. Tämä taas tekee tarpeelli-
seksi D/A-muuntimien ja soittimen sisäisen elektro-
niikan käytön.

DTS 96/24 tarjoaa seuraavan:
1. Alkuperäiseen 96/24-bittiseen masterääneen verrat-

tavan äänenlaadun.
2. Täysi yhteensopivuus kaikkien tämänhetkisten

dekooderien kanssa. (Tämänhetkiset dekooderit
syöttävät 48 kHz signaalin.)

3. Uusi soitin ei ole tarpeen. DTS 96/24 toimii DVD-
videolaitteissa tai DVD-äänen videovyöhykkeellä
ja se on kaikkien DVD-soittimien käytettävissä.

4. 96/24 on 5.1-kanavainen ääni täysin liikkuvalla
videokuvalla musiikkiohjelmia ja DVD-videolevy-
jen ääni-/kuvaraitoja varten.

”DTS” ja ”DTS 96/24” ovat Digital Theater 
Systems, Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Dolby Digital on tarkoitettu kuluttajaformaattien,
kuten esim. DVD ja DTV audiokoodausta varten.
Dolby Digital tarjoaa elokuvaäänen tapaan yhteensä
viisi koko äänialueen kattavaa kanavaa (vasen, keski,
oikea, itsellinen vasen ja oikea surround-kanava sekä
kuudes (”.1”) kanava matalataajuisia efektejä varten.
Dolby Surround Pro Logic II on parannettu matrix-
koodinpurkutekniikka, joka lisää avaruuden tunnetta ja
äänen suuntaavuutta Dolby surround-ohjelmamateri-
aalilla. Tämä luo vakuuttavan kolmiulotteisen ääniken-
tän tavanomaisilla stereo-musiikkiäänityksillä.
Koska tavanomainen surround-ohjelmointi on täysin 
yhteensopiva Dolby Surround Pro Logic II-dekoode-
rien kanssa, ääniraidat voidaan koodata Pro Logic II 
toiston täyttä hyödyntämistä varten (erillinen vasen ja 
oikea surround-kanava mukaanluettuna). Tällainen
materiaali on yhteensopiva myös tavanomaisten Pro 
Logic-dekooderien kanssa.
Dolby Digital EX luo kuusi täysikaistaista lähtökana-
vaa 5.1-kanavaisista lähteistä. Tämä tapahtuu käyttäen
matrix-dekooderia, joka erottaa kolme surround-kana-
vaa alkuperäisestä kaksi-kanavaäänityksestä.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulee käyttää Dolby 
Digital EX:ää Dolby Digital Surround EX-äänitetyillä 
filmiääniraidoilla.

Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx teknologia tarjoaa luonnollisen
7.1-kanavaisen kuuntelunautinnon kotiteatteriympäris-
tössä. Dolby Pro Logic IIx on täydellinen surround-
ääniratkaisu, joka maksimoi stereo- sekä 5.1-kanava-
koodattujen lähteiden kuunteluviihteen.

Dolby Pro Logic IIx on täysin yhteensopiva Dolby
Surround Pro Logic-teknologian kanssa ja se voidaan
optimoida purkamaan tuhansien kaupallisten Dolby
Surround-videokasettien ja TV-ohjelmien koodauk-
sen parannetulla syvyys- ja avaruusvaikutelmalla.
Se pystyy myös työstämään kaikki laadukkaat stereo- 
tai 5.1-kanavaiset musiikkiohjelmat saumattomaksi 
6.1- tai 7.1-kanavaiseksi kuuntelukokemukseksi.

Dolby Headphone-teknologia tarjoaa kuunteluelämyk-
sen kuulokkeiden kautta. Kuunnellessasi monikanava-
äänitystä, kuten esim. DVD-elokuvat kuulokkeiden
kautta, kuunteluelämys on täysin erilainen kuin kuin
kaiuttimista kuunneltuna. Dolby hyödyntää patentoi-
tuja kuulokeperspektiivikäyriä ja tarjoaa rentouttavan
kotiteatterielämyksen. Dolby Headphone toistaa myös
poikkeuksellisen 3D-äänen stereomateriaalista.

Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D symboli ovat
Dolby-laboratorioiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.
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Circle Surround II (CS-II) on tehokas ja monipuoli-
nen monikanavateknologia. CS-II on suunniteltu 
muuntamaan mono-, CS- ja muut matrix-koodatut 
lähteet äänen 6.1-kanavaiseksi surround-ääneksi. 
Dekooderi laajentaa äänen kaikissa tapauksissa kuu-
deksi surround-audio- ja yhdeksi LFE/subwoofer-
signaaliksi. CS-II luo kuunteluympäristön, joka sijoit-
taa kuuntelijan musiikkiesityksen ”sisälle”, parantaen
selkeästi hifi- sekä tavanomaista surround-koodattua 
videomateriaalia. 
CS-II on varustettu useilla hyödyllisillä ominaisuuk-
silla, kuten esim. dialogin selkeytys (SRS Dialog) ja
elokuvatyyppinen bassonvahvistus (TruBass).
CS-II mahdollistaa myös alkuperäisen ohjelmoinnin
sisältämien bassotaajuuksien toistamisen yhtä oktaavia
alle kaiuttimen alataajuusrajan.

Circle Surround II, Dialog Clarity, TruBass, SRS ja
symboli on SRS Labs, Inc. rekisteröimiä tavara-

merkkejä. 
Circle Surround II, Dialog Clarity, TruBass-teknolo-
gia on valmistettu SRS Labs, Inc. myöntämällä lisens-
sillä.

HDCD® (High Definition Compatible Digital ®) on
patentoitu menetelmä toistamaan CD-ääntä alkuperäi-
sen mikrofonisyötön täydellisyydellä.
HDCD-koodattu CD-ääni kuulostaa paremmalta, kos-
ka koodaus tapahtuu 20-bittisenä verrattuna kaikkien
muiden CD-levyjen 16 bittiseen koodaukseen.
HDCD ylittää 16-bittisen CD-formaatin rajoitukset
käyttämällä hienostunutta koodausjärjestelmää neljän
lisäbitin koodaamiseksi CD-levylle.
Kuunnellessasi HDCD-äänityksiä, kuulet laajemman
dynamiikka-alueen ja erittäin luonnollisen sävyisen
tarkennetun 3-D-äänen.
HDCD tarjoaa alkuperäisen esityksen syvyys- ja tun-
ne-elämyksen - ei mitään litteää digitaalijäljitelmää.

HDCD on valmistettu Microsoftin myöntämällä 
lisenssillä. 

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC-yhtiön rekisteröimiä tavara-
merkkejä.

Ominaisuudet
SR4001/SR5001 sisältää uusimman digitaalisen 
surround-koodausteknologian, kuten esim,. Dolby 
Digital EX, Dolby Digital, DTS ES (Discrete 6.1 ja 
Matrix 6.1), DTS Neo:6 (Cinema, Music), Dolby Pro 
Logic II (Movie, Music ja Game), Dolby Pro Logic 
IIx (Movie, Music ja Game), Circle Surround II 
(Cinema ja Music).
Marantz tähtää lisäksi myös tulevaisuuteen. Hyödyn-
tämällä suoria pre-out 7.1-tuloja SR4001 tarjoaa käyt-
töösi huomispäivän tekniikan jo tänään. 

SR4001/SR5001 sisältää 7-kanavaisen vahvistinosan, 
joka pystyy syöttämään 80 wattia puhdasta tehoa kaik-
kiin seitsemään kanavaan. Laitteessa on suuri El-virta-
muuntaja ja ylimitoitetut suodatinkondensaattorit. 
Tämä tehokas yhdistelmä toistaa vaativimmatkin filmi-
ääniraidat ja levyjen monikanava-musiikkiäänitykset 
selkeästi ja tehokkaasti. Korkeiden syöttöjännittei-
densä ansiosta SR4001/SR5001 pystyy helposti oh-
jaamaan jopa kaikkein vaativimpiakin kaiuttimia opti-
mituloksella.

SR4001/SR5001 on varustettu uusimmalla digitaali-
sella signaalinkäsittelypiirillä. Jokaisessa kanavassa on 
Crystal® 192 kHz/24-bittinen D/A-muunnin. 
FL-näytön, audio- ja video-osan virransaannista huo-
lehtivat erilliset virransyöttöpiirit parhaan mahdollisen 
kanavaerottelun, selkeyden ja dynamiikan varmistami-
seksi. Kaikki elementit toimivat harmoniassa käsin 
valittujen räätälöityjen komponenttien kanssa tarkal-
leen artistin tarkoittamalla tavalla.

SR4001/SR5001 on suunniteltu ja valmistettu asen-
nusexperteiltä, jälleenmyyjiltä ja kuluttajilta saadun 
palautteen mukaisesti. Laite sisältää tukevat kaiutin-
liitännät sekä suuren valikoiman analogi- ja digitaali-
tuloja/lähtöjä. Kuusi asetettavaa digitaalituloa (mukana
Front Aux), viisi asetettavaa digitaalituloa, SACD 
Multi Channel (7.1-kanava) suorasyöttö-videomuun-
tojärjestelmä ja OSD-lähtö nostavat laitteen suoritus-
kyvyn uudelle tyrmäävälle tasolle. Laite pystyy lisäksi 
syöttämään OSD-informaation Y/C (S-video) ja com-
posite-videolähtöjen kautta.

Helppokäyttöinen kauko-ohjain mahdollistaa kaikkien
toimintojen ohjaamisen. Kauko-ohjain soveltuu myös
järjestelmäkäyttöön.

Viritinvahvistimessa on asettamista helpottavan Simple
Setup-toiminto. Simple Setup mahdollistaa kaikki 
kaiutinasetukset - valitse ainoastaan huonekoko ja
kaiuttimien lukumäärä. Voit tehdä myös räätälöityjä 
asetuksia tavanomaisten AV-vahvistimien tapaan.



6

Ominaisuudet
• Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS ES

(Discrete 6.1, Matrix 6.1, Neo:6)
• Dolby Headphone 2
• Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Game)
• Circle Surround II (Movie, Music, Mono)
• HDCD-koodinpurku
• 7 x 80 wattia (8 ohmia) (SR4001)/7 x 90 wattia

SR5001), erilliset vahvistimet
• Tehokas virransyöttö, suurikokoinen EI-muuntaja,

suurikokoiset ELCO-kondensaattorit
• 192 kHz/24 bittinen Crystal® DAC kaikille kahdek-

salle kanavalle.
• 32-bittinen Digital Surround Processing Chipsets
• Video off-tila
• Suurikokoiset, tukevat kaiutinliitännät kaikille kana-

ville
• RS-232C-liitäntä järjestelmäohjausta varten (ainoas-

taan SR5001)
• Asetusvalikko kaikille videolähdöille (Composite,

S-video ja Component-video)
• Automaattinen tulosignaalin tunnistus
• Parannettu asemanimen syöttömenetelmä,

50 asemamuistipaikkaa
• Automaattinen kaiutinetäisyyden asetustoiminto

(Delay Time)
• Yleismallinen kauko-ohjain
• Simple Setup-toiminto
• Videomuuntojärjestelmä 
• LIP SYNC-toiminto (Auto delay)

Varusteet
Kauko-ohjain (RC5500SR)

Paristot (AAA-koko) 2 kpl.

AM-silmukka-antenni

FM-sisäantenni

Verkkojohto

AUX-liitännän kansi (etupaneeli)

Käyttöopas



Etupaneeli
SR4001

SR5001
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SÄÄTIMET

1 Virtakytkin (POWER) ja valmiustilailmai-
sin (STANDBY)
Paina kytkintä kerran kytkeäksesi virran päälle.
Paina uudelleen, kun haluat katkaista virran.
Jos POWER-kytkin on ON-asennossa, voit kyt-
keä ja katkaista virran painamalla POWER-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.
Laitteen ollessa valmiustilassa (POWER-painike
ON-asennossa), voit kytkeä virran päälle myös
painamalla ENTER-painiketta. STANDBY-ilmai-
sin syttyy valmiustilassa. Laite asettuu valmiusti-
laan kauko-ohjaimen POWER OFF-painikkeella.

2 7.1 CH INPUT-painike
Painiketta käytetään ulkoisen monikanavasoitin-
lähdön valintaan.

3 Tulolähdevalitsin (AUDIO/VIDEO)
Säätönuppia käytetään tulolähteiden valintaan.
Videotoimintovalitsin, kuten TV, DVD, VCR1 ja 
DSS valitsee video- ja audiolähteen samanaikai-
sesti. Audiolähteet, kuten CD, TAPE, CDR/MD
ja TUNER voidaan valita  yhdessä videolähteen 
kanssa.
Sound Injection-toiminto yhdistää valitun audio-
lähteen äänen toisen lähteen kuvaan.
Aktivoi toiminto valitsemalla ensin videolähde ja 
sitten haluamasi audiolähde.

4 S. (surround) SPEAKER B-painike
Tämä painike aktivoi Surround-kaiutinjärjestel-
män B. SPKR B-ilmaisin syttyy näyttöön.
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5 Kauko-ohjaussignaalien vastaanottoikkuna
Ikkuna vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämät
kauko-ohjaussignaalit.

6 SURROUND MODE-toimintatilavalitsin
Painiketta käytetään surround-kuuntelutilojen
valintaan.

7 PURE DIRECT-painike
Signaalit ohittavat sävynsäätö- sekä basson-
hallintapiirin painamalla tätä painiketta.
Ensimmäisellä painalluksella näyttöön syttyy 
SOURCE DIRECT- ja toisella painalluksella
PURE DIRECT-ilmaisin. Ilmaisin sammuu FL-
näytöstä 2 sekunnin kuluttua.
Huomautuksia!
• Surround-tila vaihtuu automaattisesti AUTO-

asetukselle, kun pure direct-toiminto aktivoi-
daan.

• Kaiutinkonfigurointi (Speaker Configuration)
asettuu lisäksi seuraavasti.
Front SPKR = Large
Center SPKR = Large
Surround SPKR = Large
Subwoofer = YES

8 SIMPLE SETUP-painike
Valitse simple setup-tila (helppo asetus) tätä
painiketta painamalla. Voit asettaa kaiuttimien
lukumäärän ja kaiuttimien viiveajat nopeasti
nuolipainikkeita painamalla.

9 Näyttöpainike (DISPLAY)
Painike vaihtaa FL-näytön toimintatilaa seuraa-
vasti: Surround Mode --> Auto-display Off --> 
Display Off --> Input Function ja display off-
ilmaisin (DISP) syttyy näyttöön DISPLAY 
OFF-tilassa.

10 Muistipainike (MEMORY)
Käytä tätä painiketta, kun haluat syöttää muistiin
asemien esiasetusnumeroita tai asemanimiä.
Katso sivu 51.

11 Pyyhintäpainike (CLEAR)
Käytä tätä painiketta peruuttaaksesi asemien esi-
asetustoiminnon tai preset scan-selauksen.
Katso sivu 52.

12 Voimakkuussäädin (VOLUME)
Säätää äänen kokonaistasoa. Ääni voimistuu 
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja vaimenee
kääntämällä sitä vastapäivään.

13 ATT (vaimennus) -painike
PEAK-ilmaisin syttyy näyttöön, jos valittu analo-
ginen audiosignaali on sisäisen prosessoinnin 
kapasiteettia suurempi. Paina tällaisessa tapauk-
sessa ATT-painiketta. Näyttöön syttyy ”ATT”, 
kun toiminto aktivoidaan. Tulosignaalin taso pu-
toaa n. puoleen. Vaimennus ei toimi REC OUT
(TAPE, CD-R/MD, VCR1 ja VCR2-lähtöjen
kautta. Asetus taltioituu erikseen jokaista tulo-
toimintoa varten.

14 Äänenmykistyspainike (MUTE)
Paina painiketta kerran, kun haluat mykistää
äänen väliaikaisesti. Paina uudelleen, kun haluat
palauttaa äänen alkuperäiselle tasolle.

15 T-MODE-painike
Voit käyttää painiketta automaattisen stereo- tai
monotilan valintaan, kun vastaanottoalueeksi on 
valittu FM.
AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön automaattisessa
stereotilassa. (Katso sivu 51.)

16 Aaltoaluevalitsin (BAND)
Voit käyttää tätä painiketta FM- tai  AM-alueen
valintaan, kun tulolähteeksi on valittu TUNER 
(viritin).

17 EXIT-painike
Painiketta käytetään SETUP MAIN MENU-
valikon sulkemiseen.

18 Nuolipainikkeet /ENTER-painike
Käytä nuolipainikkeita navigoidessasi SETUP
MAIN MENU-valikossa ja ohjatessasi virittimen
toimintoja.

19 Valikkopainike (MENU)
Painiketta käytetään SETUP MAIN MENU-
valikon avaamiseen.

20 HT-EQ-painike
Painiketta käytetään HT (kotiteatteri) -EQ-toi-
minnon aktivoimiseen/peruuttamiseen.
Toiminto tasoittaa liian kirkkaalta kuulostavan
filmin audio-osuutta. EQ-ilmaisin syttyy, kun
toiminto aktivoidaan.

21 Automaattinen surround-tila (AUTO)
Painike valitsee automaattisen surround-asetuk-
sen. Viritinvahvistin määrittää tällöin digitaalista 
tulosignaalia vastaavan surround-tilan automaat-
tisesti.

22 Stereokuulokeliitäntä (HEADPHONE)
Voit liittää kuulokeliitäntään 1/4” pistokkeella
varustetut kuulokkeet yksityistä kuuntelua var-
ten. Huomioi, että päähuoneen kaiuttimet kyt-
keytyvät irti automaattisesti, kun kuulokeliitäntä 
on käytössä.
Huomautuksia!
• Käyttämällä MENU- ja nuolipainikkeita kuu-

lokekuuntelussa surround-tilaksi vaihtuu 
STEREO ja Dolby Headphone. 

• Surround-tila palaa aikaisemmalle asetukselle
heti, kun kuulokkeet irrotetaan kuulokeliitän-
nästä.

23 AUX1 INPUT-liitännät
Näihin video-/audio-lisäliitäntöihin on mahdol-
lista liittää kameranauhuri, kannettava DVD, peli-
konsoli jne.
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1 DISP-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun SR4001-viritinvahvistimen
näyttö sammutetaan.

2 Nukahtamisajastimen ilmaisin (SLEEP)
Ilmaisin syttyy, kun nukahtamisajastin aktivoi-
daan päähuonekäytössä. 

3 Monihuonejärjestelmäilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun monihuonejärjestelmä akti-
voidaan.

4 AUTO SURR-ilmaisin
Ilmaisin syttyy merkiksi, että AUTO SUR-
ROUND-tila on käytössä.

5 Virittimen ilmaisimet
AUTO: ilmaisin syttyy, kun virittimen auto-

tila on käytössä.
TUNED: ilmaisin syttyy, kun jokin voimak-

kaan signaalin omaava asema virit-
tyy kuunneltavaksi.

ST (stereo): ilmaisin syttyy, kun jokin stereo-
ohjelmaa lähettävä FM-asema
virittyy kuunneltavaksi.

6 DTS-ES-toimintatilailmaisimet
(DISC 6.1, MTX 61.)
Ilmaisimet osoittavat DTS-ES-koodinpurku-
toiminnon (Discrete 6.1 tai Matrix 6.1).

7 Video OFF-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun Video-OFF-toiminto akti-
voidaan.

8 Yökuunteluilmaisin (NIGHT)
Ilmaisin syttyy, kun SR-4001/SR5001 asetetaan 
yökuuntelutilaan. Yökuuntelutila pienentää digi-
taalisen ohjelmamateriaalin dynamiikka-aluetta 
hiljaisia kuuntelutasoja käytettäessä.

9 SPKR B-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun monihuonekaiutinpari B 
aktivoidaan.

10 Signaalihuippuilmaisin (PEAK)
Ilmaisin monitoroi analogisen audiolähteen tulo-
signaalia. Ilmaisin syttyy, jos valittu analoginen 
tulosignaali on sisäisen käsittelyn tasoa korke-
ampi. Paina tällaisessa tapauksessa ATT-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.

11 EQ-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun HT-EQ-toiminto aktivoi-
daan.

12 Vaimennusilmaisin (ATT)
Ilmaisin syttyy, kun vaimennustoiminto aktivoi-
daan.

13 DIGITAL-tuloilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun jokin digitaalinen tulolähde
valitaan.

14 ANALOG-tuloilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun jokin analoginen tulolähde
valitaan.

15 SIGNAL FORMAT-ilmaisimet
DIGITAL, EX, SURROUND, dts, ES,

96/24, PCM
Kun tulolähteeksi valitaan digitaalilähde, jokin
näistä ilmaisimista syttyy ilmaisten käytössä ole-
van signaalin tyypin.

16 Koodattujen kanavien toimintatilailmaisi- 
met
Ilmaisimet osoittavat digitaalisella tulosignaalilla
koodatut kanavat. Näyttöön syttyy L, C, R, SL,
SR ja LFE, jos valittu digitaalinen tulosignaali on
Dolby Digital 5.1 ch tai DTS 5.1 ch. 
Näyttöön syttyy L ja R, jos valittu digitaalinen
tulosignaali on 2-kanavainen PCM-audio.
Näyttöön syttyy L, C, R, SL, S, SR ja LFE, jos
tulosignaali on Surround EX-lipulla varustettu
Dolby Digital 5.1 ch -signaali.

17 Pääinformaationäyttö
Näyttö ilmaisee toimintatilaa, tulolähdettä,
surround-tilaa, viritintä, voimakkuustasoa tai 
laitteen muita toimintoja koskevia viestejä.

18 DIRECT-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun SR4001/SR5001 asetetaan 
PURE DIRECT-tilaan.

19 HDCD-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun laite purkaa digitaalituloon
syötetyn HDCD-signaalin.

20 HDMI-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun SR4001/SR5001-viritinvah-
vistimeen liitetään HDMI-laite.



Etupaneelin AUX-liitännän kannen kiinnittäminen

Etupaneelin AUX-liitännän kansi

Takapaneeli
SR4001

SR5001

10



11

7 Verkkojänniteliitäntä (AC IN)
Liitä laitteen mukana toimitettu verkkojohto AC
IN-liitäntään. Liitä sitten tavallisella virtapistok-
keella varustettu pää pistorasiaan.
SR4001/SR5001 toimii ainoastaan 230V, 50 Hz 
verkkojännitteellä.

8 Jänniteulosotot (AC OUTLET)
Voit liittää esim. DVD- tai CD-soittimen verkko-
johdon näihin jänniteulosottoihin. SWITCHED-
ulosotto syöttää jännitteen ainoastaan silloin, kun
SR4001/SR5001-viritinvahvistimeen kytketään 
virta. Tämä on erittäin kätevää sellaisten laitteiden 
kanssa, joita tarvitset joka kerta, kun käytät järjes-
telmääsi.

Varoitus:
• Kytke ensin virta näihin ulosottoihin liitettyihin lait-

teisiin mahdollisten kytkentäpiikkien välttämiseksi, 
ennen kuin kytket virran viritinvahvistimeen.

• Jänniteulosoton kapasiteetti on 150W. Älä liitä ulos-
ottoihin laitteita, joiden virran kokonaiskulutus ylit-
tää 150W. Laitteen suojapiiri katkaisee virransyötön,
jos liitettyjen laitteiden tehonkulutus ylittää ulosotto-
jen kapasiteetin.
9 Kaiutinliitännät

Käytettävissä on seitsemän lähtöliitäntää (vasen/
oikea etukanava, keskikanavaa, vasen/oikea sur-
round-kanava sekä vasen/oikea surround-taka-
kanava.
Huom!
• Käytä surround-takakanavaliitäntöjä M (Multi-

room) SPEAKER B-liitäntöinä ellet käytä sur-
round-takakaiuttimia.

10 Subwoofer-lähtöliitäntä
Liitetään omalla vahvistimella varustetun sub-
wooferin linjatasotuloon. Jos käytät ulkopuolista
subwoofer-vahvistinta, liitä tämä liitäntä subwoo-
ferin vahvistintuloon. Jos käytät kahta subwoo-
feria, joista kumpikin on varustettu 2-kanavaisella
subwoofer-vahvistimella, liitä ”Y” liitin subwoo-
fer-lähtöön ja yksi kaapeli kumpaankin subwoo-
fer-vahvistimeen.

11 7.1 CHANNEL  tai AUX2 INPUT-liitännät
Liittämällä näihin liitäntöihin DVD-audiosoitin, 
SACD-monikanavasoitin tai jokin muu monika-
navaportilla varustettu soitin toistaaksesi 5.1 tai 
7.1-kanavaista ääntä.

12 Monihuonelähdöt (ainoastaan SR5001)
Nämä ovat monihuonekäyttöä varten tarkoitetut
audio- ja videolähtöliitännät.
Liitetään erilliseen audiopäätevahvistimeen moni-
huonejärjestelmällä valitun lähteen kuuntelemi-
seksi toisessa huoneessa.

13 REMOTE CONT. IN/OUT-liitännät
Liitetään kauko-ohjausliitännällä (RC-5) varustet-
tuun Marantz-laitteeseen.

LIITÄNNÄT
’ 1 VIDEO IN/OUT (TV, DVD, VCR1, DSS/ 

VCR2)
Videotuloja on 4 ja videolähtöjä 2, joista jokainen
sisältää sekä composite- että S-video-konfigu-
roinnin. Voit liittää videotuloihin kuvanauhurin,
DVD-soittimen ja muita videolaitteita.
Videolähtöjä (2 kpl) voidaan käyttää kasettinau-
hurin liittämiseksi äänitystä varten.
Video- ja S-videotulosignaalit convertoituvat
kumpikin ja konvertoidut videosignaalit voidaan 
syöttää ulos lähtöliitännöistä.

2 FM-antenniliitäntä (75 ohmia)
Liitä tähän koaksiaalikaapelilla varustettu FM-
antenni tai FM-kaapeliverkkolähde.
AM-antenni- ja maadoitusliitännät
Liitä mukana toimitettu AM-silmukka-antenni 
näihin liitäntöihin. Käytä AM ja GND-merkittyjä
liitäntöjä. AM-silmukka-antenni tarjoaa hyvän
kuuntelulaadun useimmilla vastaanottoalueilla.
Kääntele silmukka-antennia eri suuntiin, kunnes
vastaanotto on paras mahdollinen.

3 RS-232C (ainoastaan SR5001)
RC-232C-porttia voidaan käyttää yhdessä ulkoi-
sen ohjaimen kanssa SR5001-viritinvahvistimen
toimintojen ohjaamiseksi käyttäen ulkoista AV-
laitetta.

4 COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT-
liitännät
Jos DVD-soitin tai muu liitettävä laite on varus-
tettu component-videoliitännöillä, liitä ne SR-
4001/SR5001viritinvahvistimen component-
videoliitäntöihin. SR4001/SR5001 on varustettu 
kahdella component-videotuloliitännällä DVD- 
tai muun videolaitesignaalin väri-informaation 
(Y, CB, CR) syöttämiseksi videolähdöstä suoraan 
näyttölaitteen matrix-dekooderille.
Puhtaan DVD-videosignaalin suora syöttö ohit-
taa ylimääräisen käsittelyn, joka normaalisti huo-
nontaa kuvan laatua. Tulos on huomattavasti
parempi kuvanlaatu, uskomattoman luonnolli-
silla väreillä ja tarkoilla yksityiskohdilla.
Kun video-convert-toiminto on aktivoitu, voidaan
video- ja S-videokuvat syöttää suoraan
COMPONENT MONITOR OUT-liitäntöihin.

5 MONITOR OUT-liitäntä
Tämä ovat monitorilähtö, joka sisältää sekä 
composite- että S-videokonfiguroinnit. 
Liittämällä tähän liitäntään videomonitori tai TV-
vastaanotin, OSD-interface-käyttö on mahdollista
kummallakin MONITOR OUT-liitännällä.

6 Esivahvistinlähdöt
(L, R, SL, SR, SBL, SBR, C)
Nämä ovat L (vasen etukanava), R (oikea etuka-
nava), C (keskikanava), SL (vasen surround-
kanava), SR (oikea surround-kanava), SBL (va-
sen surround-takakanava) ja SBR (oikea sur-
round-takakanava) -liitännät. Käytä liitäntöjä ul-
koisen päätevahvistimen liittämiseksi.
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14 AUDIO IN/OUT (CD, TAPE, CD-R, TV,
DVD, VCR1, DSS/VCR2)
Nämä ovat analogisia audiotuloja ja lähtöjä.
Audiotuloja on seitsemän (joista neljä on linki-
tetty videotuloihin) ja audiolähtöjä on neljä (joista
kaksi on linkitetty videolähtöihin). Audioliitännät
on merkitty kasettidekkiä, CD-soitinta, DVD-soi-
tinta tms. varten. Audiotulot ja lähdöt vaativat 
RCA-tyyppiset pistokkeet.

15 DIGITAL INPUT (Dig.1-4)/OUTPUT
(coaxial, optical)
Nämä ovat digitaalisia audiotuloja ja lähtöjä.
Digitaalitulot on jaettu kahteen koaksiaaliliitän-
tään ja kahteen optiseen liitäntään. Tulot hyväksy-
vät CD-, LD-, DVD- tai muun digitaalisen lähde-
laitteen signaaleja. Digitaalistä lähtösignaalia var-
ten on 1 koaksiaalinen ja 1 optinen lähtö.
Digitaalilähdöt voidaan liittää MD-nauhuriin, CD-
nauhuriin tai muuhun vastaavaan laitteeseen.

16 HDMI INPUT/OUTPUT-liitännät
Viritinvahvistin on varustettu 2 HDMI-tulolla ja
yhdellä HDMI-lähdöllä. Tulotoiminto voidaan
valita OSD-valikon kautta (katso sivu 32).

17 DC TRIGGER-lähtöliitäntä (ainoastaan
SR5001)
Liitä tähän laite, jonka haluat aktivoida liipaisin-
jännitettä käyttämällä. Käytä OSD-asetusvalikkoa
määrittääksesi olosuhteet, joissa tämä liitäntä akti-
voituu.
Huom!
Liipaisinjännite on tarkoitettu ainoastaan ohjausta
varten. Sitä ei ole tarkoitettu käyttövoiman syöttä-
miseen.

18 FLASHER IN-liitännät (ainoastaan 
SR5001)
Liitännät on tarkoitettu ohjaamaan kummankin
kuunteluvyöhykkeen laitetta. Liitä ohjaussignaali
näppäimistöstä jne.

19 Kaiutinvalintakytkin (ainoastaan SR5001)
Liitäntöjä voi käyttää kolmannen kaiutinparin
liittämiseksi asettamalla SPEAKER C-valintakyt-
kin ON-asentoon. Tutustu sivuun 31 liittämistä
ja käyttöä koskevia lisätietoja varten.

Kauko-ohjain
Toiminnot
Laitteen mukana toimitettu kauko-ohjain on yleismal-
linen. POWER-, numero- ja ohjauspainikkeita käyte-
tään yhdessä eri tulolähdelaitteiden valintaan.
Kauko-ohjaimella ohjattava tulolähde vaihtuu paina-
malla yhtä tulolähdevalitsimista.

1 LEARN-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun kauko-ohjain asetetaan
opetustilaan.

2 Asetuspainike (SET)
Painiketta käytetään opetustilan ja esiasetustilan
valintaan.

3 SOURCE ON/OFF-painike
Painiketta käytetään virran kytkemiseksi valit-
tuun lähdelaitteeseen järjestelmän muista lait-
teista riippumatta.

4 Nukahtamisajastimen painike (SLEEP)
Painiketta käytetään nukahtamisajastimen asetta-
miseen.

5 Näyttöpainike (DISPLAY)
Käytetään SR4001/SR5001-laitteen etupaneelin 
näytön toimintatilan valintaan.
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6 Numeropainikkeet
Painikkeita käytetään numeroiden 0 ~ +10 välis-
ten lähdelaitteiden vaihtamiseen.
Painikkeet suorittavat seuraavat toiminnot, jos
lähdelaitteeksi asetetaan vahvistin.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
1/AUTO-painike
Käytetään auto-surround-tilan valintaan.
2/Dolby-painike
Käytetään Dolby-toiminnon valintaan.
3/dts-painike
Käytetään dts-toiminnon valintaan.
4/CSII-painike
Käytetään CSII-toiminnon valintaan.
5/EX/ES-painike
Käytetään EX/ES-toiminnon valintaan.
6/VIRTUAL-painike
Käytetään VIRTUAL-toiminnon valintaan.
7/M-CH ST-painike
Käytetään monikanavastereon valintaan.
8/STEREO-painike
Käytetään STEREO-toiminnon valintaan.
9/NIGHT-painike
NIGHT-painike vaimentaa Dolby Digital-signaa-
lia enintään 1/3 - 1/4 estäen äkillisiä voimakkaita 
ääniä toistumasta täydellä voimakkuudella.
Painike toimii ainoastaan, kun Dolby Digital-sig-
naali syötetään OPTICAL- tai COAXIAL-liitän-
tään ja pakattavaksi tarkoitettu data sisältyy toisto-
signaaliin. NIGHT-ilmaisin syttyy, kun painiketta
painetaan. 
0/7.1 CH IN-painike
Painike valitsee lähdön ulkoisesta monikanava-
dekooderista.
(+10) A/D-painike
Painike vaihtaa analogi- ja digitaalitulojen välillä.

7 Pyyhintäpainike (CL)
Painiketta käytetään muistiin taltioitujen tietojen
tai tehdyn ohjelmoinnin pyyhintään.

8 SPKR A/B-painike (ainoastaan SR5001)
Painike valitsee käytettävän kaiutinparin seuraa-
vassa järjestyksessä: A --> B --> A+B --> off
(katkaistu).

9 CH/CAT (ylös)/ (alas) painikkeet 
Painikkeita käytetään kanavien valintaan.

10 MULTI/CAT-painike (ainoastaan SR5001)
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painike aktivoi tai peruuttaa monihuonetoiminnon
(Multiroom).

11 INFO-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painamalla tätä painiketta käytössä olevat asetuk-
set ilmestyvät TV-monitorin ruutuun.

12 T.TONE/SET UP-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painike avaa testiäänivalikon.

13 Ohjauspainikkeet
Painikkeita käytetään ohjauskomentojen, kuten
PLAY (toisto), STOP (pysäytys), PAUSE (tauko)
jne. lähettämiseen.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
T.DISP-painike
Painike valitsee näyttötoiminnon RDS-lähetysten
vastaanotolla.
PTY-painike
Painike näyttää viritettyä asemaa koskevat ohjel-
matyyppitiedot.
F.DIRECT-painike
Painiketta käytetään ”Frequency direct input”
valintaan.
PRESET +/- painikkeet
Painikkeita käytetään esiasetettujen asemien
valintaan.
TUNING +/- painikkeet
Painikkeita käytetään asemaviritykseen.

14 ANGLE/V-OFF-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painike katkaisee videosignaalin.

15 DISC+/CH. SEL-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painiketta käytetään SETUP MAIN MENU-
valikon valintaan ja kaiutin- tai 7.1-kanavatasojen
säätämiseen.

16 BASS +/- painikkeet
Nämä painikkeet säätävät vasemman/oikean etu-
kaiuttimen ja subwooferiin matalien taajuuksien
tasoa.

17 Lähetysilmaisin (SEND)
Ilmaisin syttyy aina, kun kauko-ohjain lähettää
jonkin komentosignaalin.

18 POWER ON ja OFF-painikkeet
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painikkeet kytkevät tai katkaisevat virran.

19 SURROUND-painike
Painiketta käytetään surround-kuuntelutilojen
valintaan.

20 P.DIRECT-painike
Painamalla tätä painiketta audiosignaalit ohittavat
sävynsäätöpiirin.

21 BAND/LIP SYNC/INPUT-painike
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER.)
Painiketta käytetään aaltoalueen valintaan.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painiketta käytetään LIP SYNC-toiminnon valin-
taan.
(Kun toiminnoksi on valittu TV.)
Painiketta käytetään monitoritulon valintaan.
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22 T.MODE-painike
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER.)
Painiketta käytetään auto-stereo- tai mono-kuun-
telutilan valintaan FM-lähetystä kuunneltaessa.
AUTO-ilmaisin syttyy auto-stereo-tilassa.

23 P.SCAN-painike
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER.)
Painike käynnistää esiasetettujen asemien selai-
lun.

24 MEMO/HT-EQ-painike
Painiketta käytetään asetuksen tai ohjelmoinnin
taltiointiin.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painike kytkee tai katkaisee HT (Home Theater)
-EQ-toiminnon, kun surround-tilaksi on valittu
AUTO, DOLBY, DTS tai STEREO.
Toiminto tasaa liian ”kirkkaalta” kuulostavia
audio-osia elokuvien katselulla.
EQ.ilmaisin syttyy näyttöön, kun tätä painiketta
painetaan.

25 Äänenmykistyspainike (MUTE)
Painiketta käytetään äänen hetkellistä mykistä-
mistä varten.
Huom!
Valitse AMP-toiminto voidaksesi käyttää tätä
painiketta SR4001/SR5001-viritinvahvistimen
kanssa.

26 Voimakkuuspainike (VOLUME +/-)
Painike säätää vahvistimen ja TV-vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
Huom!
Valitse AMP-toiminto voidaksesi käyttää tätä
painiketta SR4001/SR5001-viritinvahvistimen
kanssa.

27 M-SPKR-painike (ainoastaan SR5001)
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painike aktivoi tai peruuttaa monikaiutinjärjestel-
män.

28 MENU-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painiketta käytetään SETUP MAIN MENU-
valikon valintaan.

29 Nuolipainikkeet /ENTER-painike
Painikkeita käytetään kursorin ohjaamiseksi
SR4001/SR5001-, DVD- tai muuta AV-laitetta
käytettäessä.

30 EXIT-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Painiketta käytetään asetusten peruuttamiseksi
setup-valikossa.

31 SUBTITLE/ATT. painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP.)
Aktivoi tämä toiminto, jos tulosignaali on liian
voimakas ja ääni säröytyy vaikka VOLUME-
säädintä käännetään SR4001/SR5001-viritinvah-
vistimesta.
ATT-ilmaisin syttyy näyttöön, kun toiminto akti-
voituu. Tulotaso on nyt vaimennettu.
Vaimennustoiminto koskee ainoastaan REC OUT
liitännän lähtösignaalia.
Huom!
Toiminto ei ole käytössä digitaalitulon ollessa
valittu.

32 AUDIO-panikkeet
(Kun toiminnoksi on valittu DVD.)
Painketta käytetään audiokielen valintaan.

33 TREBLE +/- painikkeet
Painikkeita käytetään vasemman ja oikean etu-
kaiuttimen toistamien korkeiden taajuuksien 
säätämiseen.

34 SOURCE-painike
Painikkeita käytetään AV-viritinvahvistimen/vah-
vistimen tulolähteen valintaan. 
Kauko-ohjain pystyy ohjaamaan 12 eri tyyppistä
laitetta. Paina painiketta kahdesti kahden sekun-
nin sisällä AV-viritinvahvistin/vahvistinlähteen
vaihtamiseksi. Kauko-ohjain lähettää komento-
signaalin toisella painalluksella.
Huom!
Valitse lähteeksi AMP voidaksesi käyttää kauko-
ohjainta SR4001/SR5001-viritinvahvistimen oh-
jaamiseen.

35 Infrapunasignaalien lähetys- ja opetussig-
naalitunnistin
Tunnistin lähettää infrapunasäteitä. Paina painik-
keita samalla, kun suuntaat kauko-ohjaimen lähe-
tysikkunan SR4001/SR5001-viritinvahvistimen
tai muun AV-laitteen kauko-ohjaustunnistinta 
kohti. Suuntaa lähetysikkuna toista kauko-oh-
jainta kohti käyttäessäsi opetustoimintoa.
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KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Kauko-ohjaimen lähetysikkunan ja SR4001/SR5001-
viritinvahvistimen etupaneelissa olevan infrapunatun-
nistimen välisen etäisyyden tulee olla alle 5 m.
Kauko-ohjaus ei ole mahdollista ellei kauko-ohjainta
suunnata kohti viritinvahvistimen etupaneelin kauko-
ohjaustunnistinta tai, jos infrapunasignaalien kulkurei-
tillä on jokin este.

Kauko-ohjaimen toiminta-alue

Paristojen asennus
Kauko-ohjaimen paristot kestävät normaalikäytössä
n. 4 kuukautta. Vaihda paristot aikaisemmin, jos huo-
maat, että niiden teho heikkenee.
1. Poista paristotilan kansi.

2. Asenna paristotilaan uudet paristot (AAA) oike-
alla + ja - napaisuudella.

3. Sulje paristotilan kansi (kuuluu napsahtava ääni
paristotilan kannen sulkeutuessa).

Huom!
• Älä sekoita keskenään alkali- ja mangaaniparistoja.
• Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja.

Paristoja koskevia varoituksia
• Käytä AAA-tyyppisiä paristoja tässä kauko-ohjai-

messa.
• Vaihda kauko-ohjaimeen uudet paristot ellei ohjain 

toimi normaalisti vaikka se viedään aivan etupaneelin
lähelle (vaikka vuotta ei olisikaan kulunut edellisestä
paristojen vaihdosta).

• Mukana toimitetut paristot ovat tarkoitetut ainoas-
taan toimintojen tarkistamiseen. Vaihda tilalle uudet
paristot mahdollisimman nopeasti.

• Huomioi oikea + ja - napaisuus asentaessasi paris-
toja kauko-ohjaimeen.

• Huomioi seuraava estääksesi paristonestevuodon:
- älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
- älä käytä eri tyyppisiä paristoja samanaikaisesti.
- älä oikosulje, pura, kuumenna tai hävitä paristoja

polttamalla.
• Poista paristot paristotilasta ellet käytä kauko-oh-

jainta pitkään aikaan.
• Jos paristot ovat vuotaneet, pyyhi paristotila huolel-

lisesti puhtaaksi elektrolyytistä ja asenna sitten 
uudet paristot.

• Huomioi ympäristösäädökset hävittäessäsi loppuun-
kuluneita paristoja. Toimita vanhat paristot ongelma-
jätteiden keräyspisteeseen.
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AMP-toiminto

TUNER-toiminto

KAUKO-OHJAINTA (RC5001SR) KOSKEVIA YLEISTIETOJA
Sinun on valittava AMP tai TUNER painamalla toimintovalitsinta voidaksesi 
ohjata SR4001/SR5001-viritinvahvistinta kauko-ohjaimella. Tutustu seuraavassa 
AMP ja TUNER-toiminnon yksityiskohtiin.

Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Asettaa nukahtamisajastimen.
Vaihtaa toimintatilan etupaneelin näytöstä.
Valitsee pure direct-toiminnon.
Valitsee surround-kuuntelutilan.
Valitsee auto-surround-tilan.
Valitsee DOLBY-toiminnon.
Valitsee dts-toiminnon.
Valitsee CSII-toiminnon.
Valitsee EX/ES-toiminnon.
Valitsee VIRTUAL-toiminnon.
Valitsee monikanavastereon.
Valitsee STEREO-toiminnon.
Aktivoi tai peruuttaa NIGHT-toiminnon (yökuuntelu).
Valitsee 7.1 CH IN-asetuksen.
Valitsee analogi- tai digitaalitulon.
Valitsee LIP SYNC-toiminnon.
Aktivoi tai peruuttaa HT-EQ-toiminnon.
Valitsee käytettävän kaiutinparin.
Aktivoi tai peruuttaa monihuonetoiston.
Vaimentaa äänen väliaikaisesti.
Aktivoi tai peruuttaa multi speaker-toiminnon.
Säätävät äänen kokonaistasoa.
Ilmaisee käytössä olevat asetukset monitoriruudussa.
Avaa SETUP MENU-valikon.
Avaa SETUP MENU-valikon.
Hyväksyy SETUP MENU-valikossa tehdyt asetukset.
Siirtää kursoria SETUP MENU-valikon asetuksia varten.
Valitsee testiäänivalikon.
Sulkee SETUP MENU-valikon.
Avaa SETUP MENU-valikon ja säätää kaiutin- tai 7.1 ch-tasoja.
Ativoi tai peruuttaa videolähdön.
Vaimentaa tulotasoa.
Säätävät matalataajuisia ääniä.
Säätävät korkeataajuisia ääniä.
Valitsee tietyn lähdelaitteen.

Syöttävät numeroita.
Valitsee aaltoalueen.
Valitsee auto-stereo- tai mono-kuuntelutilan.
Käynnistää esiasetettujen asemien selailun.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Taltioi radioasemia esiasetusnumeroille.
Ilmaisee esiasetetut tiedot.
Valitsee näyttötoiminnon RDS-vastaanotolla.
Näyttää viritettyä asemaa koskevat ohjelmatyyppitiedot.
Valitsee ”Frequency direct” tulon.
Valitsevat esiasetettuja asemia.
Virittävät radioasemia.



MARANTZ-LAITTEIDEN OHJAAMINEN
1. Paina SOURCE-painiketta.
2. Paina haluamaasi ohjauspainiketta käynnistääksesi toiston valitsemastasi laitteesta.

• Tutustu ohjattavan laitteen käyttöohjeeseen lisätietoja varten.
• Kaikkia malleja ei ole mahdollista ohjata tällä kauko-ohjaimella.

Marantz DVD-soittimen ohjaaminen
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Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Syöttävät numeroita.
Pyyhkii syötetyt numerot.
Valitsee ohjelmointivalikon.
Ilmaisee levytiedot.
Avaa DVD-valikon.
Hyväksyy tehdyn asetuksen.
Siirtää kursoria On Screen Display-tilan asetuksia varten.
Valitsee testiäänivalikon.
Sulkee SETUP MENU-valikon.
Valitsee DVD-soittimen asetusvalikon.

Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle kappaleelle/raidalle.

Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Valitsee seuraavan levyn DVD-vaihtajaa käytettäessä.
Valitsee kamerakulman.
Valitsee tekstikielen.
Valitsee audiokielen.



Marantz CD-soittimen ohjaaminen

Marantz-kuvanauhurin ohjaaminen
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Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Syöttävät numeroita.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Taltioi ohjelmoinnin.
Selaa levytietoja.
Vaihtaa näyttötietoja.
Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Valitsee seuraavan levyn CD-vaihtajaa käytettäessä.

Kytkee tai katkaisee virran.
Syöttävät numeroita.
Valitsee TV/kuvanauhuritulon.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Valitsee ohjelmointivalikon.
Valitsevat kuvanauhurikanavia.
Avaa valikon.
Hyväksyy tehdyn asetuksen.
Siirtää kursoria ”On Screen Display” asetuksia varten.

Sulkee ohjelmointivalikon.
Äänitys.
Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Valitsee audiokielen.



Marantz CD-nauhurin ohjaaminen

Marantz MD-dekin ohjaaminen
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Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Syöttävät numeroita.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Taltioi ohjelmointitiedot.
Selaa levytietoja.
Vaihtaa näyttötietoja.
Äänitys.
Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.

Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Syöttävät numeroita.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Taltioi ohjelmointitiedot.
Vaihtaa näyttötietoja.
Äänitys.
Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.



Marantz kasettidekin ohjaaminen

PERUSTOIMINNOT
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Kytkee tai katkaisee virran.
Katkaisee virran.
Kytkee virran.
Syöttävät numeroita.
Pyyhkii syötetyt tiedot.
Taltioi ohjelmointitiedot.
Äänitys.
Tauko.
Toisto.
Pysäytys.
Hyppää seuraavalle tai edelliselle raidalle.
Käynnistää pikakelauksen eteen- tai taaksepäin.

(Käyttäessäsi Marantz-AV-laitteita)
Kauko-ohjaimeen on esiasetettu yhteensä 12 eri tyyp-
pistä kauko-ohjauskoodia (Marantz-TV, DVD, VCR,
(VCR-dekki), DSS(satelliittiviritin), TUNER, CD, 
CD-R, MD, TAPE (kasettidekki), AUX1, AUX2 ja 
AMP (vahvistin).
Opettaminen ei ole tarpeen, jos kyseessä on Marantz-
laite. Voit käyttää kyseisiä laitteita asettamatta mitään
koodia.
1. Paina SOURCE-painiketta.

Paina tässä esimerkkitapauksessa DVD.
Painamalla SOURCE-painiketta kerran, kauko-
ohjain vaihtaa painettua lähdelaitetta vastaaville
ohjausasetuksille.
Voit vaihtaa vahvistimelle tai jollekin toiselle läh-
teelle painamalla SOURCE-painiketta kahdesti.
Kauko-ohjain lähettää koodin ja vahvistin vaihtuu
DVD-lähteeseen.

Taustavalon asettaminen
Taustavalaistus syttyy joka kerta, kun painikkeita pai-
netaan. Voit katkaista taustavalon pitämällä SET- ja
OFF-painikkeita alaspainettuna, kunnes SEND-ilmai-
sin vilkahtaa kahdesti. Taustavalaistus aktivoituu uu-
delleen pitämällä SET- ja ON-painikkeita alaspainet-
tuina, kunnes SEND-ilmaisin jälleen vilkahtaa kaksi
kertaa.

Esiasetustoiminto
(Käyttäessäsi Marantz-AV-laitteita).
Kauko-ohjaimeen on esiasetettu myös muiden AV-
laitevalmistajien kauko-ohjauskoodeja. Esiasetuskoo-
dit ovat TV, VCR, DVD ja DSS.
Asetukset voidaan tehdä kahdella eri tavalla.
Kun kauko-ohjaiuskoodit on asetettu, seuraavat koodit
sisältyvät kauko-ohjaimen lähdepainikkeeseen.
Tutustu mukana olevaan valmistajanumerolistaan esi-
asetettuja valmistajia, laitteita, esiasetusnumeroita ja 
muita asetuksia koskevia lisätietoja varten.

Kauko-ohjaimen Vastaava esiase- Laitenimi
lähdenimi tuskoodi

Tärkeää!
• Jotkut koodit eivät ole yhteensopivia laitettasi varten.

Käytä tällaisessa tapauksessa LEARN-toimintoa
oikeiden koodien taltiointia varten.

• Esiasetuskoodin eivät kata kaikkia toimintoja.
Käytä LEARN-toimintoa haluamiesi toimintojen
ohjelmoimiseen, jos tarvitset ylimääräisiä toimintoja.

• Koodien esiasettaminen ei toimi, jos kauko-ohjai-
men paristot ovat heikot.
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Ohjelmointi 4-numeroisilla koodeilla

1. Pidä ohjattavaksi tarkoitettua laitetta vastaavaa
SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina 
SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu
kahdesti.

2. Syötä laitetta vastaava 4-numeroinen koodi (katso
kooditaulukko käyttöohjeen lopussa).
SEND-ilmaisin vilkkuu kahdesti, kun koodi on
ohjelmoitu.
Huom!
Ellei ilmaisin vilku kahdesti, toista vaiheet 1-2 ja
syötä sama koodi uudelleen.

Kooditaulukon selaaminen

1. Kytke virta ohjattavaksi tarkoitettuun laitteeseen.
2. Pidä ohjattavaksi tarkoitettua laitetta vastaavaa

SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina 
SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu
kahdesti.

3. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina sitten
laitetta vastaavia CH+ ja SOURCE ON/OFF-pai-
nikkeita vuorotellen hitaassa tahdissa.

4. Lopeta, kun laitteesta katkeaa virta.
5. Lukitse koodi painamalla ENTER-painiketta

kerran.

Koodin tarkistaminen

1. Pidä ohjattavaksi tarkoitettua laitetta vastaavaa
SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina 
SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu
kahdesti.

2. Paina INFO-painiketta.
SEND-ilmaisin vilkahtaa kahdesti.

3. Paina numeropainiketta 1 tarkistaaksesi ensim-
mäisen koodinumeron.
Odota 3 sekuntia. Laske sitten, kuinka monta ker-
taa SEND-ilmaisin vilkkuu (esim. kolme vilkah-
dusta = 3) ja merkitse numero muistiin.
Huom!
SEND-ilmaisin ei vilku, jos koodinumero on ”0”.

4. Toista vaihe 3 kolme kertaa jäljellä olevia nume-
roita varten. Käytä 2 toista numeroa, 3 kolmatta
numeroa ja 4 neljättä numeroa varten.

Peruskoodin palauttaminen

1. Pidä ohjattavaksi tarkoitettua laitetta vastaavaa
SOURCE-painiketta alaspainettuna ja paina 
SET-painiketta, kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu
kahdesti.

2. Syötä alla esitetut koodit palautusta varten.
TV : 1000
DVD : 2000
VCR : 3000
DSS : 4000

Huom!
Yllä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen SOURCE-
painike on asetettu peruskoodille.
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Opetuskoodi
Kauko-ohjain pystyy oppimaan ja taltioimaan myös
muiden omistamiesi laitteiden koodit.
Niitä koodeja varten, joita ei ole opetettu, kauko-ohjain
lähettää joko esiasetetun Marantz-koodin tai jonkin
toisen valmistajan AV-laitekoodin, jonka käyttäjä itse
asettaa. Kauko-ohjaussignaalien vastaanottotunnistin
sijaitsee kauko-ohjaimen yläpäässä.
Huom!
• Kauko-ohjain pystyy oppimaan n. 60 erilaista

koodia.
• Oppiminen ei ole mahdollista kauko-ohjaimen

paristojen heiketessä.

Oppiminen
1. Aseta kauko-ohjaimet siten, että infrapuunasignaa-

lien lähetysikkunat ovat vastakkain n. 5 cm etäi-
syydellä toisistaan.

2. Pidä SET ja MENU-painikkeita alaspainettuina,
kunnes LEARN-ilmaisin vilkahtaa.

3. Valitse haluamasi lähde SOURCE-painiketta
painamalla.

4. Valitse opetettavaksi haluamasi painike.
• LEARN-ilmaisin syttyy.

5. Pidä opetettavaa toimintoa vastaavaa painiketta
alaspainettuna alkuperäisestä kauko-ohjaimesta
toiminnon opettamiseksi, kunnes SEND-ilmaisin
vilkkuu kahdesti.
• Toista tämä vaihe, jos SEND-ilmaisin vilkahtaa

kerran.
• LEARN- ja SEND-ilmaisimet vilkahtavat kum-

pikin kerran RC5001SR-ohjaimen muistin täyt-
tyessä. Pyyhi tarpeettomat opetetut koodit, jos
haluat opettaa uuden komentokoodin.

6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi muita saman
lähteen (SOURCE) painikkeita.

7. Toista vaiheet 3-6 muiden lähteiden (SOURCE)
opettamiseksi.

8. Paina SET-painiketta lopetettuasi kauko-ohjaimen
ohjelmoinnin. LEARN-ilmaisin lakkaa vilkku-
masta ja opetustoiminto sulkeutuu.

Huom!
• Jos SEND-ilmaisin vilkahtaa kerran uudelleen,

lähetetyn koodin ohjelmointi ei ole onnistunut
ulkoisista häiriöistä johtuen.

• Kauko-ohjain sulkee opetustoiminnon automaatti-
sesti ellei mitään painiketta paineta n. 1 minuuttiin 
ohjaimen ollessa LEARN-tilassa.

Ohjelmoitujen koodien pyyhintä (palaaminen
tehtaan perusasetuksille)
Kauko-ohjauskoodeja on mahdollista pyyhkiä kol-
mella eri tavalla: painikkeet, lähteet tai koko muisti.
Koodin pyyhintä painikkeilla
1. Pidä SET- ja MENU-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu kahdesti

2. Valitse pyyhittäväksi tarkoitettu SOURCE-painike.

3. Pidä SLEEP-painiketta alaspainettuna ja paina
opetettua SOURCE-painiketta kahdesti pyyhintää
varten.
• LEARN-ilmaisin syttyy.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaalin toi-
mintatilaan.
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Koodin pyyhintä SOURCE-menetelmällä
1. Pidä SET- ja MENU-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

2. Pidä SLEEP-painiketta alaspainettuna ja paina
opetettua SOURCE-painiketta kahdesti pyyhintää
varten.
• LEARN-ilmaisin syttyy.

3. Paina ENTER-painiketta pyyhinnän jatkamiseksi.
• SEND-ilmaisin vilkkuu kahdesti ja kauko-ohjain

palaa LEARN-tilaan.
• Älä paina ENTER-painiketta, jos haluat peruut-

taa pyyhinnän, paina mitä tahansa muuta paini-
ketta.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaalin toi-
mintatilaan.

Kaikkien lähteiden (SOURCE) pyyhintä
1. Pidä SET- ja MENU-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin alkaa vilkkua.

2. Pidä SLEEP-painiketta alaspainettuna ja paina
POWER ON ja POWER OFF-painikkeita.
• LEARN-ilmaisin syttyy.

3. Paina ENTER-painiketta pyyhinnän jatkamiseksi.
• SEND-ilmaisin vilkkuu kahdesti ja kauko-

ohjain palaa LEARN-tilaan.
• Älä paina ENTER-painiketta, jos haluat peruut-

taa pyyhinnän, paina mitä tahansa muuta paini-
ketta.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaalin toi-
mintatilaan.

Huom!
Koodien pyyhintä palauttaa kauko-ohjaimen tehtaan
esiasettamille koodeille. Painike saattaa jäädä myös
tyhjäksi ellei sillä ole tehtaan esiasettamaa koodia.

Liitännät
KAIUTTIMIEN SIJOITTAMINEN
Ihanteellinen kaiutinkokoonpano tätä laitetta varten 
on 7 kaiuttimen järjestelmä (vasen ja oikea etukaiutin,
keskikaiutin, vasen/oikea surround-kaiutin, vasen/ 
oikea surround-takakaiutin sekä subwooferi).
Käytä samantyyppisiä kaiuttimia kaikissa etukanavissa
parhaan tuloksen varmistamiseksi. Tämä tarjoaa tasai-
sen panoroinnin, toiminnan siirtyessä puolelta toiselle.
Kesikanavakaiutin on hyvin tärkeä, koska filmin sisäl-
tämästä dialogista yli 80 % toistuu juuri keskikaiutti-
men kautta.
Keskikaiuttimen ääniominaisuuksien tulee olla saman-
laiset kuin vasemmalla ja oikealla etukaiuttimella.
Surround-kaiuttimien ei tarvitse olla identtisiä etukana-
vakaiuttimien kanssa, mutta laadullisesti kuitenkin hy-
vät. Surround-keskikanavakaiutin on hyödyllinen 
Dolby Digital Surround EX tai DTS-ES-materiaalia
toistettaessa. Yksi Dolby Digital ja DTS-järjestelmän
hyödyistä on täysin erilliset koko alueen surround-
kanavat. Aikaisemmissa Pro Logic-tyyppisissä järjes-
telmissä kanavien taajuudet ovat rajalliset.
Bassoefektit ovat tärkeä osa kotiteatteria. Kuuntelu-
nautinnon optimoimiseksi on käytettävä subwooferia
matalien taajuuksien toistamiseen. Jos käytössäsi on
koko äänialueen kattavat etukaiuttimet, voit käyttää 
niitä subwooferin sijasta valitsemalla oikeat asetukset
valikkojärjestelmässä.



KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

Ainoastaan SR5001
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Vasen ja oikea etukaiutin
Suositamme vasemman (L) ja oikean (R) etukaiutti-
men kääntämistä 45-60 asteen kulmaan kuuntelupaik-
kaan nähden.
Keskikaiutin
Aseta keskikaiuttimen etureuna samaan linjaan etu-
kaiuttimien (L/R) kanssa. Voit sijoittaa keskikaiutti-
men myös tämän linjan taakse.
Vasen ja oikea surround-kaiutin
Kun SR-4001/SR5001 asetetaan surround-käyttöä 
varten on surround-kaiuttimet sijoitettava huoneen 
sivuseinille tai hieman kuuntelupisteen taakse.
Keskikaiutin suunnataan huoneen keskipisteeseen.
Vasen ja oikea surround-takakaiutin
Täysi 7.1-kanavainen järjestelmä vaatii surround-taka-
kaiuttimet. Kaiuttimet sijoitetaan takaseinälle, kuunte-
lupisteen taakse. Keskikaiutin suunnataan huoneen 
keskelle.
Subwoofer
Suositamme subwoofer-kaiuttimen käyttöä parhaan
mahdollisen bassotoiston varmistamiseksi.
Koska subwooferi toistaa ainoastaan matalia taajuuk-
sia, se voidaan sijoittaa huoneessa mihin tahansa.

Kaiutinyksiköiden korkeus
Vasen-/oikea etukaiutin ja keskikaiutin
Asenna kaiuttimet siten, että niiden keskiäänielementit
ovat suunnilleen samalla korkeudella.

Vasen-/oikea surround-kaiutin ja surround-
takakaiutin
Asenna vasen-/oikea surround-kaiutin sekä surround-
takakaiutin n. 70 cm - 1 m korviesi yläpuolelle.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman tarkasti samalle 
korkeudelle. 

Huomautus!
• Käytä magneettisuojattuja etu- ja keskikaiuttimia,

jos ne asennetaan monitorityyppisen TV-vastaan-
ottimen läheisyyteen.

tai



Subwooferin liittäminen
Käytä PRE OUT SUBWOOFER-liitäntää omalla vahvistimella varustetun subwooferin liittämiseen.
Liitä monofoninen päätevahvistin PRE OUT SUBWOOFER-liitäntään ja liitä sitten subwooferi päätevahvis-
timeen, jos subwooferi on passiivista tyyppiä (jossa ei ole omaa vahvistinta).

AUDIOLAITTEIDEN LIITTÄMINEN
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Varoitus!
• Käytä laitteen takapaneeliin merkityn impedanssin

mukaisia kaiuttimia.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskettaa toisiin-

sa tai laitteen metalliosiin estääksesi sähköisten pii-
rien vahingoittumisen.

• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

• Liitä vain yksi kaiutinjohto yhtä kaiutinliitäntää 
kohti. Laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.

Huom!
Liitä kaiuttimien positiiviset ja negatiiviset kaapelit
oikein. Signaalin laatu huononee, jos kaapelit liitetään
väärällä vaiheistuksella.

Kaiutinjohdon liittäminen
1. Kuori eristettä n. 10 mm kaiutinjohdon päästä.
2. Kierrä paljaat johtosäikeet yhteen estämään

oikosulut.
3. Kierrä liitännän nuppi auki vastapäivään.
4. Työnnä paljas johdonpää liitännässä olevaan 

reikään.
5. Kiristä nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.
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TAPE OUT ja CD-R/MD OUT-liitäntöjen audiolähtö-
signaali on sama kuin valittuna oleva signaali.
Varoitus!
• Älä liitä tätä tai muita laitteita pistorasiaan ennen

kuin kaikki laitteiden väliset liitännät on tehty.
Huomautuksia!
• Liitä kaikki pistokkeet kunnolla. Löysät liitännät

aiheuttavat häiriöitä.
• Liitä vasemmat ja oikea kanavat oikein.

Punainen liitin on tarkoitettu oikeaa kanavaa (R) ja
valkoinen liitin vasenta kanavaa (L) varten.

• Liitä tulo- ja lähtöliitännät oikein.
• Tutustu myös tähän laitteeseen liitettävien laitteiden

käyttöohjeisiin.
• Älä niputa audio-/videokaapeleita yhteen verkko-

johtojen ja kaiutinkaapeleiden kanssa, sillä tämä
aiheuttaa hurinaa tai muita häiriöitä.

Digitaalisten audiolaitteiden liittäminen
• Laitteen takapaneelissa on 4 digitaalista tuloliitäntää

(2 koaksiaalista ja 2 optista liitäntää). Voit käyttää 
näitä liitäntöjä syöttämään muiden laitteiden (CD, 
DVD tai muu digitaalilaite) PCM-, Dolby Digital- 
ja DTS-bitstream-signaaleja tähän laitteeseen.

• Takapaneelissa on myös yksi koaksiaalinen ja yksi
optinen digitaalilähtö. Nämä liitännät voidaan liittää
esim. CD-nauhurin tai MD-dekin tuloliitäntöihin.

• Tutustu jokaisen laitteen mukana olevaan käyttöoh-
jeeseen digitaalisiin tuloliitäntöihin liitetyn DVD-
soittimen tai muun digitaalilähteen digitaalisen au-
dioformaatin asettamiseksi.

• Käytä optisia fiiberikaapeleita DIG-1, 2, 3 tulolii-
täntöjä varten ja 75 ohmin koaksiaalikaapeleita 
DIG-4, 5, 6-tuloliitäntöjä (digitaaliaudio tai video) 
varten.

• Voit määrittää jokaisen digitaalisen tulo-/lähtöliitän-
nän käyttämäsi laitteen mukaisesti. 
Tutustu sivuun 27.

Huomautuksia!
• Laitteessa ei ole Dolby Digital RF-tuloliitäntää. 

Käytä ulkopuolista Dolby Digital-dekooderia
liittäessäsi VD-soittimen Dolby Digital RF-lähtö-
liitännän tämän laitteen digitaaliseen tuloliitäntään.

• Tämän laitteen digitaaliliitäntä vastaa EIA-normia.
Tämä laite ei toimi kunnolla, jos käytät, jonkin
muun normin mukaista kaapelia.

• Jokainen audioliitäntätyyppi toimii itsenäisesti.
Digitaalisiin ja analogisiin liitäntöihin syötetyt sig-
naalit syöttyvät ulos vastaavista digitaali- ja analogi-
lähdöistä.



VIDEOLAITTEIDEN LIITTÄMINEN
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VIDEO, S-VIDEO ja COMPONENT-liitännät
Laitteen takapaneelissa on kolme eri tyyppistä video-
liitäntää.

VIDEO-liitäntä
VIDEO-liitäntä käyttää tavanomaista komposiitti-video
signaalia.

S-VIDEO-liitäntä
S-VIDEO-liitäntä käyttää erillisiä luminanssi (Y) ja 
väri (C) -signaaleja. S-video-liitäntä parantaa video-
signaalin väritoistoa. Käytä S-VIDEO-lähtöä, jos 
videolaitteessasi on tällainen. Liitä videolaitteen S-
VIDEO-lähtö tämän laitteen S-VIDEO-tuloliitäntään.

Component-liitäntä
Liitä laite component-videoliitännän kautta TV-moni-
toriin korkealaatuisen videokuvatoiston varmistami-
seksi. Käytä component-videokaapelia tai kolmea eril-
listä videokaapelia liittääksesi SR4001/SR5001-viri-
tinvahvistimen component-video out-liitännät TV-
monitoriin.
Huomautuksia!
• Liitä vasemmat ja oikeat audiokanavat oikein.
• Punaiset liittimet on tarkoitettu oikeaa kanavaa (R) 

ja valkoiset liittimet vasenta kanavaa (L) varten.
• Liitä videosignaalien tulo- ja lähtöliitännät oikein.
• Tavanomaista videosignaalia ei tarvitse liittää 

VIDEO (komposiitti) -liitäntään, jos liität S-VIDEO
tai component-signaalin tämän laitteen S-VIDEO
tai component-liitäntään. S-VIDEO-signaalilla on
prioriteetti, jos käytät molempia videotuloja.



• Jokainen videoliitäntätyyppi toimii itsenäisesti. VIDEO- (komposiitti) ja S-VIDEO-tuloliitäntöihin ohjatut 
signaalit syöttyvät ulos vastaavista lähtöliitännöistä (VIDEO- (komposiitti) tai S-VIDEO).

• DVD-soittimen tai muun digitaalisen lähdelaitteen digitaalinen audiolähtöformaatti on asetettava ennen
käyttöä. Tutustu digitaalisiin tuloliitäntöihin liitetyn jokaisen laitteen käyttöohjeisiin.

• Tässä laitteessa ei ole Dolby Digital RF-tuloliitäntää. Käytä ulkopuolista Dolby Digital-dekooderia liittäessäsi 
VD-soittimen Dolby Digital RF-lähdön tämän laitteen digitaaliseen tuloliitäntään.

MUITA LIITÄNTÄTAPOJA
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Monikanava-audiolähteen liittäminen
7.1 CH INPUT-liitännät on tarkoitettu monikanavai-
selle audiolähteelle, kuten esim. SACD-monikanava-
soitin, DVD-audiosoitin tai ulkopuolinen dekooderi.
Aktivoi 7.1 CH INPUT ja aseta 7.1 CH INPUT-taso
SETUP MAIN MENU-valikossa, jos käytät näitä lii-
täntöjä. 

Ulkopuolisen päätevahvistimen liittäminen
PREOUT-liitännät on tarkoitettu ulkopuolisten pääte-
vahvistimien liittämiseksi.
Muista liittää jokainen kaiutin sitä vastaavaan ulkopuo-
liseen päätevahvistimeen.



LIITTÄMINEN KAUKO-OHJAUSLIITÄNTÖIHIN
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(1)
Voit kauko-ohjata muita Marantz-laitteita tämän lait-
teen kautta liittämällä laitteiden REMOTE CONT-
ROL-liitännät keskenään. RS-4001/SR5001-viritin-
vahvistimen kauko-ohjaustunnistin vastaanottaa kau-
ko-ohjaimen lähettämät ohjauskomennot ja välittä ne 
eteenpäin tämän liitännän kautta. Muista suunnata 
kauko-ohjain kohti viritinvahvistinta. 
Jos liität Marantz-päätevahvistimen (ei kaikki mallit) 
yhteen näistä liitännöistä, päätevahvistimen virtakytkin 
tahdistuu tämän laitteen virtakytkimen toimintaan.

Aseta laitteiden REMOTE CONTROL-kytkimet
(muut kuin päälaite) EXT. (EXTERNAL) -asentoon
tätä toimintoa varten.

(2)
Varmista, että päälaitteen infrapunatunnistin on kyt-
ketty pois käytöstä aina, kun liität ulkoisen infrapuna-
tunnistimen tai vastaavan laitteen viritinvahvistimen 
RC-5 IN-liitäntään. Tämä tapahtuu seuraavasti.
1. Pidä etupaneelin 7.1 CH INPUT- (SR4001)/ 

MULTI- (SR5001) ja MENU-painikkeita alaspai-
nettuina samanaikaisesti viisi sekuntia.

2. FL-näyttöön ilmestyy viesti ”IR=ENABLE”.
3. Paina nuolipainiketta tai ja vaihda asetukseksi

”IR=DISABLE”.
4. Paina ENTER-painiketta. Asetus kytkee infrapuna-

tunnistimen pois käytöstä.
Huomautus!
Muista palauttaa ”IR=ENABLE” asetus ellei viritin-
vahvistimeen ole liitetty infrapunatunnistinta tai vas-
taavaa laitetta. Muussa tapauksessa päälaite ei pysty 
vastaanottamaan komentoja kauko-ohjaimesta.
5. Suorita yllä esitetyt vaiheet 1-4 alkuperäisen

”IR=ENABLE” -asetuksen palauttamiseksi.



ANTENNIEN LIITTÄMINEN
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AM-silmukka-antennin kokoaminen
1. Irrota vinyylinen sidelanka ja avaa liitäntäjohto.

2. Käännä jalustaosa nuolen osoittamaan suuntaan.

3. Työnnä silmukassa oleva hakanen runko-osassa
olevaan koloon.

4. Aseta antenni tasaiselle alustalle.

Mukana olevan FM-antennin liittäminen
Mukana oleva FM-antenni on tarkoitettu ainoastaan
sisäkäyttöön. Suorita antennijohto ja käännä sitä eri
suuntiin, kunnes löydät suunnan, joka antaa parhaan
signaalin. Kiinnitä antenni esim.piirustusnastojen tms.
avulla. Asenna tehokas ulkoantenni ellei FM-sisäan-
tennilla ole mahdollista saavuttaa riittävän hyvää vas-
taanottoa.

Mukana olevan AM-silmukka-antennin liittä-
minen
Mukana oleva AM-silmukka-antenni on tarkoitettu
ainoastaan sisäkäyttöön. Säädä antenni suuntaan joka
anta a parhaan vastaanoton. Asenna antenni mahdolli-
simman kauas tästä laitteesta, TV-vastaanottimista,
kaiutinkaapeleista ja verkkojohdoista.
Asenna tehokas AM-ulkoantenni ellei sisäantennilla
saavutetun vastaanoton laatu ole riittävän hyvä.
1. Pidä AM-antenniliitännän lukitusvipua alaspai-

nettuna.
2. Työnnä antennijohdon paljas pää liitännän reikään.
3. Vapauta lukitusvipu.

FM-ulkoantennin liittäminen
Huomautuksia!
• Asenna antenni etäälle häiriölähteistä (neonvalot,

vilkkaat liikennereitit, jne.).
• Älä asenna antennia voimalinjojen läheisyyteen.

Pidä antenni etäällä myös muuntajista tms.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salaman- tai 

sähköiskun vaaran.

AM-ulkoantennin liittäminen
Ulkoantenni toimii tehokkaammin, jos se suoristetaan
vaakatasoon ikkunan yläpuolelle tai ulkosalle.
Huomautuksia!
• Älä irrota AM-silmukka-antennia vaikka liität ulko-

antennin laitteeseen.
• Maadoitus on välttämätön välttääksesi salaman- tai 

sähköiskun vaaralta.



MONIHUONELIITÄNNÄT

Päävahvistin (monihuone
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(Monihuonekaiutin B
Oikea kaiutin Vasen kaiutin

MONIHUONE

Oikea Vasen
monihuone- monihuone-

kaiutin kaiutin

SPEAKER C-kaiuttimien liittäminen (ainoas-
taan SR5001)

Bi-johtokytkentä
Bi-johtokytkentä on mahdollista kaiuttimilla, joissa on
kaksi liitäntäparia (korkeille ja matalille
taajuuksille).Huomautus!
• Voit käyttää surround-kaiutinliitäntöjä monihuonelii-

täntöjä varten ellet käytä surround-takakaiuttimia. 
Tämä mahdollistaa korkea- ja matalaääniyksiköiden
ohjauksen erillisillä kanavavahvistimilla, mikä takaa
paremman äänenlaadun. Kytke kaiuttimet piirroksen
osoittamalla tavalla. Aseta takapaneelissa sijaitseva
SPEAKER C-kytkin ON-asentoon.

Huom!
• Jos kytkentä tehdään väärin, viritinvahvistimen suoja-

piiri aktivoituu ja laite asettuu valmiustilaan.
Tarkista kaiuttimien ja viritinvahvistimen väliset kyt-
kennät tällaisessa tapauksessa.

• Katkaise viritinvahvistimesta virta ennen kuin vaih-
dat SPEAKER C-kytkimen asetusta.

Huom!
• Voit käyttää surround-kaiutinliitäntöjä monihuone-

liitäntöjä varten ellet käytä surround-takakaiuttimia.
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HDMI-liitäntä
Viritinvahvistimessa on kaksi HDMI-tuloa ja yksi
HDMI-lähtö. Lähtöliitäntä pystyy syöttämään DVD-
ja muiden audiosignaaleja suoraan näyttölaitteeseen.
HDMI-lähtö minimoi analogimuuntamisesta johtuvan
signaalikaadun huononemisen, tarjoten nautittavaksi
korkean kuvalaadun.
Valitse tulolähde OSD-valikon kautta (katso sivu 33).
Huom!
• Signaalinsyöttöä ei tapahdu, josHDMI-lähtö liite-

tään näyttömonitoriin, joka ei tue HDCP-signaaleja.
HDMI-kuvakatselun mahdollistamiseksi liittämi-
nen on tehtävä HDCP-yhteensopivaan näyttömoni-
toriin.

• Kuvasyöttöä ei tapahdu, jos liittäminen tehdään
TV-vastaanottimeen tai näytttöön, joka ei ole yh-
teensopiva yllä mainittujen formaattien kanssa.

• Tutustu viritinvahvistimeen liitettävän TV-vastaan-
ottimen tai näyttölaitteen käyttöohjeeseen HDMI-
liitäntää koskevia lisätietoja varten.
* HDCP: High-bandwidth Digital Content

Protection

HDMI-laitteiden liittäminen
HDMI-kaapelia (myydään erikseen) käytetään viritin-
vahvistimen HDMI-liitännän liittämiseksi DVD-soitti-
men, TV:n, projektorin tai muun laitteen HDMI-liitän-
tään. Liitettävän soittimen on oltava monikanava-audio-
yhteensopiva voidakseen lähettää monikanavaisia au-
diotietoja HDMI-liitännän kautta.
HDMI on yhteensopiva DVI-periaatteen kanssa.
Tästä syystä on mahdollista liittää myös DVI-liitän-
nällä varustettu TV, käyttämällä HDMI-muuntokaape-
lia tai pistoketta. Liitä audiosignaali erikseen tehdes-
säsi liittämisen DVI-liitäntään.
Huom!
• Joitakin HDMI-laitteita on mahdollista ohjata

HDMI-kaapelin välityksellä. Viritinvahvistin ei kui-
tenkaan pysty ohjaamaan muita laitteita tällä tavalla.

• Video- ja audiosignaalisyöttöä ei tapahtu, jos liittä-
minen tehdään TV-vastaanottimeen, projektoriin
tms. joka ei ole HDCP-yhteensopiva.

• Saatavissa on  24- ja 29-napaisia DVI-kaapeleita.
Viritinvahvistimeen voi liittää 24-napaisia DVI-D-
kaapeleita. Siihen ei voi liittää 29-napaisia DVI-kaa-
peleita.

• Jotkut lähdelaitteet (esim. jotkut DVD-soittimet) 
eivät tue viritinvahvistimen HDMI-toimintoja.
TV-vastaanottimet ja projektorit eivät tällaisessa 
tapauksessa toista kuvia oikein.

• Jos liität useampia laitteita tähän viritinvahvistimeen,
katkaise virta käyttämättömistä laitteista välttääksesi
näiden välisiä häiriöitä.

• Laite saattaa vahingoittua, jos kaapeleita liitetään tai
irrotetaan virran ollessa kytketty.

• Jotkut DVD-audiolevyt estävät alasmiksauksen.
Tämän tyyppiset levyt eivät toistu oikein ellei vasen-
ta etu-, keski-, oikeaa etu-, vasenta surround-, oikeaa
surround-kaiutinta ja subwooferia ole liitetty.

Huom!
• Ellei SR4001/SR5001-viritinvahvistimeen liitetty

DVD-soitin ole HDMI-yhteensopiva, monikanavai-
nen PCM-toisto ei ole mahdollista DVD-audiole-
vyillä.

• Tarvitset erillisen audiokaapelin (i.Link, optisen 
digitaali-/koaksiaalisen digitaalikaapelin tai analogi-
sen kaapelin) audiosignaaleja varten, jos liität DVI-
lähdöllä varustetun DVD-soittimen tai muun lait-
teen viritinvahvistimeen. Valitse tällaisessa tapauk-
sessa liitetty audiotulo käyttöohjeen kohdassa ”1 
INPUT SETUP” selitetyllä tavalla (sivu 31).

• HDMI-liitäntään syötetyt monikanavaiset PCM-
signaalit ja 62 kHz tai sitä korkeammat audiosig-
naalit eivät syöty ulos DIGITAL OUT-liitännöistä.

• HDMI-signaali saattaa sisältää kohinaa käytetyn
kaapelin laadusta riippuen.

• Viritinvahvistin ei tue audiolaitteita, joiden näytteen-
ottotaajuus on 128 kHz.



DVD-soitin Videoprojektori

Asetus
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Suorita laitteen perusasetus, kun kaikki liitännät on
tehty.

KUVARUUTUVALIKKO
SR4001/SR5001 sisältää kuvaruutuun avautuvan
valikkojärjestelmän, joka mahdollistaa erilaiset toimin-
not käyttämällä nuolipainikkeita ja ENTER-
painiketta kauko-ohjaimesta tai etupaneelista.
Huom!
Varmista, että takapaneelin Monitor Out-liitäntä on lii-
tetty TV:n tai projektorin composite-, S-video-, compo-
nent-videotuloon voidaksesi katsella valikkotietoja 
kuvaruudusta. Katso sivu 33.
1. Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta (tämä

vaihe ei ole tarpeen, jos asetusvalikkoa käytetään
suoraan viritinvahvistimesta).

2. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta tai
käytä OSD-valikkoa ja valitse SETUP MAIN 
MENU.
SETUP MAIN MENU sisältää 8 säätökohtaa.

3. Valitse haluamasi apuvalikko käyttäen nuolipainik-
keita ja paina sitten ENTER-painiketta
valinnan hyväksymiseksi. Näyttö vaihtuu valittuun
apuvalikkoon. Voit lukita asetustilan jokaisesta
apuvalikosta käyttäen nuolipainiketta tai .

Huom!
Valitse asetukseksi UNLOCKED, jos haluat säätää
jotain apuvalikkoa.
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1 INPUT SETUP
Käytettävissä on 4 digitaalituloa ja 2 component
videotuloa, jotka voidaan asettaa haluttua lähdettä 
varten. Käytä tätä valikkoa ja valitse digitaalinen 
tuloliitäntä, jonka haluat asettaa kyseistä tuloläh-
dettä varten.

1. Valitse INPUT SETUP (SETUP MAIN MENU-
valikossa) käyttäen nuolipainiketta tai ja paina
ENTER. 2. Valitse tulolähde ja toimintatila (MODE) paina-

malla nuolipainiketta tai .
3. Valitse DIG, HDMI tai COMP painamalla nuoli-

painiketta tai .
Valitse DIG digitaalisen tulosignaalin automaat-
tista tunnistamista varten.
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Ellei saatavissa oleva signaali ole digitaalinen vaan
analoginen, laite toistaa analogisignaalin.
Valitse DIG, jos käytät ainoastaan digitaalista sig-
naalia. Valitse ANA-asetus tulolähteitä varten, jotka
eivät käytä digitaalituloja.

4. Valitse asetukseksi HDMI tai COMP painamalla
nuolipainiketta tai ja paina sitten tai pai-
nikkeita liitettävän videolähteen valitsemiseksi.

5. Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttäen nuolipai-
niketta tai ja paina ENTER-painiketta, kun
kaikki tämän osan asetukset on tehty.

Huom!
• Digitaalituloa ei voi valita, kun TUNER on lukittu 

analogituloon.
• Tämä asetus ei ole käytettävissä DTS-LD tai DTS-

CD-toistolla. Tarkoitus on välttää analogitulon syn-
nyttämä kohina. 

• Jos asetukseksi on valittu DIG ja pikahaku eteen-
päin käynnistetään DVD- tai LD-toistolla, koodauk-
sesta puretut signaalit tuottavat hyppäävän äänen.
Vaihda tällaisessa tapauksessa asetukseksi 
DIGITAL.

2 SPEAKER SETUP (kaiuttimien asetus)
Suorita asetukset Speaker Setup-valikossa äänen
optimoimiseksi kuunteluympäristön ja käyttämiesi 
kaiuttimien mukaisesti, kun SR-4001/SR5001 on 
asennettu, kaikki muut laitteet liitetty ja kaiutinko-
koonpano määritetty.
Määritä seuraavat ominaisuudet ennen kuin jatkat
muista asetuksista:

2-1 Speaker Size (kaiuttimien koko)
Käytä ohjeeksi seuraavaa asettaessasi kaiutinkokoa
SPEAKER SIZE-apuvalikossa.
LARGE:
Kaiutin toistaa asettamasi kanavan koko taajuusalueen.
SMALL:
Alle 100 Hz taajuudeta asettamastasi kanavasta syötty-
vät subwooferille.
Jos subwooferin asetukseksi on valittu NONE ja etu-
kaiuttimien asetukseksi LARGE, audiosignaalit toistu-
vat vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta.

1. Valitse SPEAKER SETUP (SETUP MAIN 
MENU-valikossa) käyttämällä nuolipainiketta 
tai ja paina ENTER.

2. Paina nuolipainiketta tai jokaisen kaiuttimen
valintaa varten.

3. Paina nuolipainiketta  tai jokaisen kaiuttimen
kokoasetuksen valintaa varten.

4. Siirrä kursori NEXT-kohtaan käyttäen nuolipai-
niketta tai ja paina ENTER-painiketta siirty-
äksesi seuraavalle sivulle, kun kaikki tämän osan 
asetukset on tehty.

SUBWOOFER
Yes:
valitse tämä asetus jos olet liittänyt subwooferin.
None:
valitse tämä asetus ellet ole liittänyt subwooferia.

FRONT L/R
Large:
valitse tämä asetus, jos etukaiuttimet ovat suurikokoi-
set.
Small:
valitse tämä asetus, jos etukaiuttimet ovat pienikokoi-
set.
• Jos subwooferin asetukseksi valitaan NONE, tämän

kohdan asetukseksi lukittuu LARGE.

CENTER
None:
valitse tämä asetus ellet ole liittänyt keskikaiutinta.
Large:
valitse tämä asetus, jos keskikaiutin on suurikokoinen.
Small:
valitse tämä asetus, jos keskikaiutin on pienikokoinen.

SURROUND L/R
None:
valitse tämä asetus ellet ole liittänyt vasenta ja oikeaa 
surround-kaiutinta.
Large:
valitse tämä asetus, jos vasen ja oikea surround-kaiutin
on suurikokoinen.
Small:
valitse tämä asetus, jos vasen ja oikea surround-kaiutin
on pienikokoinen.

SURR. BACK
None:
valitse tämä asetus ellet ole liittänyt vasenta ja oikeaa 
surround-takakaiutinta.
2CH:
valitse tämä asetus, jos olet liittänyt vasemman ja oi-
kean surround-takakaiuttimen.
1 CH:
valitse tämä asetus, jos olet liittänyt yhden surround-
takakaiuttimen.
Audiosignaali syöttyy tällaisessa tapauksessa ulos
Surround back L-lähtöliitännän kautta.
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Huomautuksia!
• Tämän kohdan asetukseksi lukituu NONE, jos Sur-

round L/R-asetukseksi valitaan NONE.
• Voit käyttää surround-takakaiutinliitäntöjä monihuo-

nekaiutinliitäntöinä ellet käytä surround-kaiuttimia.
(Katso sivu 55.)

SURR. BACK SIZE
Large:
valitse tämä asetus, jos surround-takakaiutin on suuri-
kokoinen.
Small:
valitse tämä asetus, jos surround-takakaiutin on pieni-
kokoinen.
Huomautus!
• Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Surround L/R-

asetukseksi valitaan NONE.

LPF/HPF
Jos käytät subwooferia, voit valita leikkaustaajuuden
käyttämiäsi pieniä kaiuttimia varten. Valitse jakotaa-
juuden tasot liittämiesi pienten kaiuttimien koon mu-
kaisesti.
80 Hz --> 100 Hz --> 120 Hz -->150 Hz --> 180 Hz
Huomautuksia:
• Valitse hieman korkeampi taajuus, jos käytät pieni-

kokoisia etukaiuttimia tai hieman matalampi taajuus,
jos käyttämäsi etukaiuttimet ovat suurikokoisia.

• Tämä toiminto ei ole toimi, jos Pure-Direct mode
7.1 CH Input on käytössä.

BASS MIX
• Bass mix-asetus on käytössä ainoastaan, kun etu-

kaiuttimien asetukseksi on valittu LARGE ja sub-
wooferin asetukseksi YES stereotoistolla.
Tämä asetus vaikuttaa ainoastaan PCM- tai analo-
gisten stereolähteiden toistoon.

• Matalat taajuudet toistuvat etukaiuttimien sekä sub-
wooferin kautta, jos asetukseksi valitaan BOTH.
Tässä toistotilassa matala taajuusalue laajenee tasai-
sesti koko huoneeseen, mutta matalat taajuudet saat-
tavat huoneen koosta ja muodosta riippuen vaimen-
tua jonkin verran.

• Matalat taajuudet toistuvat ainoastaan vasemmasta 
ja oikeasta etukaiuttimesta, jos valitset asetukseksi
MIX.

Huom!
• LFE-signaalit toistuvat Dolby Digital- tai DTS-tois-

tolla subwooferin kautta.

2-2 Speaker Distance (kaiutinetäisyys)
Käytä SPEAKER DISTANCE-parametria määrittä-
mään jokaisen kaiuttimen sijainti kuuntelupisteeseen
nähden. Viiveajan lasku tapahtuu automaattisesti näi-
den etäisyyksien pohjalta. Aloita märittämällä huoneen
ihanteellinen tai useimmin käytetty kuuntelupiste.
Akustiikan ajoitus on tärkeää oikean äänitilan luomi-
seksi.

Huomautus!
• Speaker Configuration-apuvalikko ei ilmesty näyt-

töön kaiuttimien kohdalla, joiden asetukseksi on 
valittu NONE. (Saatavissa on useita hyödyllisiä
kirjoja ja DVD/LD-levyjä, jotka auttavat kotiteatte-
rin oikeassa konfiguroinnissa. Epävarmassa tapauk-
sessa voit pyytää Marantz-myyjää suorittamaan 
asennuksen puolestasi. Marantz suosittaa tutustu-
mista ”www.cedia.org” internet-sivuun konfigu-
rointia koskevia lisätietoja varten.

1. Valitse jokainen kaiutin käyttämällä nuolipainiketta
tai .

2. Aseta etäisyys jokaista kaiutinta varten käyttämällä
nuolipainiketta tai .

3. Käytä nuolipainiketta tai ja siirrä kursori 
NEXT-kohtaan saatettuasi tämän asetusosan 
päätökseen. Paina sitten ENTER-painiketta siirty-
äksesi seuraavalle sivulle.

FRONT L: asettaa etäisyyden vasemmasta etukaiutti-
mesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
CENTER:  asettaa etäisyyden keskikaiuttimesta 
normaaliin kuuntelupisteeseen. 
FRONT R: asettaa etäisyyden oikeasta etukaiutti-
mesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
SURR. L: asettaa etäisyyden vasemmasta surround-
kaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
SURR. R: asettaa etäisyyden oikeasta surround-
kaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
SUB W: asettaa etäisyyden subwooferista normaaliin
kuuntelupisteeseen.
SURR. B. L: asettaa etäisyyden vasemmasta sur-
round-takakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
SURR. B. R: asettaa etäisyyden oikeasta surround-
takakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen. 
Huomautuksia!
• Aseta etäisyys jokaiseen kaiuttimeen metreinä (m)

tai jalkoina (ft) seuraavasti:
m: 0.3 - 9 metriä 0.3 m porrastuksella
ft: 1 - 30 jalkaa 1 jalan porrastuksella.

• Ne kaiuttimet eivät ilmesty näyttöön, joiden asetuk-
seksi on Speaker Size-valikossa valittu NONE.

• Näyttöön ilmestyy Surr. Back L ja Surr. Back R,
jos teet Speakers Size-valikossa asetuksen kahta 
surround-takakaiutinta varten.

• Näyttöön ilmestyy Surr. Back-asetus, jos teet 
Speaker Size-valikossa asetuksen yhtä surround-
takakaiutinta varten.
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2-3 Speakers Level (kaiutintaso)
Tässä valikossa voit asettaa voimakkuuden jokaista
kaiutinta varten siten, että kaikki toistuvat samalla voi-
makkuudella kuuntelupisteessä. Suositamme SPL-
mittarin (äänenpainemittari) käyttöä kaiutintasojen 
säätämisessä.
Huomautus!
• Kaiutintasoasetukset eivät ole käytettävissä 7 .1-

kanava- ja Pure-Direct-tilassa.

TEST MODE: 
valitse AUTO tai MANUAL-asetus luodaksesi testi-
signaalin nuolipainikkeella tai .
Jos valitset AUTO-asetuksen, testisignaali vaihtuu 
järjestyksessä: Left --> Center --> --> Right --> Sur-
round Right --> Surround Back Right --> Surround 
Back Left --> Surround Left --> Subwoofer --> Left 
-->. Testisignaali toistuu 2 sek./kanava.
Käytä nuolipainiketta tai ja säädä kohinataso siten,
että jokaisen kaiuttimen voimakkuus on sama.
Jos valitset MANUAL-asetuksen, säädä jokaisen 
kaiuttimen lähtötaso seuraavasti.
1. SR4001/SR5001 toistaa vaaleanpunaista kohinaa 

vasemmasta etukaiuttimesta siirtäessäsi kursorin 
FRONT L-asetukselle painamalla kursoripaini-
ketta .
Muista tämän kohinan taso ja paina nuolipainiketta

. (Huomaa, että säätö voidaan tehdä mille tahansa
-10 - +10 dB väliselle tasolle 1 dB porrastuksella
subwooferia lukuunottamatta.
Subwooferi voidaan säätää mille tahansa -15 - +10
dB väliselle tasolle 1 dB porrastuksella.)
SR4001/SR5001 toistaa vaaleanpunaisen kohinan
seuraavaksi keskikaiuttimesta.

2. Käytä nuolipainiketta tai ja säädä keskikaiutti-
men kohina samalle tasolle kuin vasen etukaiutin.

3. Paina nuolipainiketta uudelleen. SR4001/SR
5001 toistaa vaaleanpunaisen kohinan nyt oikeasta
etukaiuttimesta.

4. Toista yllä esitetyt vaiheet 2 ja 3 oikeaa etukaiu-
tinta ja muita kaiuttimia varten, kunnes kaikkien
voimakkuustasot ovat samat.

Paina ENTER-painiketta saatettuasi tämän asetusosan
päätökseen. Kursori siirtyy MAIN-kohtaan valikossa.
Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi SETUP MAIN
MENU-valikkoon.

Huomautuksia!
• Ne kaiuttimet eivät ilmesty näyttöön, joiden asetuk-

seksi on Speaker Size-valikossa valittu NONE.
• Näyttöön ilmestyy Surr. Back L ja Surr. Back R-

asetus, jos teet asetuksen kahta surround-takakaiu-
tinta varten Speakers Size-valikossa.

• Näyttöön ilmestyy Surr. Back-asetus, jos teet ase-
tuksen yhtä surround-takakaiutinta varten Speaker
Size-valikossa.

• Käytä 7.1CH-INPUT-apuvalikkoa säätäessäsi
kaiutintasot 7.1-kanavaisia tulolähteitä varten.
Katso sivu 39.

3. PREFERENCE

1. Valitse PREFERENCE-parametri SETUP MAIN
MENU-valikossa käyttämällä nuolipainiketta 
tai ja paina sitten ENTER.

2. Valitse haluamasi sisältö painamalla nuolipaini-
ketta tai .

STANDBY MODE (valmiustila)
Voit pienentää virrankulutusta laitteen ollessa valmius-
tiulassa valitsemalla asetukseksi ECONOMY.
Huom!
• TV-AUTO ja RC-232C eivät ole käytössä 

ECONOMY-asetuksella (ainoastaan SR5001.)

TV AUTO:
Valitse TV AUTO ON/OFF-asetus käyttämällä nuoli-
painiketta tai .

OSD Info:
Voit aktivoida tai peruuttaa kuvaruutuinformaation
käyttämällä nuolipainiketta tai .
SR4001/SR5001 ilmaisee laitteen toimintatilan (voi-
makkuusasetus, valittu tulolähde jne.), jos valitset ase-
tukseksi ENABLE monitorin ruudussa. 
Valitse DISABLE ellet halua tarkistaa näitä tietoja
kuvaruudussa.

BILINGUAL:
Dolby Digital- ja DTS-signaalit syöttyvät Bilingual-
tilassa joko MAIN tai SUB-kanavaan. 
Valitse BILINGUAL käyttämällä nuolipainiketta 
tai . Valitse tämän jälkeen MAIN <--> SUB <--> 
MAIN+SUB käyttäen nuolipainiketta tai . 
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VIDEO CONVERT:
Voit aktivoida tai peruuttaa VIDEO CONVERT-toi-
minnon käyttämällä nuolipainiketta tai .

Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER saatettuasi tämän osan 
asetuksen päätökseen.

HDMI AUDIO:
Tämä asetus määrittää syöttyykö audiotulosignaali
SR4001/SR5001-viritinvahvistimesta HDMI-liitäntöi-
hin tai TV-vastaanottimeen/projektoriin.
Enable: HDMI-liitäntöihin syötettävä audiosig-

naali voidaan toistaa viritinvahvistimella.
Tällaisessa tapauksessa audiosignaali ei 
syöty TV-vastaanottimeen/projektoriin.

Through: HDMI-liitäntöihin syötettävä audiosig-
naali ei syöty viritinvahvistimen kaiutin-
liitännöistä. Audiotiedot syöttyvät suoraan
TV-vastaanottimeen/projektoriin.
Tätä asetusta käytetään audion kuuntele-
miseksi monikanavaisesta TV-vastaanotti-
mesta tmv.

DC TRIGGER:
Valitse DC TRIGGER SETUP (SETUP MAIN
MENU-valikossa) käyttämällä nuolipainiketta tai 
ja paina ENTER.

Valitse asetukseksi MAIN ROOM, MULTI ROOM, 
REMOTE tai DISABLE painamalla nuolipainiketta 

tai .
Huom!
• Käytä REMOTE-asetusta ulkoista ohjausta varten.

RC5001 ei pysty käyttämään tätä toimintoa.
• Valitse haluamasi tulolähde nuolipainikkeella 

tai .
• Paina nuolipainiketta tai valitaksesi asetukseksi

ON tai OFF.
• Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipai-

niketta tai ja paina ENTER saatettuasi tämän 
osan asetuksen päätökseen.

4. SURROUND

1. Valitse SURROUND-parametri SETUP MAIN
MENU-valikossa käyttämällä nuolipainiketta 
tai ja paina ENTER.

2. Valitse haluamasi sisältö painamalla nuolipaini-
ketta tai .

SURR. MODE:
Valitse haluamasi surround-tila käyttämällä nuolipai-
niketta tai .
HT-EQ:
käytä nuolipainiketta tai HT-EQ-toiminnon valin-
taan. Filmiääniraita saattaa kuulostaa karhealta tois-
tettuna kotiaudiolaitteen kautta. Tämä johtuu siitä, että 
filmiääniraidat on tarkoitettu toistettavaksi suuressa 
elokuvateatterissa. Voit korjata äänessä ilmenevän 
epätasapainon HT-EQ-toimintoa käyttämällä.
HT-EQ on käytettävissä kaikissa muissa paitsi alla
luetelluissa toimintatiloissa.
• 7.1 CH INPUT
• PURE-DIRECT
• Kun VIRTUAL on asetettu surround-tilaa varten.
LFE LEVEL:
valitsee Dolby Digital- tai DTS-signaaliin sisältyvän
LFE-signaalin lähtötason.
Valitse 0 dB, -10 dB tai OFF käyttämällä nuolipaini-
ketta tai .
Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER saatettuasi tämän osan 
asetuksen päätökseen.

5. PL II (PRO LOGIC II) MUSIC PARAME-
TER
Pro Logic II-Music-tila luo täyteläisen surround-
ympäristön stereolähteistä, kuten esim. CD-levyt.
SR4001/SR5001 käyttää tässä tilassa kolmea sää-
töä äänikentän hienovirittämiseen seuraavasti.

Valitse PL II MUSIC (SETUP MAIN MENU-vali-
kossa) käyttämällä nuolipainiketta tai ja paina 
ENTER-painiketta.
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PARAMETER
Valitse DEFAULT tai CUSTOM käyttämällä nuoli-
painiketta tai .
Valitsemalla CUSTOM, voit säätää alla listattuja kol-
mea parametria seuraavasti.
PANORAMA
Valitse Panorama-setukseksi On tai Off käyttämällä 
nuolipainiketta tai .
Panorama-asetus kietoo vasemman ja oikean kaiutti-
men äänen ympärillesi ja luo jännittävän perspektiivin.
DIMENSION
Käytä nuolipainiketta tai ja aseta Dimension-taso
+3 ~ - 6 välille 1 tason porrastuksella.
Parametri säätää äänikenttää joko lähemmäksi tai 
kauemmaksi itsestäsi. Sitä voidaan käyttää tietyillä 
äänityksillä kaiutintasapainon parantamiseksi.
CENTER WIDTH
Aseta Center width-taso 0 - 7 välille 1 tason porrastuk-
sella käyttämällä nuolipainiketta tai . 
Center width mahdollistaa keskikanavaäänen asteittai-
sen sekoittamisen vasemman ja oikean etukaiuttimen
ääneen. Laajimmalla asetuksella keskikanavan ääni
sekoittuu kokonaan vasempaan ja oikeaan etukanava-
ääneen. Tämä asetus ei ilmesty ruutuun, jos Speaker
Set up-valikossa valitaan keskikaiuttimen asetukseksi
NONE.
Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER saatettuasi tämän osan 
asetuksen päätökseen.

6. CS II (CIRCLE SURROUND II) PARAME-
TER

1. Valitse ”CS II” (SETUP MAIN MENU-vali-
kossa) käyttämällä nuolipainiketta tai ja paina 
ENTER-painiketta.

2. Valitse haluamasi sisältö alla olevan mukaisesti
painamalla nuolipainiketta tai .

TRUBASS
Aseta TRUBASS-taso 0 - 6 välille 1 tason porrastuk-
sella käyttämällä nuolipainiketta tai .
Kaiuttimien tuottama TRUBASS on yhden oktaavin
alla kaiuttimien todellisen toistokyvyn. Tämä lisää
ääneen jännittävän, syvän bassoefektin.

SRS DIALOG
Aseta SRS DIALOG-taso 0 - 6 välille 1 tason porras-
tuksella käyttämällä nuolipainiketta tai .
Tämä mahdollistaa dialogin esiinvetämisen surround-
ääniefekteistä helpottan näyttelijän puheen kuulemista.
Tämä asetus ei ilmesty näkyviin, jos keskikaiuttimen 
asetukseksi valitaan NONE Speaker Set-valikossa. 
Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER saatettuasi tämän osan 
asetuksen päätökseen.

7. 7.1 CH INPUT LEVEL
Tämä apuvalikko säätää kaiutintasot kaikkia 7.1-
kanavaisia lähteitä varten.
Säädä jokaisen kanavan voimakkuus siten, että
kuuntelija kuulee ne samalla voimakkuudella.

1. Valitse SETUP MAIN MENU-valikossa asetuk-
seksi ”7.1 CH INPUT” käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER-painiketta.

2. Paina nuolipainiketta tai ja valitse VIDEO IN.
3. Käytä nuolipainiketta tai ja valitse 7.1 CH

INPUT-tilassa Monitor out-lähdön syöttämä
videotulolähde.
Tulolähde vaihtuu nuolipainiketta tai paina-
malla seuraavasti:

Huomautuksia!
• 7.1 CH INPUT-toimintoa edeltävä toiminto aktivoi-

tuu, jos asetukseksi valitaan LAST.
• Monitor out-liitännästä ei syöty mitään signalia, jos

asetukseksi valitaan V-OFF.
4. Valitse haluamasi kanava painamalla nuolipaini-

ketta tai .
5. Säädä jokaisen kanavan voimakkuustaso käyttä-

mällä nuolipainiketta tai .
6. Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuoli-

painiketta tai ja paina ENTER saatettuasi 
tämän osan asetuksen päätökseen.

Huomautus!
• Nämä asetukset taltioituvat 7.1 CH INPUT-lähdettä

varten.
• Tämä toiminto voidaan valita suoraan painamalla

CH.SEL-painiketta kauko-ohjaimesta.
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8. MULTI ROOM (ainoastaan SR5001)
SR5001 sisältää MULTI ROOM-järjestelmän,
joihin sisältyy toiminnot, kuten tulolähteen valinta,
nukahtamisajastin, Multi Room-kaiutinlähtö ja 
kauko-ohjaus.
Nämä ominaisuudet voidaan asettaa seuraavassa
apuvalikossa.

1. Valitse MULTI ROOM (SETUP MAIN MENU-
valikossa) käyttämällä nuolipainiketta tai ja 
paina ENTER-painiketta.

2. Valitse haluamasi sisältö painamalla nuolipaini-
ketta tai .

AUDIO:
Valitse monihuonelähdön audiolähde käyttämällä nuo-
lipainikkeita tai .
SLEEP TIMER:
Nukahtamisajastin on käytettävissä, kun monihuone-
toiminto on aktivoitu. Aseta ajastimen aika nuolipai-
nikkeilla tai . 
MULTI OUT:
Voit valita MULTI- ja MSPK-lähtöjen asetukseksi
joko STEREO tai MONO nuolipainikeella tai .
MULTI (monihuone):
Käytä nuolipainiketta tai monihuonelähdön akti-
voimiseksi (ON) tai peruuttamiseksi (OFF).
VOL (voimakkuuden asetus):
Valitse Multi-room-lähtöä varten säädettävä tai lukittu 
voimakkuustaso käyttäen nuolipainiketta 
tai .
LEVEL (voimakkuustaso):
Säädä monihuoneen lähtötaso nuolipainikkeella 
tai .
MSPK B (Multi Speaker B):
Käytä nuolipainiketta tai monihuonelähdön B akti-
voimiseksi (ON) tai peruuttamiseksi (OFF).
Huom!
Tämä asetus voidaan vaihtaa, kun Surr Back-asetuk-
seksi on valittu NONE (2-1 SPEAKER SIZE-vali-
kossa). Näytössä näkyy ***, kun tämä  asetus ei ole
käytettävissä.
VOL (voimakkuuden asetus):
Valitse säädettävä tai lukittu Multi-speaker-lähtötaso 
käyttäen nuolipainiketta tai .
Huom!
Tämä asetus voidaan vaihtaa, kun Surr Back-asetuk-
seksi on valittu NONE (2-1 SPEAKER SIZE-vali-
kossa). Näytössä näkyy ***, kun tämä  asetus ei ole
käytettävissä.

LEVEL (voimakkuustaso):
Säädä Multi-speaker-lähtötaso käyttämällä nuolipai-
niketta tai .
Huomautus!
Tämä asetus voidaan vaihtaa, kun Surr Back-asetuk-
seksi on valittu NONE (2-1 SPEAKER SIZE-vali-
kossa). Näytössä näkyy ***, kun tämä  asetus ei ole
käytettävissä.
MAIN ROOM STATUS:
Ruutu ilmaisee päähuonetta varten valitun tulolähteen.
Huomautus!
Multi-room-lähtötasoa ei voi säätää toisesta vyöhyk-
keestä, jos VOLUME-parametrin asetukseksi on
valittu FIXED.
Siirrä kursori MAIN-kohtaan käyttämällä nuolipaini-
ketta tai ja paina ENTER-painiketta saatettuasi 
tämän asetuskohdan päätökseen.

Simple Setup-valikko
Voit säätää kaiutinolosuhteet nopeasti käyttämällä
SIMPLE SETUP-valikkoa. Tässä valikossa voit aset-
taa kaiuttimien lukumäärän sekä aikaviiveen.
Asetuksia on mahdollista säätää tarkemmin
2. SPEAKER-asetusvalikossa.
Avaa valikko SIMPLE SETUP-painiketta painamalla.

1. Valitse SPEAKERS-valikko painamalla SIMPLE
SETUP-painiketta laitteen etupaneelista.

2. Valitse kaiuttimien lukumäärä painamalla nuoli-
painiketta tai .

3. Valitse ROOM-valikko painamalla nuolipainiketta 
.

4. Valitse huonekoko painamalla nuolipainiketta 
tai .

5. Sulje SIMPLE SETUP-valikko painamalla nuoli-
painiketta , kun kaikki asetukset on tehty.

Huom!
• Simple Setup-valikon kaikki asetukset palautuvat 

perustilaan, kun kaiuttimien asetusta muutetaan
Speaker Setup-valikossa.



41

Kaiuttimien lukumäärän ja kytketyn kaiuttimen
välinen suhde

Huonekoon ja lattiatilan välinen suhde

Huonekoon ja lattiatilan välinen suhde on ainoastaan
likimääräinen normi.

Normaali toisto
TULOLÄHTEEN VALINTA
Valitse viritinvahvistimesta ensin tulolähde ennen kuin 
voit kuunnella jotain mediaa.
Esimerkki: DVD

Valitse DVD kääntämällä etupaneelin INPUT FUNC-
TION SELECTOR-nuppia tai paina DVD-painiketta
kauko-ohjaimesta. Kytke tämän jälkeen virta DVD-
soittimeen ja käynnistä toisto.
• Uuden tulolähteen nimi ilmestyy hetkeksi näyttöön

tulolähteen vaihtuessa.
• Tulolähteen vaihtuessa SR4002/SR5001 vaihtaa 

automaattisesti kyseistä lähdettä varten konfiguroi-
duille asetuksille (digitaalitulo, surround-tila, vai-
mennus, yökuuntelutila jne.).

• Kun valitaan jokin audiolähde, viimeksi käytetty
videotulo säilyy linkitettynä VCR1 ja DSS/VCR2-
lähtöihin ja Monitor-lähtöön. Tämä mahdollistaa
eri lähteiden samanaikaisen katselun ja kuuntelun.

• Kun valitaan jokin videolähde, kyseisen tulon video-
signaali ohjautuu Monitor Output-liitäntöihin ja sitä
voidaan katsella SR4001/SR5001-viritinvahvisti-
meen liitetyn TV-monitorin ruudussa.
Jos DVD- tai DSS-component-videotuloihin liite-
tään jokin videolähde, sen signaali ohjautuu Compo-
nent Video Output-lähtöön. Varmista, että TV-moni-
tori on asetettu oikealle tulolle videosignaalin katse-
lua varten.

VIDEO CONVERT-TOIMINTO
Video-, S-video- tai component-videolähtö syöttää
video- tai S-video-signaalin, kun tämä toiminto akti-
voidaan. Aktivoi toiminto valitsemalla VIDEO
CONVERT-parametri (PREFERENCE-valikossa).
Valitse sitten asetukseksi ENABLE.
Huomautuksia!
• Component-videosignaali syöttyy ainoastaan com-

ponent-videolähtöliitännästä. 
Liitä monitori ja SR4001/SR5001 component-lii-
täntään, jos videolaite on liitetty component-liitän-
tään.

• Tätä toimintoa ei voi käyttää REC-lähtöliitäntää var-
ten.

• Toimintoa ei voi käyttää still-kuvia tai kuvien pika-
toistoa (eteen-/taaksepäin) varten.
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Huom!
• SR4001/SR5001 ei pysty tahdistumaan näyttölait-

teeseen, jos näyttöön ilmestyy viesti NO SIGNAL 
tai seurauksena on kohinaa yrittäessäsi käyttää vieeo
convert-toimintoa. Toiminto ei voi tällaisessa tapa-
uksessa käyttää. Edellä mainittu johtuu laitteiden
yhteensopimattomuudesta. SR4001/SR5001-viritin-
vahvistimessa ei ole mitään vikaa.
Avaa tällaisessa tapauksessa PREFERENCE-valik-
ko ja valitse VIDEO CONVERT-toiminnon asetuk-
seksi DISABLE. Liitä myös videotulosignaali näyt-
tölaitteeseen (VIDEO) MONITOR OUT-liitännän  
ja S-videotulosignaali (S-VIDEO) MONITOR 
OUT-liitännän kautta.

Esimerkki:
Näyttömonitorin on liitetty component-liitäntään.
Ainoastaan SR5001

Monitori on liitetty video- tai S-videoliitäntään.
Ainoastaan SR5001

Monitori on liitetty video- tai component-liitäntään.
SR4001/SR5001

SR4001/SR5001

Component-liitännän signaalia ei voi muuntaa video-
tai S-videosignaaliksi.
Huom!
• Asetusvalikko voidaan valita näyttöön kaikkien

videolähtöjen (COMPONENT, S-VIDEO, VIDEO)
kautta.

• Asetustiedot (esim. voimakkkuusasetus) ovat nähtä-
vissä S-VIDEO- tai VIDEO-lähdön kautta, kun
VIDEO CONVERT-toiminnon asetukseksi on
valittu DISABLE. Jos S-VIDEO- ja VIDEO-lähtö-
jä käytetään samanaikaisesti, asetustiedot ovat näh-
tävissä ainoastan S-VIDEO-liitännän kautta.

HDMI

OSD-valikkoa koskevia huomautuksia!
HDMI: näyttö ei ilmaise OSD-valikkoa.
VIDEO/S-VIDEO: VIDEO CONVERT ei toimi

HDMI-tilassa. Näyttö ei myös-
kään näytä OSD-valikkoa.

SURROUND-KUUNTELUTILAN VALINTA
Esimerkki: AUTO SURROUND

Paina SURROUND MODE-painiketta etupaneelista
tai SURROUND MODE-painikkeita kauko-ohjai-
mesta toiston aikana surround-kuuntelutilan valitsemi-
seksi.

KOKONAISVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Säädä voimakkuus sopivaksi käyttämällä VOLUME-
säädintä etupaneelista tai VOL painikkeita kauko-
ohjaimesta. Voit lisätä voimakkuutta kääntämällä
VOLUME-säädintä myötäpäivään tai painamallla 
VOL painiketta kauko-ohjaimesta. Voimakkuus vä-
henee kääntämällä VOLUME-säädintä vastapäivään tai
painamallla VOL painiketta kauko-ohjaimesta.
Huomautuksia!
• Voimakkuutta voidaan säätää - ! - 18 dB välillä

1 dB tarkkuudella.
• Jos kanavatason voimakkuudeksi on asetettu +1 dB 

tai sitä korkeampi arvo, voimakkuutta ei voi säätää 
18 dB saakka.
(Voimakkuuden suurin säätöalue on tässä tapauk-
sessa 18 dB - kanavatason maksimiarvo.)
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ÄÄNENSÄVYN SÄÄTÄMINEN (BASS ja
TREBLE)

Säädä matalat ja korkeat taajuudet kuuntelun aikana
omien mieltymystesi tai huoneakustiikkaa vastaavalla
tavalla.
(Säätäminen kauko-ohjainta käyttäen)
Säädä matalat äänet painamalla BASS tai BASS 
painiketta kauko-ohjaimesta. 
Säädä korkeat äänet painamalla TREBLE tai 
TREBLE painiketta kauko-ohjaimesta.
Huomautus!
• Sävynsäätötoiminto toimii AUTO Surround, stereo,

Dolby PL IIx, DTS, DTS-ES ja Multi Ch. stereo-
tilassa.

ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN MYKISTÄMINEN

Paina MUTE-painiketta etupaneelista tai kauko-ohjai-
mesta mykistääksesi äänen väliaikaisesti (esim. vas-
taanottaessasi puhelun). Ääni katkeaa kaikista kaiutin-
lähdöistä ja kuulokeliitännästä. Tämä ei vaikuta esim. 
käynnissä olevaan äänitykseen. Näytössä näkyy
MUTE, kun mykistys on aktivoitu. Voit palauttaa ää-
nen normaalille tasolle painamalla MUTE-painiketta 
uudelleen.

NUKAHTAMISAJASTIMEN KÄYTTÄMINEN

Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta ohjelmoi-
daksesi viritinvahvistimen automaattista valmiustilaa
varten. Painikkeen jokainen painallus säätää nukahta-
misaikaa seuraavasti:

Nukahtamisaika ilmestyy hetkeksi etupaneelin näyt-
töön. Aika alkaa tämän jälkeen vähetä, kunnes asetettu 
nukahtamisaika on saavutettu, jonka jälkeen virta kat-
keaa automaattisesti. Huomaa, että SLEEP-ilmaisin 
syttyy näyttöön, kun nukahtamisajastin ohjelmoidaan. 
Voit peruuttaa nukahtamisajastimen painamalla 
SLEEP-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy ”SLEEP
OFF” ja SLEEP-ilmaisin sammuu.

YÖKUUNTELUTOIMINTO (NIGHT MODE)

Aktivoi yökuuntelutila painamalla NIGHT-painiketta
kauko-ohjaimesta.
Yökuuntelutila (Night Mode) on tehokas ainoastaan
Dolby Digital-toistolla. Toiminto kaventaa dynamiik-
ka-aluetta, jolloin äkilliset voimakkaat äänet, kuten 
esim. räjähdykset vaimenevat. Tämä mahdollistaa 
kuuntelun öiseen aikaan muita häirisemättä.
Paina NIGHT-painiketta uudelleen, kun haluat peruut-
taa yökuuntelutilan.

Surround-tilat
SR4001/SR5001 on varustettu useilla erilaisilla 
surround-kuuntelutiloilla. Nämä tarjoavat laajan vali-
koiman erilaisia akustisia efektejä toistettavan sisällön 
mukaisesti. Käytettävissä olevat surround-tilat riippu-
vat tulosignaalista ja käytetyistä kaiutinasetuksista.

AUTO
Valitessasi tämän tilan viritinvahvistin määrittää, onko
digitaalinen tulosignaali Dolby Digital, Dolby Digital
Surround EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24 tai PCM-
audio.
Surround EX ja DTS ES toimivat monikanavaisilla
lähteillä, joiden digitaalisignaali sisältää automaattisen
Dolby Digital Surround EX tai DTS ES-trigger-jän-
nitteen.
Kun laitteeseen syötetään Dolby Digital- tai DTS-sig-
naali, laite tunnistaa signaalia varten koodattujen kana-
vien lukumäärän ja toistaa nämä.
Syöttäessäsi laitteeseen kaksikanavaisen Dolby Digi-
tal-signaalin, Dolby surround-tila altistaa kyseisen 
signaalin Pro Logic IIx movie-käsittelylle ennen tois-
toa.
Tässä toimintatilassa voidaan toistaa myös PCM 96 
kHz lähdemateriaalia.
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Huomautuksia!
• Tietyissä DVD- ja CD-soittimissa tämä toiminto

voi Skip- tai Stop-toiminnoilla aiheuttaa hetkellisiä
äänikatkoja.

• Laite vaihtaa automaattisesti AUTO-tilaan ellei tulo-
signaalin koodausta ole purettu. Tutustu koodinpur-
kua koskeviin lisätietoihin sivulla 46.

 Toiminto
(Dolby Digital, Pro Logic IIx MOVIE, Pro Logic
IIx MUSIC, Pro Logic IIx GAME, Pro Logic)
Tätä toimintoa käytetään Dolby Digital ja Dolby Sur-
round.koodatulla lähdemateriaalilla.
DOLBY DIGITAL
Tämä tila on käytössä toistaessasi Dolby Digital-koo-
dattua lähdemateriaalia.
Monikanavakoodatut 6.1 tai 7.1-kanavaiset lähteet
tarjoavat viisi audio-pääkanavaa (vasen, keski, oikea,
vasen ja oikea surround) sekä yhden LFE-kanavan.
Dolby Digital EX-koodinpurku ei ole käytettävissä
tässä toimintatilassa.
Dolby Pro Logic IIx lisää jännittävän surround-efektin
kaikkiin stereomiksauksiin ja saa jo olevat Dolby Sur-
round-äänitykset kuulostamaan 5.1-kanavaiselta eril-
liseltä surround-ääneltä. Dolby Pro Logic IIx sisältää 
kolme toimintatilaa. Katso alla.
Pro Logic IIx MOVIE
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen sur-
round-äänen Dolby Surround-koodattujen filmien
stereoääniraitoja toistettaessa.
Pro Logic IIx MUSIC
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen sur-
round-äänen tavanomaisista stereolähteistä (analogi
tai digitaali), kuten esim. CD, Tape, FM, TV, stereo-
kuvanauhuri jne.
Pro Logic IIx GAME
Game-toimintatila palauttaa matalataajuiset ääniefektit 
ohjaamalla ne järjestelmän subwooferiin.
Pro Logic
Tämä toimintatila emuloi alkuperäisen Dolby Pro 
Logic-koodinpurkutoiminnon sopivaksi Dolby sur-
round-koodattuja stereo-filmiääniraitoja varten.
Huomautuksia!
• Pro Logic IIx-tila purkaa koodauksen Pro Logic II-

tilan lailla, kun SURROUND BACK SPEAKER-
asetukseksi valitaan NONE (SETUP MENU-vali-
kossa).

• Pro Logic IIx-toimintatila on käytettävissä Dolby
Digital- tai PCM-formaattiin koodattua 2-kanavaista
tulosignaalia varten.

• PCM-audiosignaalit voidaan altistaa Pro Logic-
käsittelylle, kun näyttöönottotaajuus on 32 kHz, 
44.1 kHz tai 48 kHz.

EX/ES
Tämä toiminto tarjoaa 6.1-kanavaisen surround-äänen
DOLBY DIGITAL EX, DTS-ES-koodattua lähdema-
teriaalia toistettaessa, kuten esim. DVD.
Tätä toimintoa ei voi valita, jos valittu tulolähde on ana-
loginen.
Dolby Digital EX
Dolby Digital Surround EX-koodatut filmiääniraidat
pystyvät elokuvateatterissa toistamaan ylimääräisen
kanavan, joka on lisätty ohjelmaa miksattaessa.
Tämä nk. Surround Back-kanava sijoittaa äänet kuun-
telijan taakse vasemman/oikean etukaiuttimen, keski-
kaiuttimen, vasemman/oikean surround-kanavan ja
subwooferin toistamien äänten lisäksi.
Tämä ylimääräinen kanava tarjoaa entistä tarkemman
äänikuvan kuuntelijan takana sekä lisää äänen syvyyttä
ja tilantuntua.
Dolby Digital EX ei toimi järjestelmissä, joissa ei ole
surround-takakaiutinta (kaiuttimia).
DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
DTS-ES lisää surround.keskikanavan DTS 5.1-kana-
vaformaattiin. Tämä parantaa äänikuvan akustista lii-
kettä ja tekee sen luonnollisemmaksi 6.1-kanavaisella
toistolla. Viritinvahvistin sisältää DTS-ES-dekooderin, 
joka pystyy käsittelemään DVD-levyjen jne. DTS-ES 
Discrete- DTS-ES Matrix-koodattuja ohjelmalähteitä.
DTS-ES Discrete 6.1 äänittää kaikki kanavat erillisinä
digitaalisesti (surround-takakanava mukaanluettuna).
DTS-ES ei ole käytettävissä järjestelmissä, joissa ei 
ole surround-takakaiutinta.

dts-tila
(dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music)
Tämä toimintatila purkaa 2-kanavaiset signaalit kuu-
deksi erilliseksi kanavaksi käyttäen huipputarkkaa
digitaalista matriisiteknologiaa.
Toistettavasta signaalista riippuen DTS Neo:6 käyt-
tää joko filmien toistoa varten optimoitua NEO:6 
CINEMA- tai musiikin toistoa varten optimoitua 
NEO:6 MUSIC-toimintoa.
Huomautuksia!
• Neo:6 on käytettävissä Dolby Digital- tai PCM-for-

maattiin koodatuilla 2-kanavaisilla tulosignaaleilla.
• PCM-audio voidaan Pro Logic-käsitellä, kun näyt-

teenottotaajuus on 32 kHz, 44.1 kHz tai 48 kHz.

Multi CH. ST
Tätä toimintatilaa käytetään luomaan laajempi, syvempi
ja luonnollisempi ääni kaksikanavaisesta lähdemateri-
aalista. Tämä tapahtuu syöttämällä vasemman kanavan
signaalit vasempaan etu- ja vasempaan surround-kaiut-
timeen ja oikean kanavan signaalit oikeaan etu- ja oi-
keaan surround-kaiuttimeen. Keskikanava toistaa li-
säksi sekoituksen oikean ja vasemman kanavan sig-
naaleista. 
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Circle Surround II (CSII-Cinema, CSII-Music, 
CSII-Mono)
Circle Surround on suunniteltu koodaamattoman ja
monikanavakoodatun materiaalin surround-toistoa
varten.
Yhteensopivuus tarjoaa kuuntelijoille jopa 6.1-kana-
vaisen surround-toiston musiikki- ja filmimateriaalille
(radiolähetykset, videonauhat ja stereoäänitetty musiik-
ki). Ohjelmalähteestä riippuen voit valita toimintatilaksi
CSII-Cinema-, CSII-Music- tai CSII Mono.
CSII Cinema-toiminto
Toiminto on sopiva Circle Surround-koodattujen ja 
koodaamattomien filmi- ja televisioääniraitojen toista-
miseksi. Cinema-toiminto mahdollistaa 6.1-kanavaisen
surround-toiston 2-kanavaisista lähteistä, kuten video-
kasetit, TV-lähetykset, streaming media ja DVD-levyt.
CSII Music-toiminto
Toiminto sopii Circle Surround-koodatun ja koodaa-
mattoman musiikin toistamiseksi. Music Mode purkaa
musiikki-DVD-levyt, radio-/TV-lähetykset ja CD-levyt
6.1-kanavaiseksi surround-ääneksi.
CSII Mono-toiminto
Toiminto toistaa monofonisia äänityksiä, kuten CD-,
DVD-levyt, radio- ja TV-lähetykset 6.1-kanvaiseksi
surround-ääneksi.
Huomautuksia!
• CS II on käytettävissä kaikkia Dolby Digital tai

PCM-formaattiin koodattuja 2-kanavaisia tulosig-
naaleja varten.

• PCM-audisignaalit voidaan altistaa Pro Logic-käsit-
telylle, kun näyttöönottotaajuus on 32 kHz, 44.1
kHz tai 48 kHz.

Virtual
Virtual luo virtuaalisen surround-äänen järjestelmän 
kahteen kaiuttimeen (vasen ja oikea etukaiutin), tois-
taen minkä tahansa monikanavaisen audiolähteen,
Dolby Digital, Dolby Pro Logic tai DTS mukaanluet-
tuna.

Stereo
Tämä toimintatila ohittaa kaiken surround-käsittelyn. 
Stereo-ohjelmalähteillä vasen ja oikea kanavat toistuu
normaalisti, tulosignaalin ollessa analoginen tai PCM-
audio.
Dolby Digital- ja DTS-lähteillä 5.1-kanavaiset tulosig-
naalit muuntuvat kaksikanavaisiksi stereosignaaleiksi.
Tässä tilassa on mahdollista toistaa 96 kHz PCM-läh-
demateriaalia.

Source Direct
Source Direct-tilassa audiosignaalit ohittavat sävyn-
säätöpiirin ja bassonhallintakonfiguroinnin tarjoten
koko äänialueen kattavan taajuusvasteen ja puhtaan
äänentoiston.

Huomautuksia!
• Kaiutinasetukset asettuvat automaattisesti seuraa-

vasti: front L/R = LARGE, Center = LARGE, 
Surround L/R = LARGE ja subwoofer = YES.
Sävysäätimet ja signaalin lisäkäsittely on poiskyt-
ketty.

• Tietyissä DVD- ja CD-soittimissa tämä aiheuttaa 
hetkellisiä äänikatkoja esim. Skip- tai Stop-komen-
toja käytettäessä.

Pure Direct
Pure Direct vaimentaa kohinaa aiheuttavia lähteitä pa-
rantaen Source Direct-tominnon vaikutusta. Tämä ta-
pahtuu katkaisemalla signaalin VIDEO-, S-VIDEO- 
COMPONENT VIDEO ja HDMI-lähdöistä ja sam-
muttamalla FL-näytön.

Varoitus
DTS-signaalia koskevia huomautuksia
• Liitetyn DVD-, CD- tai muun digitaalisoittimen on

oltava yhteensopiva DTS-digitaalilähdön kanssa.
Tietyillä CD- ja LD-soittimilla ei ole mahdollista 
toistaa kaikkia DTS-lähdesignaaleja, vaikka soitin 
liitetään SR401/SR5001-viritinvahvistimeen digi-
taalisesti. Tämä johtuu digitaalisignaalin käsittelystä 
(kuten lähtötaso, näytteenottotaajuus tai taajuusvas-
te), eikä SR4001/SR5001 pysty tunnistamaan sig-
naalia DTS-tiedoiksi.

• DTS-toistolla saattaa syntyä lyhyt kohina käytetystä
soittimesta riippuen. Tämä ei ole mikään vika.

• Toistaessasi signaaleja DTS-laser- tai CD-levyltä
jossain toisessa surround-tilassa, et voi vaihtaa ana-
logisesta digitaaliseen tai digitaalisesta analogiseen
tulotilaan käyttämällä SETUP MAIN MENU-vali-
kon INPUT SETUP-asetuta tai A/D-painiketta.

• VCR1 OUT, DSS/VCR2 OUT, TAPE OUT ja CD-
R OUT-lähdöt syöttävät analogisia audiosignaaleja.
Älä äänitä näistä lähtöliitännöistä DTS-yhteensopi-
villa CD- tai LD-soittimilla. DTS-koodatun signaa-
lin sijasta äänittyy tällaisessa tapauksessa pelkkää 
kohinaa.

Dolby Digital Surround EX-signaalia koskevia
huomautuksia
• Aseta EX/ES-toiminto toistaessasi 6.1-kanavaista

Dolby Digital surround EX-koodattua lähdemate-
riaalia.

• Huomaa, että kaikki 6.1-kanavainen Dolby Digital 
Surround EX-koodattu lähdemateriaali ei sisällä
tunnistussignaalia. Aseta EX/ES-toiminto tällaisessa
tapauksessa manuaalisesti

96 kHz PCM-ääntä koskevia huomautuksia
• AUTO, PURE DIRECT ja STEREO-tiloja voidaan

käyttää 96 kHz näytetaajuuden omaavien PCM-
signaalien (24 bitin, 96 kHz äänen omaava DVD-
videolevy) toistoon. Ääni mykistyy, jos viritinvah-
vistimeen syötetään tällaisia signaaleja jossain 
muussa surround-tilassa.



Valitun surround-tilan ja tulosignaalin välinen suhde
Surround-tila valitaan surround-valitsimella SR4001/SR5001-viritinvahvistimen etupaneelista tai kauko-ohjai-
mesta. Kuulemasi ääni on kuitenkin riippuvainen valitun surround-tilan ja tulosignaalin välisestä suhteesta. 
Katso alla oleva taulukko:

’
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Huom!
• Tietyt DVD-soitinmallit estävät digitaalilähdön käy-

tön. Tutustu soittimen käyttöoppaaseen lisätietoja
varten.

• Jotkut DVD-formatoidut levyt sisältävät kopiointi-
suojauksen. Käyttäessäsi tällaisia levyjä DVD-soitin
ei syötä 96 kHz PCM-signaaleja 
Tutustu soittimen käyttöoppaaseen lisätietoja
varten.

HDCD-signaalia koskevia huomautuksia
• HDCD vaikuttaa ainoastaan digitaalituloon.
• AUTO, PURE DIRECT ja STEREO-toimintoja

voidaan käyttää HDCD-signaaleja toistettaessa
(esim. HDCD-signaaleja sisältävät CD-levyt).

• Tietyt CD-soittimet eivät toista HDCD-lähdesignaa-
leja, jos ne liitetään SR4001/SR5001-viritinvahvis-
timeen digitaalisesti. Tämä johtuu digitaalisignaalin 
käsittelystä (lähtötaso, näytteenottotaajuus tai taa-
juusvaste). SR4001/SR5001 ei tunnista signaalia 
HDCD-dataksi.



Huomautuksia!
• Dolby surround-lipulla varustettu Dolby Digital (2 ch: Lt/Rt) -signaali vastaa täyttä asetusta.
• Surround-, keskikaiuttimesta ja subwooferista ei syöty mitään signaalia ellei DVD-levy sisällä surround-tietoja.
Lyhenteet
L/R: etukaiuttimet
C: keskikaiutin
SL/SR: surround-kaiuttimet
SBL/SBR: surround-takakaiuttimet
SubW: subwooferi
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Muita toimintoja
TV AUTO ON/OFF-TOIMINTO
Tämä toiminto mahdollistaa virran kytkemisen/katkai-
sun viritinvahvistimesta TV-VIDEO-tuloliitäntään liite-
tyn laitteella.

Virran automaattinen kytkentä
1. Varmista, että TV auto-tilan asetus on ENABLED.

(Tutustu kohtaan PREFERENCE sivulla 37.)
2. Liitä TV-vastaanotin TV-VIDEO-tuloliitäntään.
3. Katkaise virta TV-vastaanottimesta ja viritinvahvis-

timesta.
4. Kytke TV-vastaanottimeen virta ja viritä se vastaan-

otettavalle asemalle.
5. Vastaanoton alkaessa, virta kytkeytyy automaatti-

sesti viritinvahvistimeen ja tulolähteeksi asettuu
TV.

Virran automaattinen katkaisu
1. Katkaise virta TV-vastaanottimesta yllä olevassa

tapauksessa tai valitse kanava, joka ei sisällä mitään
lähetystä.

2. Virta katkeaa n. 5 minuutin kuluttua ja viritinvah-
vistin asettuu valmiustilaan.

Huomautuksia!
• AUTO POWER OFF-toiminto peruuntuu, jos 

SR4001/SR5001 asetetaan jollakin muulle lähteelle 
kuin TV. Toiminto aktivoituu uudelleen, kun TV 
jälleen valitaan.

• Jotkut TV-lähetykset voivat aiheuttaa TV AUTO-
toiminnon päällekytkeytymisen (ON).

• S-videoliitäntä ei tue TV AUTO ON/OFF-toimin-
toa.

ANALOGISEN TULOSIGNAALIN VAIMEN-
TAMINEN

Jos valitun analogisen audiosignaalin taso on sisäisen
käsittelyn kapasiteettia suurempi, etupaneelin näyttöön
syttyy ”PEAK” -ilmaisin. Paina tällaisessa tapauk-
sessa ATT-painiketta kauko-ohjaimesta.
ATT-ilmaisin syttyy, kun toiminto aktivoidaan ja sig-
naalin tulotaso vaimenee n. puoleen. Vaimennus ei 
toimi TAPE-OUT, CD-R/MD-OUT, VCR1-OUT ja
DSS/VCR2-OUT-lähtösignaaleilla.
Toiminto taltioituu erikseen jokaista yksittäistä tulo-
lähdettä varten.

KUUNTELU KUULOKKEILLA
Tätä liitäntää voidaan käyttää viritinvahvistimen äänen
kuuntelemiseksi kuulokkeiden kautta. Varmista, että 
kuulokejohto on varustettu 1/4” stereopistokkeella.
Kaiuttimet kytkeytyvät irti automaattisesti, kun
kuulok-
keet liitetään.

Huomautus!
• Surround-tila vaihtuu takaisin edelliselle asetukselle

heti, kun kuulokkeet irrotetaan kuulokeliitännästä.
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DOLBY HEADPHONE-TOIMINTO
Toiminto simuloi kaiuttimista kuluvien todellisten
äänien aaltomuotoa. Kuulokekäytössä MENU-painike
vaihtaa Dolby-kuuloketoiminnolle automaattisesti.
Ruutuun ilmestyy alla esitetyn mukainen OSD-näyttö,
kun MENU-painiketta painetaan.

DOLBY HP (kuuloke) -toiminto voidaan valita paina-
malla vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

BYPASS: asetus ohittaa Dolby-kuuloketoiminnon
ja syöttää tavallisen 2-kanavaisen stereo-
signaalin.

ON: Dolby Headphone-toiminto on aktiivi.

Kun PURE DIRECT-toiminto aktivoidaan, tulosig-
naali ohittaa Dolby surround-käsittelyn ja näyttöön 
ilmestyy ”***” merkki.
Surround-kuuntelutilan valinta on mahdollista, kun
toiminnon asetukseksi on valittu ON.
L/R LEVEL voidaan asettaa ±10 dB alueelle.
Huom!
• Surround-toiminto palaaa aikaisemmalle asetukselle

heti, kun pistoke irrotetaan liitännästä. 
• Äänensävyä ei voi säätää Dolby Headphone-toimin-

non ollessa aktivoitu.
• Dolby Headphone ei toimi 32 kHz tai 96 kHz 

PCM-digitaalisignaalien syötöllä.

VIDEO ON/OFF
Ellei viritinvahvistimeen ole liitetty vieosignaalia tai
DVD-soitin on liitetty suoraan TV-vastaanottimeen,
voit katkaista tarpeettoman videopiirin valitsemalla
VIDEO OFF-asetus.
Paina tätä varten ensin AMP- ja sitten V-OFF-paini-
ketta.

NÄYTTÖTOIMINTO

Viritinvahvistimen etupaneelin näytön toimintatila on
valittavissa käyttäjän toimesta.
Valitse toimintatila painamalla DISPLAY-painiketta
kauko-ohjaimesta. Näytön toimintatila vaihtuu seu-
raavasssa järjestyksessä.

Näyttö on katkaistu Auto display-tilassa. Näyttö ilmai-
see kuitenkin muutokset, jos haluat vaihtaa esim. tulo-
tai surround-toiminnon. Näyttö sammuu n. 3 sekun-
nin kuluttua. Näyttö ei ilmaise voimakkuusasetusta
säätäessäsi äänenvoimakkuutta.
Huom!
Ainoastaan DSP-ilmaisin palaa etupaneelin näytössä
näytön ollessa off-tilassa.

ANALOGI- TAI DIGITAALITULON VALINTA

Jos olet jo tehnyt digitaalitulojen asetukset, voit valita
audiotulon väliaikaisesti jokaista tulolähdetä varten
seuraavasti.
Paina ensin AMP- ja sitten A/D (0) painiketta.
Tulotoiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

HDMI-tilassa laite tunnistaa digitaali- ja analogitulo-
liitäntöihin syötetyt tulolähdesignaalit automaattisesti.
Ellei syötetty signaali ole digitaalinen, laite valitsee
automaattisesti analogiset tuloliitännät.
Digital- ja HDMI-tilassa tulosignaali on lukittu valit- 
tuun digitaaliseen tuloliitäntään.
Analogisessa tilassa laite valitsee analogiset tuloliitän-
nät. Tämän valinta on väliaikainen, joten tulos ei talti-
oidu muistiin.
Käytä INPUT SETUP-valikkoa OSD-valikossa, jos
haluat vaihtaa tulotoiminnon pysyvästi. Katso sivu 34.



49

ANALOGISEN LÄHTEEN ÄÄNITTÄMINEN
Viritinvahvistimen kautta kuunneltavaksi valitun audio-
tai videolähteen signaalit syöttyvät normaalisti äänitys-
lähtöihin. Tämä tarkoittaa, että voit äänittää katselemasi
tai kuuntelemasi ohjelman valitsemalla äänitystilassa 
TAPE OUT-, CD-R/MD OUT- tai VCR1 OUT-liitän-
töihin liitetty laite.

Katseltavan tai kuunneltavan tulolähteen äänit-
täminen

1. Valitse tulolähde kääntämällä INPUT SOURCE-
valitsinta etupaneelista tai painamalla tulolähteen
valintapainikkeita kauko-ohjaimesta.

2. Valittu tulolähdesignaali syöttyy TAPE OUT-,
CD-R/MD OUT-, VCR1 OUT-liitäntöihin ääni-
tystä varten.

3. Käynnistä äänityslaitteen äänitystoiminto halua-
mallasi tavalla.

Kuva- ja audiosignaalin äänittäminen eri läh-
teistä
Voit tehdä omia äänityksiä lisäämällä äänen jostain 
audiolähteestä toisen lähteen videokuvaan.
Alla esimerkki CD IN-liitäntään liitetyn CD-soittimen
äänen ja DSS/VCR2-liitäntään liitetyn kameranauhu-
rin videokuvan äänittäminen VCR1 OUT-liitäntään
liitetyllä kuvanauhurilla.

1. Valitse videotulolähteeksi VCR1 painamalla tulo-
lähteen valintapainikkeita kauko-ohjaimesta.

2. Valitse audiotulolähteeksi CD painamalla tuloläh-
teen valintapainikkeita kauko-ohjaimesta.

3. Audiotulolähteeksi on nyt valittu CD ja videotulo-
lähteeksi VCR1.

Huom!
• Jos tulolähdettä vaihdetaan äänityksen aikana, sig-

naalit äänittyvät viimeksi valitusta lähteestä.
• Surround-efektejä ei voi äänittää.
• Digitaaliset tulosignaalit syöttyvät ainoastaan digi-

taalilähtöihin. Signaalin digitaali-/analogimuunta-
mista ei tapahdu.

Huom!
• Kytkiessäsi CD-soittimen tai jonkin muun digitaali-

laitteen, liitä digitaaliliitäntöjen lisäksi myös analogi-
myös analogiliitännät.

HT-EQ

Aktivoi HT-EQ-toiminto painamalla HT-EQ-painiketta
laitteen etupaneelista.
Filmiääniraidan audio-osa kuulostaa erittäin kirkkaalta
ja karhealta kotiaudiojärjestelmän kautta toistettuna.
Tämä johtuu siitä, että filmiääniraidat on suunniteltu
toistettavaksi isossa elokuvateatteriympäristössä.
Käyttämällä HT-EQ-toimintoa katsellessasi elokuva-
teattereita varten tarkoitettuja filmejä, toiminto poistaa
ongelman palauttamalla äänen oikeaan tasapainoon.
Voit korjata äänessä ilmenevän epätasapainon HT-EQ-
toimintoa käyttämällä.
HT-EQ on käytettävissä kaikissa muissa paitsi alla
luetelluissa toimintatiloissa.
• 7.1 CH INPUT
• PURE-DIRECT
• Kun surround-tilaksi on valittu VIRTUAL.

7.1 CH INPUT
SR4001/SR5001 on varustettu monikanavaisen
SACD-soittimen tai DVD-audiosoittimen kautta tule-
vaisuudessa käyttöön otettavia laajennuksia varten.
Valitessasi tämän asetuksen 7.1CH. IN-liitäntöjen  L 
(vasen etukanava), R (oikea etukanava),  CENTER
(keskikanava), SL (vasen surround-kanava), SR (oikea
surround-kanava), SBL (vasen surround-takakanava) 
ja SBR (oikea surround-takakanava) signaalit syötty-
vät suoraan vastaaviin kaiuttimiin ja pre-out-liitäntöi-
hin kulkematta surround-piirin kautta.
SW (subwoofer) -liitäntään syötetty signaali syöttyy 
lisäksi PRE OUT SW-liitäntään.
Viimeksi käytetty videotulo pysyy linkitettynä Monitor
Outputs-lähtöihin, kun valitset 7.1 CH. INPUT. 
Tämä mahdollistaa eri video-lähteiden samanaikaisen 
katselun.
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1. Valitse haluamasi videolähde määrittääksesi 
videosignaalin reitin Monitor Out-lähtöihin.

2. Valitse 7.1-kanavatulo painamalla 7.1 CH INPUT-
painiketta etupaneelista tai 7.1 CH IN-painiketta
kauko-ohjaimesta.

3. Paina CH.SEL-painiketta kauko-ohjaimesta sää-
tääksesi lähtötason jokaisesta kanavasta.
Säädä kaiuttimien lähtötasot siten, että jokaisen
kaiutimen ääni kuuluu samalla voimakkuudella
kuuntelupisteeseen. Vasemman/oikean etu-, keski-,
vasemman/oikean surround- ja surround-takakai-
uttimien tasoja on mahdollista säätää -10 ~ +10 
dB. 
Subwooferia on mahdollista säätää -15 ~ +10 dB.
Säädöt taltioituvat 7.1 CH. INPUT-muistiin.

4. Säädä kokonaisvoimakkuus kääntämällä MAIN
VOLUME-säädintä etupaneelista tai painamalla
VOLUME-painikkeita kauko-ohjaimesta.

Voit peruuttaa 7.1 CH INPUT-asetuksen painamalla
7.1 CH INPUT-painiketta etupaneelista tai 7.1 CH 
IN-painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Surround-tilaa ei voi valita, kun 7.1 CH INPUT on

käytössä, koska käsittelyn määrittää ulkoinen de-
kooderi.

• Äänityslähdöt eivät myöskään syötä mitään signaa-
lia, kun 7.1 CH. tulo on käytössä. 

AUX 2 INPUT
Ellet liitä monikanavadekooderia 7.1 CH. INPUT-lii-
täntöihin, voit käyttää L (vasen etukanava) ja R (oikea
etukanava) -tuloliitäntöjä AUX2-tuloina.
Liitä tässä tapauksessa ylimääräinen audiolähde 
AUX2-liitäntään samalla tavalla kuin muihin audio-
tuloliitäntöihin.

LIP. SYNC-TOIMINTO (ainoastaan SR5001)
SR5001-viritinvahvistimeen liitetystä kuvalaitteesta
(TV, monitori, projektori tms.) riippuen voi kuva- ja 
audiosignaalikäsittelyn välille syntyä filmi- ja musiik-
kinautintoa häiritsevä aikaviive. LIP. SYNC-toiminto 
viivästyttää audiosignaalia korjaten audio- ja kuvasig-
naaliin välisen aikaviiveen. Toimintoa ohjataan kauko-
ohjaimen LIP. SYNC- ja nuolipainikkeilla ja . 
Aseta kauko-ohjain AMP-tilaan ennen LIP. SYNC-
toiminnon käyttöä. Alkuperäinen aika-asetus on OFF 
(0 ms). Aikaviivettä voidaan säätää 10 ms tarkkuudella
enintään 200 ms saakka. Tarkkaile kuvalaitteen (esim.
TV, monitori, projektori tms.) kuvaa säätäessäsi aika-
viivettä.
Huomautus!
• LIP. SYNC-toiminto kytkeytyy pois käytöstä 

(0 ms) PURE DIRECT-tilassa. LIP. SYNC-toimin-
to aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun PURE
DIRECT-tila peruutetaan.

Virittimen käyttö
RADIOLÄHETYSTEN KUUNTELU
Voit valita taajuusaskelluksen AM-aluetta varten.
Perusaskellus on 9 kHz. Paina TUNER-painiketta 
yli 6 sekuntia kauko-ohjaimesta, jos haluat vaihtaa 
10 kHz askellukselle.
Huomautus!
• Askelluksen vaihtaminen pyyhkii kaikki esiasetetut

tiedot virittimen muistista.

Automaattiviritys

Käyttämällä etupaneelin säätimiä (SR5001)
1. Valitse viritin ja haluamasi vastaanottoalue (FM tai

AM) painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Käynnistä automaattihaku painamalla nuolipaini-

ketta tai etupaneelista yli 1 sek.
3. Automaattihaku käynnistyy ja pysähtyy, kun

jokin lähettävä asemataajuus löytyy.
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Käyttämällä kauko-ohjaimen painikkeita
1. Valitse viritin ja haluamasi vastaanottoalue (FM tai

AM) painamalla TUNER-painiketta kaksi kertaa
2 sek. sisällä kauko-ohjaimesta.

2. Paina tai painiketta kauko-ohjaimesta (yli 1 
sek.).

3. Automaattihaku käynnistyy ja pysähtyy ensimmäi-
selle vastaanotettavaksi sopivalle asemalle.

Käytä manuaalista viritystapaa ellei automaattihaku
pysähdy haluamallesi asemalle.

Manuaaliviritys

Käyttämällä etupaneelin säätimiä (SR5001)
1. Valitse viritin ja haluamasi vastaanottoalue (FM tai

AM) painamalla BAND-painiketta etupaneelista.
2. Etsi haluamasi asema painamalla nuolipainiketta 

tai etupaneelista.

Käyttämällä kauko-ohjaimen painikkeita
1. Valitse viritin ja haluamasi vastaanottoalue (FM tai

AM) painamalla TUNER-painiketta kaksi kertaa
2 sek. sisällä kauko-ohjaimesta.

2. Etsi haluamasi asema painamalla tai paini-
ketta kauko-ohjaimesta.

Taajuuden suoravalinta

1. Valitse viritin ja haluamasi vastaanottoalue (FM tai
AM) painamalla BAND-painiketta kauko-ohjai-
mesta.

2. Paina F.DIRECT-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttöön ilmestyy ”FREQ - - - -”.

3. Syötä haluamasi asemataajuus käyttämällä nume-
ropainikkeita kauko-ohjaimesta.

4. Haluamasi asema virittyy automaattisesti.

FM-viritystoiminto (auto-stereo tai mono)

AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön laitteen ollessa auto-
maattisessa stereotilassa.
ST-ilmaisin syttyy näyttöön, jos vastasanotettu lähetys
on stereolähetys.
Kohinasalpa mykistää kohinan asemien välisillä taa-
juuksilla. TUNED ja ST-ilmaisimet ovat sammuk-
sissa. Heikkoa asemaa on vaikea virittää stereoasetuk-
sella. Vaihda tällaisessa tapauksessa vastaanotto
monoksi painamalla T-MODE-painiketta etupaneelista
tai kauko-ohjaimesta. AUTO- ja ST-ilmaisimet ovat 
sammuksissa, jos FM-stereolähetyksen vastaanotto 
tapahtuu monona.
Voit palata automaattiselle stereovastaanotolle paina-
malla T-MODE-painiketta uudelleen kauko-ohjai-
mesta. AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön.

ESIASETUSMUISTI
Voit esiasettaa yhteensä 50 FM/AM-asemaa laitteen
muistiin vapaassa järjestyksessä. Voit halutessasi talti-
oida myös taajuuden ja vastaanottotilan jokaista ase-
maa varten.

Asemien automaattinen esiasettaminen
Tämä toiminto selaa FM-/AM-alueet automaattisesti
ja taltioi muistiin kaikki asemat, joiden signaalivoimak-
kuus on riittävä.

1. Valitse FM painamalla BAND-painiketta etupanee-
lista.

2. Paina nuolipainiketta samalla, kun pidät MEMO-
painiketta alaspainettuna.
Näyttöön ilmestyy teksti ”AUTO PRESET” ja
haku käynnistyy vastaanottoalueen alarajataajuu-
desta.

3. Haku pysähtyy löytäessään lähettävän asemataa-
juuden ja kyseinen asema toistuu viisi sekuntia.
Voit halutessasi vaihtaa vastaanottoaluetta paina-
malla BAND-painiketta tämän ajan sisällä.
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4. Ellei tämän ajan sisällä paineta mitään painiketta,
viritetty asema taltioituu muistipaikalle 02.
Ellet halua taltioida viritettyä asemaa, voit hypätä 
sen yli painamalla nuolipainiketta tämän jakson
aikana. Asema tulee ylihypätyksi ja automaattinen 
esiasetus jatkuu.

5. Esiasettaminen pysähtyy automaattisesti, kun kaik-
ki 50 asemamuistipaikkaa on täytetty tai kaikkien
vastaanottoalueiden ylärajataajuus on saavutettu.
Voit milloin tahansa pysäyttää automaattisen esi-
asettamisen CLEAR-painiketta painamalla.

Asemien manuaalinen esiasettaminen

Käyttämällä etupaneelin säätimiä (SR5001)
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Ase-

mien manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviri-
tys”).

2. Paina MEMO-painiketta etupaneelista.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva ”- -” (esiasetusnu-
mero).

3. Valitse esiasetusnumero painamalla nuolipainiketta
tai asetuskohdan vilkkuessa (n. 5 sek.).

4. Paina MEMO-painiketta uudelleen aseman
taltioimiseksi. Näyttö lakkaa vilkkumasta.
Kyseinen asema on nyt taltioitu valitulle muisti-
paikkanumerolle.

Käyttämällä kauko-ohjaimen painikkeita
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Ase-

mien manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviri-
tys”).

2. Paina MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva ”- -” (esiasetusnu-
mero).

3. Syötä haluamasi esiasetusnumero painamalla
numeropainikkeita kauko-ohjaimesta.

Huomautus!
• Syöttäessäsi yksinumeroisen luvun (esim. 2), syötä

joko ”02” tai syötä ainoastaan ”2” ja odota muu-
tama sekunti.

Esiasetetun aseman valinta

Käyttämällä etupaneelin säätimiä (SR5001)
1. Valitse haluamsi esiasetettu asema painamalla

nuolipainiketta tai etupaneelista.
Käyttämällä kauko-ohjaimen painikkeita
1. Valitse haluamasi esiasetettu asema painamalla 

tai painiketta kauko-ohjaimesta tai syötä ase-
maa vastaava esiasetusnumero käyttämällä numero-
painikkeita kauko-ohjaimesta.

Esiasetettujen asemien selailu

Käyttämällä kauko-ohjainta
1. Paina P.SCAN-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy PRESET SCAN ja valituksi
tulee pienimmän esiasetusnumeron omaava asema.

2. Viritin selaa esiasetetut asemat järjestyksessä 1 - 2
-3 jne. 5 sek./asema.

4. Voit selata esiasetettuja asemia eteenpäin pitämällä
painiketta jatkuvasti alaspainettuna.  

Löydettyäsi kuunneltavaksi haluamasi aseman voit
peruuttaa selailun painamalla CLEAR- tai P.SCAN
painiketta kauko-ohjaimesta.

Esiasetettujen asemien pyyhintä
Suorita seuraavat toimenpiteet, jos haluat pyyhkiä
esiasetettuja asemia muistista.

1. Valitse pyhittäväksi haluamasi esiasetusnumero
suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Esiasetetun
aseman valinta”.
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2. Paina MEMO-painiketta etupaneelista tai kauko-
ohjaimesta.

3. Taltioitu esiasetusnumero vilkkuu näytössä 5 sek.
Paina CLEAR-painiketta etupaneelista tai kauko-
ohjaimesta numeron vilkkuessa.

4. Näyttöön ilmestyy ”xx CLEAR” merkiksi, että
valittu esiasetusnumero on pyyhkiytynyt.

Huomautus!
• Pidä CLEAR- ja ENTER-painikkeita alaspainettuina

kaksi sek, jos haluat pyyhkiä kaikki esiasetetut ase-
mat.

Esiasetettujen asemien järjestely

Voit järjestellä esiasetetut asemat ellei niiden järjestys
ole oikea.
Asemien taltiointijärjestyksen ollessa esim. seuraava:

1) 87.1 MHz
2) 93.1 MHz
3) 94.7 MHz

10) 105.9 MHz
Huomaa, että esiasetuspaikoille 4-9 ei ole ohjelmoitu
yhtään asemia. Voit tällaisessa tapauksessa vaihtaa 
muistipaikan 10 muistipaikkaan 5.
Voit järjestellä numerot pitämällä MEMO- ja nuolipai-
niketta alaspainettuina. 
Näyttöön ilmestyy teksti ”PRESET SORT” ja järjes-
tely käynnistyy.

Esiasetetun aseman nimeäminen
Toiminto mahdollistaa jokaisen esiasetetun aseman
nimeämisen alphanumeerisilla merkeillä.
Suorita asemien esiasettaminen ennen niiden nimeä-
mistä.

1. Valitse nimettäväksi haluamasi esiasetettuasema
suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Esiasetetun
aseman valinta”.

2. Pidä etupaneelin tai kauko-ohjaimen MEMO-
painiketta alaspainettuna yli 3 sek.

3. Asemanimi-ilmaisimen äärivasemmalle oleva sara-
ke alkaa vilkkua merkiksi, että voit syöttää esim-
mäisen kirjain- tai numeromerkin.

4. Voit vaihtaa kirjain- ja numeromerkkejä alla esite-
tyssä järjestyksessä painamalla nuolipainiketta 
tai etupaneelista tai kauko-ohjaimesta:

(Blank = välilyönti)
(ylös)
(alas)

5. Paina MEMO- tai ENTER-painiketta etupanee-
lista tai paina MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta
valittuasi ensimmäiseksi syötettävän merkin.
Valittu merkki on nyt asetettu ensimmäiseen sarak-
keeseen ja vilkkuva kursori siirtyy seuraavaan ase-
tuskohtaan. Syötä seuraava merkki samalla tavalla.
Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin merkkien välillä
painamalla nuolipainikkeita / tai / painik-
keita kauko-ohjaimesta.

Huomautus!
• Käyttämättömät sarakkeet tulee täyttää välilyönnillä.
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6. Taltioi syöttämäsi nimi painamalla MEMO-paini-
ketta etupaneelista tai kauko-ohjaimesta yli 2 sek.

RDS-VASTAANOTTO
RDS (radiotietojärjestelmä) lähettää informaatiosig-
naalin normaalin FM-signaalin yhteydessä.
Viritinvahvistin on varustettu RDS-toiminnolla, jonka
avulla on helppo valita FM-asemia niiden käyttämien
nimien mukaan lähetystaajuuksien sijasta. RDS tarjoaa
käyttöön lisätoimintoja, kuten esim. tiettyä ohjelma-
tyyppiä lähettävien asemien haku.

Radioteksti
Jotkut RDS-asemat lähettävät asemaa koskevia lisätie-
toja tekstin muodossa. Radioteksti ilmaistaan näytön 
poikki juoksevana tekstinä. Koko tekstin vastaanotta-
minen saattaa kestää hetken.

RDS-näyttö
Virittäessäsi virittimen RDS-tietoja lähettävälle FM-
asemalle, etupaneelin näyttö ilmaisee asemanimen tai 
radiotekstin automaattisesti aseman lähetystaajuuden
sijasta.
Paina T.DISP-painiketta kauko-ohjaimesta, jos haluat 
vaihtaa näyttöä. 

PS (ohjelmapalvelunimi ---> RT (radioteksti) ---> taajuus

Ohjelmatyyppinäyttö (PTY)
RDS-järjestelmä kategorisoi ohjelmat eri ohjelmatyyp-
pien (PTY) mukaan. Voit valita viritettyä asemaa kos-
kevat ohjelmatyyppitiedot näyttöön painamalla PTY-
painiketta kauko-ohjaimesta TUNER-tilassa.

PTY-automaattihaku
Viritinvahvistin on varustettu automaattisella hakutoi-
minnolla eri ohjelmatyyppiä (yhteensä 29) lähettävien
asemien etsimiseksi. Käynnistä PTY-haku seuraavasti:

1. Paina PTY-painiketta kauko-ohjaimesta viritinvah-
vistimen ollessa TUNER-tilassa. Viritettyä asemaa
koskevat PTY-tiedot ilmestyvät näyttöön, tai valittu
PTY-ryhmä alkaa vilkkua näytössä ellei RDS-tie-
toja ole saatavissa.

2. Voit vaihtaa toiseen PTY-tyyppiin painamalla 
TUNING-painiketta tai etupaneelista tai nu-
meropainikkeita kauko-ohjaimesta, kunnes halua-
masi PTY ilmestyy näyttöön.

3. Valittuasi haluamasi PTY-ryhmän tai tyypin, paina
PTY-painiketta näytön vilkkuessa (n. 5 sek.).
PTY-automaattihaku käynnistyy, jonka jälkeen
viritin pysähtyy jokaiselle valittua PTY-tyyppiä
lähettävälle RDS-asemalle.
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4. Paina PTY-painiketta uudelleen 5 sek. sisällä, jos
haluat siirtyä haluttua PTY-tyyppiä lähettävälle seu-
raavalle asemalle.

Monihuonejärjestelmä
Monihuonejärjestelmä (Multi Room) on toiminto, joka
mahdollistaa saman tai eri lähteen kuuntelun toisessa
huoneessa kuin mihin SR5001 on sijoitettu.
Tarvitset toiminnon käyttämiseksi monihuone-kauko-
ohjaimen ja ohjaussignaalivastaanottimen, joita on saa-
tavana Marantz-myyjältä.
Monihuonetoiminnon käytöstä lyhyt selitys alla.
Tutustu lisätietoja varten monihuone-kauko-ohjaimen 
ja ohjaussignaalivastaanottimen mukana seuraaviin
käyttöohjeisiin.
Liitettyäsi MULTI OUT-liitännät toisessa huoneessa
olevaan vahvistimeen tai MULTI SPEAKER OUT-
liitännät toisessa huoneessa oleviin kaiuttimiin, voit
toistaa kauko-ohjausvyöhykkeessä eri lähdettä kuin
päähuoneessa, johon tämä ja toistolaitteet on asennettu.
SR5001 sisältää seuraavat monihuoneominaisuudet:
ohjelmalähdevalitsin, nukahtamisajastin, Multi Room-
kaiutinlähtö ja kauko-ohjaus.

Numero Näyttö Ohjelmatyyppi
Pop-musiikki
Rock-musiikki
M.O.R. musiikki
Kevyt klassinen
Vakava klassinen
Uutiset
Ajankohtaista
Informaatio-ohjelmat
Urheilu
Koulutus
Draama
Kulttuuri
Tiede
Sekalaista
Muu musiikki
Sääohjelmat
Pörssiohjelmat
Lasten ohjelmat
Sosiaaliohjelmat
Uskonto
Puhelinohjelmat
Matkailu
Harrastukset
Jazzmusiikki
Kantrimusiikki
Kansallinen musiikki
Ikivihreät
Kansanmusiikki
Dokumenttiohjelmat

MONIHUONETOISTO KÄYTTÄMÄLLÄ
MULTI ROOM OUT-LIITÄNTÖJÄ
SR5001 on varustettu audio pre-out-liitännöillä, joiden
voimakkuus on säädettävissä.
Voit liittää viritinvahvistimeen erikseen myytävän ste-
reopäätevahvistimen monihuonetoistoa varten..
MULTI OUT-liitäntää ei voi ohjata mukana toimite-
tulla kauko-ohjaimella.

1. Paina MULTI-painiketta. Laite asettuu monihuo-
netilaan ja näyttöön ilmestyy teksti ”SELCT  
SOURCE”. MULTI-ilmaisin vilkkuu 10 sek.

2. Valitse tulolähde kääntämällä tulolähteen valinta-
nuppia. Näyttöön ilmestyy n. 5 sekunniksi teksti
”MULTI VOLUME”/”MULTI VOL.xx”.

3. Voit säätää voimakkuustason toista huonetta varten
tämän ajan kuluessa. Säätö vaikuttaa ainoastaan 
toisen huoneen voimakkuustasoon.

MONIHUONETOISTO KÄYTTÄMÄLLÄ
MULTI SPEAKER-LIITÄNTÖJÄ
SR5001 mahdollistaa toisen kaiutinparin liittämisen
ja sijoittamisen eri huoneeseen musiikin kuuntelua
varten. MULTI ROOM-kaiutinjärjestelmää ei voi
ohjata laitteen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.

1. Paina MULTI SPEAKER-painiketta. Laite asettuu
monihuonetilaan ja näyttöön ilmestyy teksti 
”SELCT SOURCE”. MULTI-ilmaisin vilkkuu
n. 10 sek.

2. Valitse tämän ajan kuluessa tulolähde kääntämällä 
tulolähteen valintanuppia. 

3. Näyttöön ilmestyy n. 5 sek. teksti ”MSPKR 
VOLUME”/”MSKPR VOL.–18”.
Säädä monihuoneen voimakkuustaso tämän ajan
kuluessa.
Säätö vaikuttaa ainoastaan toisen huoneen voimak-
kuuteen.



Vianetsintä
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon
ellei ongelma ole ratkaistavissa alla esitetyn vianetsintälistan antamilla ohjeilla.
1. Onko liitännät tehty oikein?
2. Käytetäänkö laitetta käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti?
3. Toimivatko päätevahvistimet ja kaiuttimet oikein?
Tarkista alla esitetty vianetsintälista, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoon ellei vika ole ratkaistavissa alla olevan vianetsintälistan avulla.

Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Virta ei kytkeydy. Verkkojohtoa ei ole liitetty. Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Laite ei toista kuvaa eikä ääntä Mykistystoiminto on aktivoitu. Peruuta mykistys kauko-ohjaimella.
vaikka virta on kytketty. Tuloliitännän kaapeli on liitetty Tarkista kytkentäkaavio ja liitä kaapeli

väärin. oikein.
Kokonaisvoimakkuus on säädetty Säädä kokonaisvoimakkuus.
minimiin.
Toimintovalitsimen asento on Valitse oikea asento.
väärä.

Kaiuttimista ei kuulu mitään Kuulokkeet on liitetty kuulokelii- Kytke kuulokkeet irti. (Kaiuttimet eivät
ääntä. täntään. toista mitään ääntä, kun kuulokkeet lii-

tetään.)
Valitun lähteen video- tai audio- Tulokaapeli on liitetty väärin. Liitä kaapeli oikein (katso liitäntäkaa-
tulo on väärä. vio).
Valitun kanavan ääni on väärä. Tulokaapeli on liitetty väärin. Liitä kaapeli oikein (katso liitäntäkaa-

vio.)
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Monihuonekaiuttimia koskevia huomautuksia
• MULTI ROOM SPEAKER On/Off on käytettä-

vissä ainoastaan päähuoneessa.
• MULTI ROOM SPEAKER-lähtöjä voidaan käyttää

valitsemalla SPEAKER SETUP-valikossa SUR-
ROUND BACK SPEAKER-asetukseksi NONE.

• Näyttöön ilmestyy teksti ”The Surr. Back Speakers
are in use”, kun surround-takakaiuttimet on asetettu
ja MULTI SPEAKER-painiketta painetaan, paitsi,
jos NONE on valittu on valittu asetukseksi SPEA-
KER SETUP-valikossa 

• Monihuonetoimintoja ei voi ohjata kauko-ohjai-
mella.

Surround Speaker B-järjestelmä
(Ainoastaan SR5001)
Surround Speaker B on toiminto, joka mahdollistaa
saman lähteen kuuntelun jossain toisessa huoneessa
kuin missä SR5001 sijaitsee. Surround Speaker B-toi-
minnoista lyhyt selitys alla.

Toisto toisessa huoneessa SURROUND SPEA-
KER B-liitäntöjä käyttäen
SR4001 mahdollistaa toisen kaiutinparin littämisen ja
sijoittamisen toiseen huoneeseen musiikin kuuntelua 
varten. SURROUND SPEAKER B-kaiuttimia ei voi
ohjata viritinvahvistimen mukana toimitetulla kauko-
ohjaimella.

1. Paina S (Surround) SPEAKER B-painiketta.
Laite asettuu surround speaker B-tilaan ja SPKR
B-ilmaisin syttyy näyttöön.

2. S. SPEAKER B-kaiuttimien voimakkuus lukkiu-
tuu laitteen kokonaisvoimakkuuteen.

SURROUND SPEAKER B-kaiuttimia koskevvia
huomautuksia
• SURROUND SPEAKER B On/Off-asetus toimii

ainoastaan päähuoneesta käsin.
• SURROUND SPEAKER B-lähtöliitäntöjä voidaan

käyttää, kun SURROUND BACK SPEAKER-ase-
tukseksi valitaan NONE (SPEAKER SETUP-vali-
kossa). Katso kohta ”SPEAKER SETUP” sivulla
35.)

• Näyttöön ilmestyy teksti ”The Surr. Back Speakers
are in use” painamalla S. SPEAKER B-painiketta,
kun SURROUND BACK SPEAKER-asetukseksi
on valittu jokin muu kuin NONE (SPEAKER 
SETUP-valikossa). Katso sivu 35.

• Surround Speaker B-toiminto on käytettävissä, kun
viritinvahvistimen tulotilaksi on valittu 7.1 CH.



Keskikanavakaiuttimesta ei Keskikaiutin on liitetty väärin. Korjaa liitäntä.
mitään ääntä.

Surround-tilaksi on valittu Jos surround-tilan asetukseksi valitaan
STEREO. STEREO, keskikaiuttimesta ei kuulu

mitään ääntä. Valitse jokin toinen
surround-tila.

”NONE” on valittu keskikaiut- Korjaa asetus.
timen asetukseksi SETUP-vali-
kossa.

Surround-kaiuttimista ei kuulu Surround-kaiutinkaapeli on liitetty Liitä kaapeli oikein.
mitään ääntä. väärin.

Surround-tilaksi on valittu Jos surround-tilan asetukseksi valitaan
STEREO. STEREO, keskikaiuttimesta ei kuulu

mitään ääntä. Valitse jokin toinen
surround-tila.

”NONE” on valittu surround- Korjaa asetus.
kaiuttimen asetukseksi SETUP-
valikossa.

Surround-takakaiuttimista ei Surround-takakaiutinkaapeli on Korjaa liitäntä.
kuulu mitään ääntä. liitetty väärin.

Surround-tila ei ole EX/ES. Valitse surround-tilaksi EX/ES-
”NONE” on valittu surround- Korjaa asetus.
takakaiuttimen asetukseksi
SPEAKERS SIZE SETUP-vali-
kossa.

EX/ES-tilaa ei voi valita. ”NONE” on valittu surround- Korjaa asetus.
kaiuttimen asetukseksi
SPEAKERS SIZE SETUP-vali-
kossa.
Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 5.1-kanavalähdettä.

Pro Logic IIx-tilaa ei voi valita. Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 2-kanavaista Dolby Digital-,
PCM- tai analogista tulosignaalia.

Neo:6-tilaa ei voi valita Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 2-kanavaista Dolby Digital-,
PCM- tai analogista tulosignaalia.

CS II-tilaa ei voi valita Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 2-kanavaista Dolby Digital-,
PCM- tai analogista tulosignaalia.

Signaali ei syöty Sub Woofer ”NONE” on valittu subwoofer- Valitse asetukseksi YES.
Out-liitäntään. kaiuttimen asetukseksi

SPEAKERS SIZE SETUP-vali-
kossa.

Syntyy kohinaa DTS-koodat- Tuloksi on valittu Analog. Suorita digitaaliliitäntä, valitse digitaali-
tuja CD- tai LC-levyjä toistet- tulo ja käynnistä toisto.
taessa.
Tietty kanava ei tuota signaalia. Lähde ei sisällä äänitystä. Tarkista lähdepuolen koodattu kanava.
FM- tai aM-vastaanotto ei Antenni on liitetty väärin. Tarkista FM- ja AM-sisäantennien
onnistu. liitännät.
AM-vastaanotolla kuuluu voi- Jokin sähkökenttä vaikuttaa häirit- Vaihda AM-antennin sijoituspaikkaa.
makasta kohinaa. sevästi vastaanottoon.
FM-vastaanotolla kuuluu voi- Lähetysaseman signaali on heikko. Asenna tehokas FM-ulkoantenni.
makasta kohinaa.
Ohjelmoitua asemaa ei voi vali- Esiasetustiedot ovat pyyhkiytyneet. Esiasetustiedot pyyhkiytyvät, jos verk-
ta PRESET-painiketta paina- kojohto irrotetaan pistorasiasta pitkäk-
malla. si aikaa. Suorita tällaisessa tapauk-

sessa tietojen esiasetus uudelleen.
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Kauko-ohjain ei toimi. Paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda tilalle uudet paristot.
Kauko-ohjaimen toimintovalit- Aseta toimintovalitsin ohjattavaksi
sin on väärässä asennossa. haluamaasi laitetta vastaavaan asen-

toon.
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjai- Siirry lähemmäksi viritinvahvistinta.
men välinen etäisyys on liian suuri. Poista este kauko-ohjaussignaalin
Viritinvahvistimen ja kauko-ohjai- kulkureitiltä.
men välisellä signaalireitillä on jokin 
este.

Huom!
• Valmiustilailmaisin alkaa vilkkua, jos viritinvahvistimen LCD-näyttöön ilmestyy viesti ”PROTECT”. 

Laitteessa tai liitännöissä on tällöin jokin ongelma. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, jos ongelma ilmenee 
joka kerta, kun virta kytketään päälle kauko-ohjaimella. 

Toimintaviat
Ulkoiset häiriöt, kuten esim. sähköstaattinen purkaus tai verkkojännitehäiriöt voivat vaikuttaa sisäisten piirien 
toimintaan ja muistitietoihin. Toimi tällaisessa tapauksessa seuraavasti:
- irrota verkkojohto pistorasiasta.
- odota vähintään kolme minuuttia ja liitä sitten verkkojohto takaisin pistorasiaan. 
- käytä laitetta normaalisti.

Muistin varmennus
• SR4001/SR5001 on varustettu varmennuspiirillä, joka estää esiasetettujen tietojen pyyhkiytymisen, jos tapah-

tuu jännitekatkos tai verkkojohto irrotetaan pistorasiasta vahingossa.
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Laitteen toimintojen palauttaminen perustilaan

Suorita seuraavat toimenpiteet ellei laite toimi oikealla
tavalla. 
Kytke virta SR4001-viritinvahvistimeen pitämällä 7.1 
CH INPUT- ja ATT-painikkeita samanaikaisesti alas-
painettuina vähintään 3 sekuntia. 
Kytke virta SR5001-viritinvahvistimeen pitämällä 
MULTI- ja ATT-painikkeita samanaikaisesti alaspai-
nettuina vähintään 3 sekuntia.
Muista, että toimenpide palauttaa SOURCE-asetukset, 
surround-tilan, viiveajat, virittimen esiasetukset jne. 
tehtaan asettamille perusarvoille.
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Tekniset tiedot
FM-viritinosa
Taajuusalue: 87.5 - 108,0 MHz
Herkkyys: IHF 1.8 µV/16,4 dBf
Häiriöetäisyys: mono/stereo 75/70 dB
Särö: mono/stereo 0.2/0.3%
Stereoerottelu: 1 kHz 45 dB
Kanavien vuorottaisvalinta-
tarkkuus: ±300 kHz 60 dB
Peilitaajuusvaimennus: 98 MHz 70 dB
Virittimen lähtötaso: 1 kHz, 75 kHz poikkeama

800 mV
AM-viritinosa
Taajuusalue: 531 - 1602 kHz
Häiriöetäisyys: 50 dB
Herkkyys: silmukka 400 mV/m
Särö: 400 Hz, 30% modulaatio 0.5%
Valintatarkkuus: ±18 kHz 70 dB
Audio-osa
Lähtöteho (20 Hz - 20 kHz/THD = 0.08%)
Vasen/oikea etukanava: 8 ohmia 80 W/kanava
Keskikanava: 8 ohmia 80 W/kanava
Vasen/oikea surround-
kanava: 8 ohmia 80 W/kanava
Vasen/oikea surround-taka-
kanava 8 ohmia 80 W/kanava
Vasen/oikea etukanava: 6 ohmia 105 W/kanava
Keskikanava: 8 ohmia 105 W/kanava
Vasen/oikea surround-
kanava: 8 ohmia 105 W/kanava
Vasen/oikea surround-taka-
kanava 8 ohmia 105 W/kanava
Tuloherkkyys/impedanssi 168 mV/47 k,ohmia
Häiriöetäisyys 
(Analog Input/Source Direct) 105 dB
Taajuusvaste
(Analog Input/Source Direct) 8 Hz - 100 kHz (±3 dB)
Digital Input/96 kHz PCM 8 Hz - 45 kHz (±3 dB)

Video
Televisioformaatti: NTSC/PAL
Tulotaso/impedanssi: 1 Vp-p/75 ohmia
Lähtötaso/impedanssi: 1 Vp-p/75 ohmia
Videotaajuusvaste: 5 Hz - 8 MHz (-1 dB)
Videotaajuus (Component): 5 Hz - 80 MHz (-1 dB)
Häiriöetäisyys: 60 dB
Yleistä (SR4001)
Käyttöjännite: 230V, 50 Hz
Tehonkulutus: 500 W
Paino: 11.4 kg
Yleistä (SR5001)
Käyttöjännite: 230V, 50 Hz
Tehonkulutus: 600 W
Paino: 12.3 kg
Varusteet
Kauko-ohjain (RC5001SR) 1
Paristot (AAA): 2
FM-antenni: 1
AM-silmukka-antenni: 1
AUX-liitännän kansi (etupaneeli): 1
Verkkojohto 1

Kaikki oikeudet pidätetään.



Mittapiirustus
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Asetuskoodit
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