
Surround-viritinvahvistin

Malli SR6004
Malli SR5004

Käyttöohje

CE-merkintä
Malli SR6004/SR5004 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 esinettä laitteen päälle, kuten esim. palava kynttilä.
• 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 altista laitetta korkealle kuumuudelle, kuten suora auringonpaiste, tuli tmv.

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

Onnittelemme Sinua tämän Marantz-viritinvahvistimen hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen viritinvahvistimen
asennusta ja käyttöä oikean toiminnan varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TARVIKKEIDEN TARKISTUS
Tarkista, että alla esitetyt tarvikkeet ovat mukana laiteen kuljetuspakkauksessa.
• Kauko-ohjain

RC007SR (ainoastaan SR6004)
RC008SR (ainoastaan SR5004)

• Paristot (AAA) 2 kpl

• Virtajohto 1 kpl
• AM-silmukka-antenni 1 kpl
• FM-antenni 1 kpl
• Mikrofoni 1 kpl
• Langaton vastaanotin RX101

(ainoastaan SR6004) 1 kpl
• Käyttöopas 1 kpl
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Ominaisuudet
Dolby Pro Logic IIz
Laitteessa on Dolby Pro Logic IIz-dekooderi, joka lisää
pystysuoran ulottuvuuden jo olevaan vaakatasoiseen
äänikenttään.
HD-audiodekooderi
Tämä laite sisältää korkealaatuien HD-audiodekooderin,
joka käyttää 32-bittistä digitaalista signaaliprosessoria ja
192 kHz/24-bitin D/A-muunninta. Tavanomaisen digitaali-
sen surround-äänen lisäksi se toistaa myös Blu-ray-levyjen
ja vastaavien medioiden tarjoamat uusimmat formaatit.
• Dolby TrueHD
• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital, Dolby Digital EX
• DTS-HD (Master Audio, Hi-Resolution Audio)
Audyssey MultEQ
Audyssey MultEQ on huone-ekvalisointijärjestelmä, joka
kalibroi  minkä tahansa audiojärjestelmän siten, että sen
suorituskyky optimoituu jokaista kuuntelijaa varten hyvin
surella kuuntelualueella. Useisiin huonemittauksiin perus-
tuen MultEQ laskee ekvalisointiratkaisun, joka korjaa sekä
aika- ja taajuusvasteongelmat kuuntelualueella ja suorittaa
myös surround-järjestelmäasetuksen  täysin automaatti-
sesti.
Audyssey Dynamic EQ
Audyssey Dynamic EQ ratkaisee ongelmat äänenlaadun
huononemisesta, jotka syntyvät voimakkuuden piene-
tessä. Tämä tapahtuu huomioimalla ihmisen aistimukset ja
huoneakustiikka. Audyssey Dynamic EQ toimii yhdessä
Audyssey MultEQ-järjestemän kanssa tarjotakseen  jokai-
selle kuuntelijallehyvin tasapainotetun äänen millä tahansa
voimakkuustasolla.
Audyssey Dynamic Volume
Audyssey Dynamic Volume ratkaisee televisio-ohjelmien,
mainosten ja filmien hiljaisten ja voimakkaiden äänien  väli-
sestä suuresta erosta johtuvat ongelmat. 
Audyssey Dynamic EQ on integroitu Audyssey Dynamic 
Volume-järjestelmään siten, että toistovoimmakkuus sää-
tyy automaattisesti, bassovasteen, sävytasapainon, sur-
round-vaikutelman ja dialogin selkeyden säilyessä muuttu-
mattomana.
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Oppiva kauko-ohjain taustavalolla
SR6004-viritinvahvistimen varusteisiin kuuluu oppiva
kauko-ohjain RC007SR, jossa on LCD-näyttö ja helppo-
käyttöinen makrotoiminto. SR5004--viritinvahvistimen 
varusteisiin kuuluu oppiva kauko-ohjain RC008SR. 
Molemmissa kauko-ohjaimissa on taustavalaistu näyttö,
joten niitä voi käyttää myös, kun sisävalaistus on himmen-
netty tai sammutettu kokonaan.
Multi-ZONE-toiminto
Laite on varustettu ZONE A OUT-liitännöillä, jotka mahdol-
listavat käytön kahdessa muussa huoneessa päävyöhyk-
keen lisäksi. SR6004 sisältää myös videovalintatoiminnon 
component-videosignaalien valitsemiseksi ZONE A-vyö-
hykkeessä.
Muita ominaisuuksia
• Digital/Video(HDMI-tulojen valinta.
• Automaattinen tulosignaalin tunnistus
• Toimintojen uudelleennimeämien
• DC-trigger-lähtö
• IR flasher-tulo
• RS232C-liitäntä tulevia päivityksia tai järjestelmän

ohjausta varten.
• HDCD-dekooderi
• Dolby headphone
• Yökuuntelutoiminto (Night Mode)
• Bi-amp-ohjaus
• Source/Pure Direct-toiminto
• 9-alueinen, 7 kanavan G-EQ
• Video off-toiminto
• Auto Lipsync (audioviive)
• Parannettu asemanimen syöttö, 60 asemamuistipaikkaa

Ennen käyttöä
VIRTALÄHDE
Tämä Marantz-tuote toimii ainoastaan 230V vaihtovirralla.

ÄLÄ SIJOITA LAITETTA SEURAAVIIN PAIKKOI-
HIN
Pitkän käyttöiän varmistamiseksi, älä sijoita laitetta paikkoi-
hin, jotka ovat:
• Alttiina suoralle auringonpaisteelle.
• Jotka sijaitsevat kuumuutta synnyttävien lähteiden

(esim. lämmittimet) lähellä.
• Kosteita tai huonosti tuuletettuja.
• Pölyisiä.
• Alttiina mekaaniselle tärinälle.
• Huteralle, vinolle tai muulla tavalla epävakaalle alustalle.
• Lähellä ikkunoita, joissa laite voi altistua sateelle tmv.
• Vahvistimen tai muun laitteen päälle joka lämpenee

voimakkaasti.

Suuritehoinen 7-kanavainen vahvistin
Laite sisältää erillisen 7-kanavaisen vahvistimen jonka työs-
kentely on huipputasoa laajalla taajuusalueella. Toistetta-
vasta materiaalista (filmi tai musiikki) riippumatta tässä vah-
vistimessa on erinomainen kaiuttimien ohjauskapasiteetti.
HDMI
Laite on varustettu HDMI-tulo- ja lähtöliitännöillä, jotka tu-
kevat seuraavia toimintoja.
• Deep Color
• Dolby True HD
• DTS-HD Master Audio
• SACD
• DVD-Audio
SR6004 mahdollistaa kahden lähdön valinnan siten, että
käyttäjä voi vaihtaa esim.  TV-vastaanottimen ja projektorin 
välillä ja käyttää valitun laitteen lähtösignaaleja.
Videomuunnin
Laitteessa on videomuunnin jonka digitaalinen muunto
ylöspäin toimii järjestyksessä video/S-video ---> compo-
nent ---> HDMI tai  alaspäin päinvastaisessa järjestyksessä.
Videoskaalain
Videoskaalain käyttää erittäin tarkkaa 10-bittistä skaalaus-IC
lastua. Skaalain pystyy ylösskaalaamaan analogisiin video-
liitäntöihin syötetyt 480i, 480p, 720p tai 1080i-signaalit
1080p/60-formaattiin ja syöttämään nämä HDMI-liitäntöihin.
I/P-muunnin
Laitteessa on suorituskykyinen interlace/progressive (I/P)
muunnin. Tämä takaa tarkan I/P-muuntamisen suurella
nopeudella laitteeseen syötetyille 480i composite-, S-
video- tai component-videosignaaleille ja laadukkaiden
480p kuvien syötön laitteen component videolähtöliitän-
töihin.
GUI
Laite käyttää asetusvalikon Graphical User Interface- para-
metria. Katsetta miellyttävän 3D-grafiikan käyttö asettami-
sessa on mahdollista speaker setup- tai acoustic equalizer-
valikkoa käyttämällä.
M-XPort (Mrantz-eXtension Port)
Laitteessa on M-XPort (alkuperäinen Marantz-innovatio),
joka lisää laitteen kytkentämahdollisuuksia.
SR6004-viritinvahvistimen mukana on langaton RX101-
vastaanotin, jota voidaan käyttää Bluetooth audio- ja kauko-
ohjainignaalien vastaanottoa varten. Käyttäjät, jotka ovat
ostaneet SR5004-mallin, voivat hankkia RX101-vastaan-
ottimen lisävarusteena ja kytkeä tämän.
USB-liitäntä (ainoastaan SR6004)
Viidennen sukupolven ja sitä uudemmat iPodit sekä iPod
nano-, iPod classic-, iPod touch ja iPhone-laitteet voidaan
kytkeä SR6004-viritinvahvistimen USB-liitäntään.
Koska iPodin syöttämä audio siirtyy digitaalisesti (LPCM),
SR6004 toistaa sen erittäin korkealla äänenlaadulla.
USB-liitännän kautta on mahdollista toistaa myös MP3-, 
AAC-, WMA- tai WAV-formaattiin tehtyjä äänityksiä.
M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander)
Marantzin kehittämä M-DAX-toiminto kompensoi MP3-,
AAC- tai muista formaateista hävinneitä korkeataajuisia
tietoja.
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KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Paristojen asennus
Asenna paristot kauko-ohjaimeen ennen kuin käytät sitä 
ensimmäistä kertaa. Mukana olevat paristot on tarkoitettu 
ainoastaan ohjaimen toimintojen tarkistamiseksi. 
Niiden käyttöikä on tästä syystä normaalia lyhyempi.
1. Poista paristotilan kansi.
2. Asenna paristot paristotilaan huomioiden niissä ole-

vat + ja - napaisuusmerkinnät.
3. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.

Varoituksia koskien paristojen käsittelyä
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa tulipalon, loukkaantu-
misen tai vuodosta, rikkoutumisesta, syöpymisestä johtu-
va ympäristön likaantuminen.
Lue alla esitetyt varotoimenpiteet ennen paristojen käyt-
töä.
• Huomioi oikea + ja - napaisuus asentaessasi paristoja 

kauko-ohjaimeen.
• Saman kokoisissa ja muotoisissa paristoissa voi olla eri 

jännitteet. Käytä ainoastaan tässä käyttöoppaassa mai-
nitun tyyppisiä paristoja. Älä käytä vanhoja ja uusia tai eri
tyyppisiä paristoja keskenään.

• Älä yritä ladata paristoja.
• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
• Älä säilytä paristoja yhdessä metallisten kuulakärkiky-

nien, kaulaketjujen, kolikoiden, hiussolkien, jne. 
kanssa.

• Poista paristot kauko-ohjaimesta mahdollisen vuodon 
estämiseksi ellet käytä ohjainta pitkään aikaan (1 kuu-
kausi tai enemmän). Jos paristot ovat vuotaneet, älä 
koske nesteeseen paljailla käsillä. Pyyhi vuotanut neste 
pois paristotilasta ja asenna uudet paristot. Toimi varoen
sillä elektrolyyttineste syövyttää ihoa ja vaatteita. 
Jos nestettä joutuu vahingossa ihollesi, huuhtele iho 
välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

• Älä kuumenna, pura tai polta paristoja tai upota niitä
veteen.

• Hävitä loppuunkäytetyt paristot ympäristöystävällisellä 
tavalla.

• Älä altista paristoja korkealle kuumuudelle, kuten suora 
auringonpaiste tai tuli.

Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa lämmön 
poisjohtamista varten.

Pidä irralliset esineet poissa kotelon tuuletus-
aukoista
Tuuletusaukkojen peittäminen voi aiheuttaa onnettomuu-
den ja vahingoittaa laitetta.

Älä koske kuumiin alueisiin käytön
aikana tai välittömästi käytön jälkeen
Laitteen osat (lukuunottamatta säätimiä ja 
takapaneelin liitäntöjä) ovat kuumia käytön
aikana ja välittömästi käytön jälkeen.
Älä koska ”hot surface mark” merkittyihin koh-
tiin tai kotelon yläpintaan. Kosketus voi aihe-
uttaa palovamman.

ETUPANEELIN LUUKUN AVAAMINEN JA SUL-
KEMINEN (ainoastaan SR6004)
Kun haluat käyttää etupaneelin luukun takana olevia sääti-
miä, avaa luukku painamalla varovasti sen alaosasta. 
Pidä luukku suljettuna ellet käytä näitä säätimiä.

Varoitus!
• Varo jättämästä sormiasi puristukseen luukun ja laitteen

etupaneelin väliin.



Osien nimet ja toiminnot
ETUPANEELI
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Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Käytä kauko-ohjainta alla esitetyn toiminta-alueen sisällä.

Varoitus!
• Estä suoraa auringonvaloa, loistevaloa tai muuta

voimakasta valolähdettä loistamasta suoraan soitti-
men infrapunatunnistimeen. Kirkas valo estää kau-
ko-ohjaimen toiminnan.

• Huomioi, että kauko-ohjaimen käyttö voi vaikuttaa
myös muihin lähellä oleviin laitteisiin.

• Kauko-ohjain ei toimi, jos sen ja kauko-ohjaussig-
naalien tunnistimen välillä on jokin este.

• Älä aseta mitään esinettä kauko-ohjaimen päälle.
Tämä saattaa painaa alas yhden tai useamman pai-
nikkeen, jolloin paristot kuluvat nopeasti loppuun.

n. 5 metriä

Kauko-ohjain

1 Virtakytkin (POWER) ja valmiustilailmaisin 
(STANDBY).
Paina kytkintä kerran kytkeäksesi virran päälle. Paina 
uudelleen, kun haluat katkaista  virran. Jos POWER-
kytkin on ON-asennossa, voit kytkeä tai katkaista virran 
painamalla POWER-painiketta kauko-ohjaimesta.
Laitteen ollessa valmiustilassa (POWER-painike ON-
asennossa), voit kytkeä virran päälle myös painamalla 
ENTER-painiketta. 

STANDBY-ilmaisin syttyy valmiustilassa. Laite asettuu 
valmiustilaan kauko-ohjaimen POWER OFF-painik-
keella.

2 Tulolähdevalitsin (INPUT SELECTOR)
(AUDIO/VIDEO)
Nuppia käytetään tulolähteiden valintaan.
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1 4 PURE DIRECT-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun PURE DIRECT-toiminto valitaan.

1 5 CLEAR-painike
Painiketta käytetään esiasetettavien asemien tai esi-
asetushaun peruuttamiseen.

1 6 VOLUME-säädin
Käännä nuppia säätääksesi äänen kokonaisvoimak-
kuutta. Voimakkuus kasvaa kääntämällä säädintä myö-
täpäivään.

1 7 Infrapunasignaalien vastaanottoikkuna
Ikkuna vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämiä infra-
punasignaaleja. 

1 8 AUX 1 INPUT-liitännät
Näihin video-/audio-lisäliitäntöihin on mahdollista liit-
tää kameranauhuri, kannettava DVD, pelikonsoli jne.
Huom!
VIDEO-liitäntää ja S-VIDEO-liitäntää ei voi käyttää
samanaikaisesti. Käyttäessäsi S-VIDEO-liitäntää, älä
kytke mitään laitetta VIDEO-liitäntään.

1 9 Kursoripainikkeet /ENTER-painike
Näitä painikkeita käytetään asetusvalikon SETUP MAIN
MENU käyttöä ja viritintoimintoja varten.

2 0 USB-liitäntä (SR6004)
Kytke liitäntään jokin USB-media tai iPod.

2 1 SETUP MIC-liitäntä
Voi mitata kaiutinominaisuudet automaattisesti kytke-
mällä liitäntään laitteen mukana toimitettu mikrofoni.

2 2 PHONES-liitäntä
Kytke liitäntään stereokuulokkeet yksityistä kuuntelua
varten. Kuulokejohdossa on oltava vakiotyyppinen
1/4” stereo-jakkipistoke.

3 SURR. MODE-painike
Painiketta käytetään surround-kuuntelutilojen valin-
taan.

4 DYNAMIC VOL-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun Audyssey Dynamic Volume-toimin-
to on käytössä.

5 DYNAMIC EQ-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun Audyssey Dynamic EQ-toiminto on 
käytössä.

6 AUTO-painike
Käytä painiketta AUTO-surround-asetuksen valintaa 
varten. Tällä asetuksella viritinvahvistin määrittää digi-
taalista tulosignaalia vastaavan surround-tilan auto-
maattisesti.

7 PURE DIRECT-painike
Käytä painiketta Pure Direct- tai Source Direct-toimin-
non valintaan.

8 DISPLAY-painike
Painiketta käytetään FL-näyttötoiminnon vaihtamiseen.

9 MENU-painike
Painike valitsee SETUP MAIN MENU-valikon.

1 0 EXIT-painike
Painike sulkee SETUP MAIN MENU-valikon.

1 1 BAND-painike
Painiketta käytetään TUNER-tilassa FM- ja AM-aluei-
den valintaan.

1 2 T.MODE-painike
Käytä painiketta stereo- tai mono-toiminnon valintaan
vastaanottaessasi FM-lähetystä.

1 3 MEMORY-painike
Paina tätä painiketta taltioidaksesi asemanumeroita 
tai asemanimiä virittimen muistiin.



FL-NÄYTTÖ JA ILMAISIMET
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1 SP (kaiutin) ABC-ILMAISIN
Ilmaisin syttyy, kun kaiutinjärjestelmä aktivoidaan.

2 SLEEP-ilaisin
Tämä ilmaisin syttyy, kun uniajastin on käytössä 
ZONE-päävyöhykkeessä.

3 DISP-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun näyttöpaneeli sammutetaan.

4 MULTI ZONE AB-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun ZONE-järjestelmä aktivoidaan.

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

maattitoiminto on käytössä.
TUNED: Ilmaisin syttyy virittimen vastaanotta-

essa riittävän voimakkuuden omaa-
vaa radiosignaalia.

ST (stereo): Ilmaisin syttyy, kun vastaanotettava
FM-asema lähettää stereo-ohjelmaa.

RDS: Ilmaisin syttyy RDS-lähetystä vas-
taanotettaessa.

6 ATT-vaimennusilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun vaimennustoiminto on aktiivi.

7 PEAK-ilmaisin
Tämä ilmaisin monitoroi analogista audiotulosignaalia.
Ilmaisin syttyy, jos valitun analogisen audiosignaalin 
taso ylittää sisäisen käsittelyn kapasiteetin.
Paina tällaisessa tapauksessa ATT-painiketta kauko-
ohjaimesta.

8 V-OFF-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun Video-OFF-toiminto (kuvasignaalin
katkaisu) aktivoidaan.

9 A-SURR-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun automaattinen surround-toiminto
on käytössä.

1 0 EQ-toimintoilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun HT-EQ-toiminto aktivoidaan.

1 1 NIGHT-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun laite on yökuuntelutilassa. 
Yökuuntelutila kaventaa digitaalisen ohjelmamateriaa-
lin dynamiikka-aluetta hiljaisilla kuuntelutasoilla.

1 2 M-DAX-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun laite on M-DAX-toiminnolla.

1 3 HDMI-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun tähän laitteeseen kytketään 
jokin HDMI-laite.

1 4 Audyssey-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun EQ MODE-asetukseksi valitaan
”AUDYSSEY”, ”AUDYSSEY FRONT” tai AUDYSSEY
FLAT”.

1 5 DIGITAL-tuloilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun valitaan jokin digitaalitulo.

1 6 ANALOG-tuloilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun valitaan jokin analoginen tulo-
lähde.

1 7 Signaaliformaatti-ilmaisimet
TrueHD

Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa Dolby Digital
True HD-signaali.

DIGITAL
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa Dolby Digital
signaali.

DIGITAL PLUS
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa Dolby Digital
Plus-signaali.

DIGITAL EX
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa Dolby Digital
EX-signaali.
dts
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DTS-sig-
naali.
dts ES
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DTS ES-
signaali.
dts-HD MSTR
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DTS HD
Master-audiosignaali.
dts-HD HIRES
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa suurireso-
luutioinen DTS HD-audiosignaali.
dts 96/24
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DTS 96/24-
signaali.
Express
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DTS 
Express-signaali.
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KAUKO-OHJAIN
Laitteen mukana toimitettu kauko-ohjain on yleismallinen. 
POWER-painiketta, numeropainikkeita ja ohjauspainikkeita
käytetään eri tulolähdelaitteiden ohjaamiseen. Tulolähde 
vaihtuu joka kerta, kun painetaan yhtä tulolähdevalitsinta 
kauko-ohjaimesta.
SR6004-malliin varusteisiin sisältyy kauko-ohjain  
RC007SR.

HDCD
Tämä ilmaisin syttyy, kun digitaalisen tulosignaalin
koodauksesta puretaan HDCD-signaali.
P C M
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa PCM-sig-
naali (pulssikoodimoduloitu).
D S D
Tämä ilmaisin syttyy tulosignaalin ollessa DSD-signaali.
AAC
Tämä ilmaisin syttyy, kun toistetaan USB-medialle talti-
oituja AAC-formatoituja tiedostoja.
WMA
Tämä ilmaisin syttyy, kun toistetaan USB-medialle talti-
oituja WMA-formatoituja tiedostoja.
M P 3
Tämä ilmaisin syttyy, kun toistetaan USB-medialle talti-
oituja MP3-formatoituja tiedostoja.

1 8 Koodattujen kanavien toimintatilailmaisimet
Nämä ilmaisimet ilmaisevat digitaalisella tulosignaalilla
koodatut kanavat.
”L”, ”C”, ”R”, ”SL”, ”SR” ja ”LFE” ilmaisimet syttyvät, 
jos digitaalinen tulosignaali on Dolby Digital 5.1ch tai
DTS 5.1ch.
”L” ja ”R” ilmaisimet syttyvät, jos digitaalinen tulosig-
naali on 2-kanavainen PCM-audiosignaali.
”L”, ”C”, ”R”, ”SL”, ”S”, ”SR” ja ”LFE” ilmaisimet syt-
tyvät, jos digitaalinen tuosignaali on Surround EX-
lipulla varustettu Dolby Digital 5.1ch signaali tai DTS-
ES-signaali.
”L”, ”C”, ”R”, ”SL”, ”SBL”, ”SR”, ”SBR” ja ”LFE”
ilmaisimet syttyvät, jos digitaalinen tulosignaali on
7.1-kanavainen PCM-audiosignaali.
”ex1” tai ”ex2” ilmaisin syttyy, jos digitaalinen tulo-
signaali sisältää muita kanavia kuin yllä on lueteltu.
Huom!
Laitteen purkaessa Dolby  TrueHD-signaalia, näytön
ilmaiseman tulosignaalin tila riippuu käytetyistä kaiutin-
kanavista.
”SBL”, ”SBR” ja ”S” ilmaisimet eivät syty, jos 5.1-kana-
vaiseen kaiutinjärjesterlmään (L/C/R/SL/SR/SW) syö-
tetään 7.1-kanavainen signaali.

1 9 Pääinformaationäyttö
Tämä näyttö ilmaisee laitteen toimintatilaa, tuloläh-
dettä, surround-toimintoa, viritintä, voimakkuustasoa 
tai muita laitteen käyttöä koskevia viestejä.
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9 SURR (SURROUND) painike
(kun toiminnoksi on valittu jokin muu kuin 
USB)
Painiketta käytetään surround-tilan valintaan.
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Painiketta käytetään seuraavan sivun valintaan.

1 0 INFO-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painamalla tätä painiketta AV-viritinvahvistimen käyt-
tämä asetus ilmestyy kytketyn TV-monitorin ruutuun.
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Näyttö vaihtuu listaruudun ja toimintatilaruudun välillä
iPod-laitetta käytettäessä.

1 1 Kursoripainikkeet /ENTER-painike
Näitä painikkeita käytetään kursorin siirtämiseen
ohjatessasi tätä laitetta, DVD-soitinta tai jotain muuta
AV-laitetta.
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER)
PRESET +/PRESET - painikkeet
Painikkeet valitsevat esiasetettuja asemia ylös- tai
alaspäin.
TUNE /TUNE painikkeet
Käytetään asemataajuuksien virittämiseksi ylös- tai
alaspäin.

1 2 EXIT/MEMO-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painiketta käytetään asetusten peruuttamiseksi
asetusvalikossa.
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER)
Painiketta käytetään esiasetettavien asemien ja
muiden asetusten taltiointiin.

1 3 Ohjauspainikkeet
Painikkeita käytetään PLAY-, STOP-, PAUSE- ja
muita komentoja varten.
(Kun toiminnoksi on valittu TUNER)
T.MODE-painike
Painiketta käytetään stereo- tai monotoiminnon valin-
taan FM-lähetystä kuunneltaessa.
AUTO-ilmaisin syttyy automaattisella stereovastaan-
otolla.
P.SCAN-painike
Painike käynnistää esiasetettujen asemien selailun.
BAND-painike
Painiketta käytetään radiotaajuusalueen valintaan.
T.DISP-painike
Painiketta käytetään näyttötoiminnon valintaan RDS-
vastaanotolla.
PTY-painike
Painike ilmaisee viritettyä asemaa koskevat ohjelma-
tyyppitiedot.
F.DIRECT-painike
Painiketta käytetään ”Frequency direct input” valin-
taan.
P.LOCK-painike
Painikke ei ole käytössä tässä laitteessa.

SR5004-malliin varusteisiin sisältyy kauko-ohjain  
RC008SR.

1 | / POWER ON ja OFF-painikkeet
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeita käytetään virran kytkentään tai katkaisuun.

2 Z.SPKR-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painiketta käytetään ZONE-kaiuttimen aktivoimiseen
tai peruuttamiseen.

3 ZONE A/B-painikkeet
Painikkeita käytetään ZONE-järjestelmän asktivoimi-
seen tai peruuttamiseen.

4 7.1 (7.1CH IN) painike
Painiketta käytetään lähtösignaalin valitsemiseksi
ulkoisesta monikanavadekooderista.

5 SPKR A/B-painike
Painike valitsee kaiutinjärjestelmän.
Kaiutinjärjestelmä vaihtuu alla esitetyssä järjestyk-
sessä.
A --> B --> A+B --> katkaistu --> A

6 MUTE-painike
Painike mykistää vahvistimen audiolähdön.

7 LIGHT-painike
Sytyttää painikkeiden taustavalon.

8 VOLUME +/- painikkeet
Säätävät vahvistimen äänenvoimakkuutta.
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7/LIP SYNC-painike
Painiketta käytetään LIP SYNC-toiminnon valintaan.
8/NIGHT-painike
Tämä painike tasoittaa voimakkaita huippuja Dolby 
Digital-signaaleja toistettaessa. NIGHT-ilmaisin syttyy,
kun toiminto aktivoidaan.
9/D.EQ/VOL-painike
Painiketta käytetään Audyssey Dynamic EQ/Dynamic
voimakkuustoimintojen valintaan.
0/CH SEL-painike
Painiketta käytetään CH LEVEL ADJUST-parametrin
valintaa ja kaiutintasojen tai 7.1 ch-tulotason säätöä
varten.
+10/V.OFF-painike
Tämä painike katkaisee videosignaalin.

2 1 M (MACRO) painike (SR6004)
Tätä painiketta käytetään makrojen ohjelmointiin.
Painikkeen painaminen vaihtaa normaalista toiminta-
tilasta makrotilaan tai päinvastoin.
HE EQ-painike (SR5004)
Painiketta käytetään HT (Home Theater) EQ-toimin-
non aktivoimiseen tai katkaisemiseen.

2 2 MENU-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painiketta käytetään SETUP MAIN MENU-valintaan 
(pääasetusvaikko).
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Käytetään iPod-kuuntelussa sivujen välistä siirtymistä
varten.

2 3 TOP-painike
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Voit palata pääasetusvalikon päällimmäiseen ruutuun
painamalla tätä painiketta asetuksen aikana.
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Tämän painike siirtää valintakursorin päävalikon
alkuun.

2 4 DISPLAY-painike
(Kun toiminnoksi on valittu jokin muu kuin
USB)
Painiketta käytetään näyttötoiminnon valintaan lait-
teen etupaneelin näyttöä varten
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Painiketta käytetään edellisen sivun valintaan.

2 5 INPUT painike
Painike valitsee tulolähteitä eteenpäin.
INPUT painike
Painike valitsee tulolähteitä taaksepäin.

2 6 SETUP/MODE-painike
Painiketta käytetään DVD-soittimen ja muiden laittei-
den asetuksia varten.
(Kun toiminnoksi on valittu USB)
Painiketta käytetään suoran/kauko-ohjattavan ohjauk-
sen valintaan iPod-kuuntelussa.

(Kun toiminnoksi on valittu USB)
painike

Painike asettaa toiston taukotilaan.
painike

Painike käynnistää toiston.
painike

Painike lopettaa toiston.
painikkeet

Painikkeet mahdollistavat hyppäyksen eteen- tai
taaksepäin.

painikkeet
Painikkeet käynnistävät pikahaun eteen- tai taakse-
päin.

1 4 REPEAT-painike
Painike valitsee käytettäväksi halutun kertaustoimin-
non.

1 5 RANDOM-painike
Painiketta käytetään hajatoiston (toistojärjestys on
satunnainen) valintaan.

1 6 TV-ohjauspainikkeet
Painikkeita käytetään TV-vastaanottimen ja monitorin
toimintoja varten.

1 7 BASS/TV CH +/- painikkeet
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeet säätävät matalia taajuuksia vasenta/oikeaa
etukaiutinta ja subwooferia varten.
(Kun toiminnoksi on valittu TV/DSS)
Painikkeita käytetään kanavien vaihtamiseen.

1 8 TREBLE/CAT +/- painikkeet
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painikkeet säätävät korkeita taajuuksia vasenta/oikeaa
etukaiutinta varten.

1 9 CLR/T.TONE-painike
Painiketta käytetään viritintoiminnolla (TUNER) muisti-
tietojen tai ohjelmoinnin pyyhintään.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
Painike valitsee testiäänivalikon.

2 0 Numeropainikkeet
Painikkeita käytetään numeroiden 0 ~ +10 valintaan.
Jos lähteeksi on valittu vahvistin, painikkeet suoritta-
vat vahvistintoimenpiteitä.
(Kun toiminnoksi on valittu AMP)
1/AUTO-painike
Painike valitsee automaattisen surround-asetuksen.
2/STEREO-painike
Painiketta käytetään STEREO-kuuntelutilan valintaan.
3/P.DIRECT-painike
Tätä painiketta käytetään SOURCE DIRECT-toimin-
non valintaan.
Painamalla painiketta uudelleen laite valitsee PURE
DIRECT-toiminnon.
4/SLEEP-painike
Painiketta käytetään uniajastimen asettamiseksi.
5/M-DAX-painike
Painiketta käytetään M-DAX-toiminnon valintaan.
6/EQ-painike
Painiketta käytetään EQ-tilojen valintaan, Audyssey
mukaanluettuna.
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3 4 LEARN-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun kauko-ohjain on LEARN-toimin-
nolla (opetustila).

3 5 MACRO-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun kauko-ohjaimella valitaan jokin
makro-ohjelma.

3 6 Informaationäyttö
LCD-näyttö ilmaisee eri lähteitä ja toimintatiloja koske-
via tietoja.

3 7 ilmaisin
Ilmaisin syttyy kauko-ohjaimen lähettäessä ohjaus-
signaalin.

S R 5 0 0 4
3 8 SEND-ilmaisin

Ilmaisin syttyy kauko-ohjaimen lähettäessä ohjaus-
signaalin.

3 9 LEARN-ilmaisin
Ilmaisin syttyy, kun kauko-ohjain on LEARN-toimin-
nolla (opetustila).

2 7 Lähdevalitsimet (SOURCE)
Näitä painikkeita käytetään lähteen vaihtamiseksi viri-
tinvahvistimesta. Joka kerta, kun yhtä lähdevalitsinta
painetaan, kauko-ohjain vaihtuu painettua painiketta
vastaavaan ohjaustilaan.
Tällä kauko-ohjaimella voi ohjata 12 eri tyyppistä lai-
tetta. Paina tätä painiketta kaksi kertaa kahden sekun-
nin sisällä, kun haluat vaihtaa AV-viritinvahvistimen
käyttämän lähteen. Kauko-ohjain lähettää signaalin
toisella painalluksella.
Huom!
• Valitse lähteeksi AMP voidaksesi käyttää kauko-

ohjainta viritinvahvistimen toimintoja varten.
• USB-painike ei toimi, jos kyseessä on SR5004-

viritinvahvistin.
2 8 ATT-painike

Käytä tätä toimintoa, jos signaali on liian korkea ja 
säröytyy, vaikka voimakkuutta pienennetään
VOLUME-säätimellä. ATT-ilmaisin syttyy, kun vaimen-
nustoiminto aktivoidaan. Toiminto vaimentaa tulosig-
naalin tasoa estäen äänen särötymisen.
Vaimennustoiminto ei vaikuta REC OUT-lähtösignaa-
liin.
Huom!
Tämä toiminto ei ole käytössä, kun digirtaalitulo vali-
taan.

2 9 A/D-painike
Painiketta käytetään analogi- ja digitaalitulojen vaihta-
miseen.

3 0 HDMI-painike (SR6004)
Painiketta käytetään HDMI OUTPUT 1 tai 2 lähdön
valintaan.

3 1 SET-painike
Painiketta käytetään opetus- ja esiasetustoimintojen
valintaan.

3 2 SOURCE ON/OFF-painike
Painiketta käytetään tietyn lähteen (esim. DVD-soitin)
päällekytkemiseksi/katkaisemiseksi järjestemän muis-
ta laitteista riippumatta.

3 3 Infrapunalähetin ja opetussignaalitunnistin
Lähetin lähettää infrapunavaloa. Paina painikkeita
samalla, kun osoitat kauko-ohjaimella kohti tämän tai
muun AV-laitteen vastaanottoikkunaa.
Suuntaa kauko-ohjain kohti toista kauko-ohjainta
myös käyttäessäsi opetustoimintoa.



TAKAPANEELI
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1 DIGITAL AUDIO IN-liitännät
(Optical ja Coaxial)
Kytke nämä liitännät digitaalilaitteen (kuten DVD-soi-
tin, CD-soitin tai DSS-järjestelmä) digitaalisiin signaali-
lähtöihin).

2 DIGITAL AUDIO REC/ZONE B OUT-liitäntä
(Optical)
Kytke tämä litäntä digitaalisen äänityslaitteen (kuten
CD-nauhuri) tai toisen AV-vahvistimen digitaalisin
signaalituloihin.

3 HDMI IN-liitännät
Kytke nämä liitännät HDMI-lähdöillä varustettuun Blu-
ray- tai DVD-soittimeen.

4 HDMI OUT-liitännät
Kytke nämä liitännät HDMI-tuloilla varustettuun TV-
vastaanottimeen tai projektoriin.

5 COMPONENT VIDEO IN-liitännät
Kytke nämä liitännät HDMI-lähdöillä varustettuun TV-
vastaanottimeen tai projektoriin.

6 COMPONENT VIDEO OUT-liitännät
Kytke nämä liitännät component-videotulolilla varus-
teettuun TV-monitoriin tai projektoriin.

7 VIDEO IN/OUT-liitännät
Kytke nämä liitännät videolaitteen videoliitäntöihin.

8 VIDEO MONITOR OUT-liitäntä
Kytke liitäntä TV-vastaanottimen tai projektorin video-
tuloliitäntään.

9 RS-232C-liitäntä
RS-232C-portti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä
ulkoisen ohjaimen kanssa viritinvahvistimen toiminto-
jen ohjaamiseksi ulkoisesta laitteesta.

1 0 Verkkojänniteliitäntä (AC IN)
Kytke virtakaapeli tähän liitäntään.

1 1 AC OUTLET-ulosotto
Tämä ulosotto syöttää verkkojännitteen, kun viritin-
vahvistimessa on virta päällä.
Huom!
Kun ZONE A tai ZONE B on aktiivi, laitteen virran-
syöttö toimii vaikka laite olisi valmiustilassa.
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Kytkennät
KAIUTTIMIEN SIJOITUS
Ihanteellinen surround-järjestelmä tätä laitetta varten on 
9 kaiuttimen järjestelmä (vasen ja oikea etukaiutin, keski-
kaiutin, vasen/oikea surround-kaiutin, vasen/oikea sur-
round-takakaiutin, subwooferi sekä vasen ja oikea yläefek-
tikaiutin). Käytä samantyyppisiä kaiuttimia kaikissa etukana-
vissa parhaan tuloksen varmistamiseksi. Tämä tarjoaa tasai-
sen panoroinnin, toiminnan siirtyessä puolelta toiselle.
Kesikanavakaiutin on hyvin tärkeä, koska filmin sisältä-
mästä dialogista yli 80 % toistuu juuri keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimen ääniominaisuuksien tulee olla samanlaiset
kuin etukaiuttimilla. Surround-kaiuttimien ei tarvitse olla 
identtisiä etukanavakaiuttimien kanssa, mutta äänenlaa-
dullisesti kuitenkin hyvät. Surround-keskikanavakaiutin on
hyödyllinen Dolby Digital Surround EX tai DTS-ES-materi-
aalia toistettaessa. Yksi Dolby Digital ja DTS-järjestelmän 
hyödyistä on täysin erilliset koko alueen surround-kanavat.
Aikaisemmissa Pro Logic-tyyppisissä järjestelmissä kana-
vien taajuudet ovat rajalliset. Bassoefektit ovat tärkeä osa 
kotiteatteria. Kuuntelunautinnon optimoimiseksi on käy-
tetävä subwooferia matalien taajuuksien toistamiseen. 
Jos käytössäsi on koko äänialueen kattavat etukaiuttimet,
voit käyttää niitä subwooferin sijasta valitsemalla oikeat ase-
tukset valikkojärjestelmää käyttäen.

Subwoofer = subwooferi, Front Right = vasen etukaiutin,
Front Height Right = oikea yläefektikaiutin, Front Center = keski-
kaiutin, Front Left = vasen etukaiutin, Front Height Left = vasen
yläefektikaiutin, Surround Right = oikea surround-kaiutin, 
Surround Left = vasen surround-kaiutin, Surround Back Right =
oikea surround-takakaiutin, Surround Back Left = vasen sur-
round-takakaiutin.

Vasen ja oikea etukaiutin
Suositamme vasemman (L) ja oikean (R) etukaiuttimen 
kääntämistä 45-60 asteen kulmaan kuuntelupaikkaan näh-
den.

Varoitus!
• Mahdollisten virrankatkaisupoksahdusten välttämi-

seksi, kytke virta päälle AC OUTLET-ulosottoon 
kytketystä laitteesta ennen kuin kytket virran viritin-
vahvistimeen.

• Jänniteulosoton kapasiteetti on 150W. Älä kytke
ulosottoon laitteita, joiden kokonaistehon kulutus 
ylittää ulosoton kapasiteetin. Suojapiiri katkaisee
muussa tapauksessa virransyötön.

1 2 Kaiutinliitännät
Kytke kaiuttimet näihin liitäntöihin.

1 3 ANALOG AUDIO IN/OUT-liitännät
Kytke nämä liitännät audio- tai videolaitteen audiolii-
täntöihin.

1 4 ZONE A OUT-liitännät
Nämä ovat ZONE A-audiolähtöliitännät. Kytke liitännät
lisävarusteena saatavaan audiovahvistimeen kuunnel-
laksesiZONE-järjestelmällä valittua lähdettä toisessa
huoneessa.

1 5 7.1 CH INPUT-liitännät
Kytke nähin liitäntöihin DVD-soitin, Super Audio CD-
monikanavasoitin tai muu monikanavaportilla varustet-
tu laite 5.1- tai 7.1-kanavaisen äänen toistoa varten.

1 6 REMOTE CONT. IN/OUT-liitännät
Kytke nämä liitännät kauko-ohjausliitännöillä (RC-5)
varustettuun Marantz-laitteeseen.

1 7 SW-liitäntä
Kytke tämä liitäntä aktiivi-subwooferin linjatasotuloon.
Jos käytät ulkoista subwoofer-vahvistinta, kytke tämä
liitäntä subwoofer-vahvistimen tuloliitäntään.

1 8 PRE OUT-liitännät
Käytä näitä liitäntöjä ulkoisen päätevahvistimen kytke-
miseen.

1 9 AM-antenni- ja maadoitusliitännät
Kytke näihin liitäntöihin laitteen mukana toimitettu 
AM-silmukka-antenni.

2 0 DC OUT-liitäntä
Kytke tähän liitäntään laite, joka tietyissä olosuhteissa 
on aktivoitava liipaisinjännitteellä (tasajännite).
Käytä GUI-asetusvalikkoa määrittääksesi olosuhteet,
joissa nämä liitännät aktivoituvat.
Huom!
Tämä lähtöjännite on ainoastaan toimintatilan ohjausta
varten. Sen jännite ei riitä laitteen käyttötoimintoja var-
ten.

2 1 FLASHER IN-liitäntä
Tämä liitäntä on tarkoitettu tämän laitteen ohjaamiseksi
jokaisesta ZONE-vyöhykkeestä käsin. Kytke liitäntään
esim. näppäimistön tmv. ohjaussignaali.

2 2 M-XPort-liitäntä
Kyke tähän liitäntään langaton Marantz-vastaanotin 
RX101.



KAIUTTIMIEN KYTKENTÄ
• Käytä laitteen takapaneeliin merkityn impedanssin mukaisia kaiuttimia.
• Kytkiessäsi aktiivi-subwooferin (varustettu sisäänrakennetulla vahvistimella), kytke se PRE OUT-subwoofer-

lähtöön.

Varoitus!
• Estä paljaita kaiutinjohtoja koskettaa toisiinsa tai laitteen metalliosiin estääksesi sähköisten piirien vahingoittumisen.

• Älä koske kaiutinliitäntöihin virran ollessa kytketty. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke vain yksi kaiutinjohto yhtä kaiutinliitäntää kohti. Laite voi muussa tapauksessa vahin-

goittua.
• Kytke kaiuttimien positiiviset ja negatiiviset kaapelit oikein. Signaalin laatu huononee,  jos 

kaapelit kytketään väärään vaiheeseen.
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Vasen ja oikea yläefektikaiutin
Nämä kaiuttimet ovat tarpeen voidaksesi toistaa Dolby Pro
Logic IIz-ääntä.
Kaiuttimet parantavat ääniefektejä ja luovat 3-ulotteisen
äänitilan.
Kaiutinyksiköiden korkeus
Vasen/oikea etukaiutin ja keskikaiutin
Asenna kaiuttimet siten, että niiden korkea- ja keskiääni-
elementit ovat suunnilleen samalla korkeudella.
Vasen/oikea surround-kaiutin ja surround-taka-
kaiutin
Asenna vasen/oikea surround-kaiutin sekä surround-
takakaiutin n. 70 cm - 1 m korviesi yläpuolelle.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman tarkasti samalle korkeu-
delle
Vasen ja oikea yläefektikaiutin
Sijoita nämä kaiuttimet 1 m korkeammalle kuin vasen ja
oikea etukaiutin. Kaiuttimet voi sijoittaa laajempaan kul-
maan kuin etukaiuttimet, mutta ihanteellinen kulma on
sama kuin etukaiuttimilla. Korkeuden tulee kuitenkin olla
etukaiuttimia suurempi.

Keskikaiutin
Aseta keskikaiuttimen etureuna samaan linjaan etukaiutti-
mien (L/R) kanssa. Keskikaiuttimen voi sijoittaa myös hie-
man tämän linjan taakse.
Vasen ja oikea surround-kaiutin
Kun tämä laite asetetaan surround-käyttöä varten on 
surround-kaiuttimet sijoitettava huoneen sivuseinille tai 
hieman kuuntelupisteen taakse. Keskikaiuttimen tulee 
osoittaa suoraan huoneen keskelle.
Vasen ja oikea surround-takakaiutin
Surround-kaiuttimien käyttö vaatii täyden 7.1-kanavajär-
jestelmän asentamista. Kaiuttimet sijoitetaan takaseinälle, 
kuuntelupaikan taakse. Keskikaiuttimen tulee olla suun-
nattu huoneen keskelle.
Subwooferi
Suositamme subwoofer-kaiuttimen käyttöä parhaan mah-
dollisen bassotoiston varmistamiseksi. Koska subwooferi 
toistaa ainoastaan matalia taajuuksia, sen voi sijoittaa mihin 
tahansa paikkaan huoneessa.



AUDIOLAITTEIDEN KYTKENTÄ
CD/CDR OUT-liitännän signaali on sama kuin valttuna oleva signaali.
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Kaiutinjohdon kytkentä
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.

Huomautus!
• Älä yhdistä tätä ja muita laitteita verkkovirtaan ennen

kuin kaikki laitteiden väliset kytkennät on tehty.
• Kytke kaikki pistokkeet tiukkaan. Löysät kytkennät

aiheuttavat häiriöitä.
• Kytke vasen ja oikea kanava oikein. Punainen liitin kyt-

ketään oikeaan kanavaan (R) ja valkoinen liitin vasem-
paan kanavaan (L). 

• Kytke tulo- ja lähtöliitännät oikein.
• Tutustu myös viritinvahvistimeen liitettävän jokaisen

laitteen käyttöohjeisiin.
• Älä niputa audio-/videokytkentäkaapeleita samaan

nippuun verkko- ja kaiutinjohtojen kanssa. 
Tämä aiheuttaa hurinaa tai muita häiriöitä.

Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä
• Tutustu jokaisen laitteen käyttöoppaaseen digitaali-

tuloihin kytketyn DVD-soittimen tai muun digitaaliläh-
teen audioformaatin asettamiseksi.

• Käytä optisia kuitukaapeleita optisia tuloliitäntöjä ja 
optista REC/ZONE B-lähtöliitäntää varten.
Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapeleita (digitaaliääni tai 
kuva) koaksiaalisia tuloliitäntöjä varten.

• Voit määrittää tulon jokaista digitaalista tulo-/lähtöliitän-
tää varten laitettasi vastaavalla tavalla.

Huom!
• Viritinvahvistimen digitaaliset signaaliliitännät ovat EIA-

normin mukaiset. Viritinvahvistin ei toimi kunnolla ellei 
käyttämäsi kaapeli vastaa tätä normia.

• Jokainen audioliitäntätyyppi toimii itsenäisesti. Digitaali-
siin tai analogisiin liitäntöihin syötetyt signaalit syöttyvät
ulos myös vastaavista digitaali- ja analogilähöistä.



VIDEOLAITTEIDEN KYTKENTÄ
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Video, S-video, Component-liitännät
VIDEO-liitäntä
VIDEO-liitännän signaali on tavanomainen komposiitti-
videosignaali.
COMPONENT-liitäntä
Suorita component-videoliitännät component-tuloilla varus-
tettuun TV-vastaanottimeen tai monitoriin voidaksesi tuot-
taa korkealaatuisia videokuvia. 
Kytke viritinvahvistimen video out-liitännät monitoriin käyt-
täen component-videokaapelia tai kolmea erillistä videokaa-
pelia.
S-VIDEO-liitäntä
Videosignaali erotellaan luminanssi (Y) ja väri (C) signaaleiksi
S-VIDEO-liitäntää varten.

Kameranauhuri, kannettava DVD-soitin, pelikonsoli jne.



HDMI-LAITTEIDEN KYTKENTÄ
HDMI-liitännät
Viritinvahvistin pystyy syöttämään video- ja audiosignaaleja BD- ja muista lähteistä suoraan näyttölaitteeseen.
Tämä varmistaa korkealaatuisen kuvatoiston minimoimalla analogisesta muuntamisesta johtuvan signaalin huononemi-
sen. Laite pystyy myös muuntamaan analogisia videosignaaleja (Composite-video, S-video, Component-video) HDMI-
lähtöä varten. Suorita tulolähteen valinta GUI-valikkojärjestelmässä. Käyttäjä pystyy muuttamaan laitteen HDMI-tuloihin
tehtyjä asetuksia näitä toimintoja käyttämällä.
Huom!
• Signaalien syöttöä ei tapahdu, jos HDMI-lähtö kytketään näyttömonitoriin, joka ei ole HDCP-signaaliyhteensopiva.
• Kuvaruutuun ei ilmesty kuvaa ellei kytketty TV tai näyttö ole yhteensopiva yllä mainitun formaatin kanssa.
• Tutustu kytkettävän TV-vastaanottimen tai näyttölaitteen käyttöohjeisiin HDMI-liitäntää koskevia lisätietoja varten.

* HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection

HDMI-laitteiden kytkentä
Käytä HDMI-kaapelia (myydään erikseen) viritinvahvistimen HDMI-liitännän kytkemiseksi DVD-soittimen, TV:n, projektorin 
tai muun laitteen HDMI-liitäntään. Kytkettävän soittimen on oltava monikanava-audio-yhteensopiva pystyäkseen lähettä-
mään monikanavaisia audiotietoja HDMI-liitännän kautta.
Huom!
• Jotkut lähdelaitteet, kuten esim. DVD-soittimet tai Set Top-boksit eivät tue viritinvahvistimen HDMI-repeater-toimintoja. 

TV-vastaanottimet ja projektorit eivät tällaisessa tapauksessa toista kuvia oikein.

18

Huom!
• Kytke vasen ja oikea audiokanava oikein. Punainen

kaapeli kytketään R-liitäntään (oikea) ja valkoinen kaa-
peli L-liitäntään (vasen).

• Kytke videosignaalitulot ja lähdöt oikein.
• Aseta digitaalinen audioformaatti DVD-soitinta tai muita 

digitaalisia lähdelaitteita varten. Tutustu jokaisen digi-
taalituloon kytketyn laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja
varten.

• Laitteessa on videomuuntotoiminto. Tutustu lisätie-
toihin kohdassa ”Videotulo/lähtö”.

• AUX VIDEO- ja S-VIDEO-liitäntöjä ei voi käyttää saman-
aikaisesti. Älä kytke mitään laitetta VIDEO-liitäntään, jos
käytät S-VIDEO-liitäntää.



Huom!
• Jos liität useampia laitteita tähän viritinvahvistimeen, katkaise virta käyttämättömistä laitteista välttääksesi niiden väliset 

häiriöt.
• Laite saattaa vahingoittua, jos kaapeleita kytketään tai irrotetaan virran ollessa kytketty. Katkaise virta ennen kaapelien 

kytkemistä tai irrottamista.
• Seuraavat toiminnot eivät ole käytössä, jos viritinvahvistin kytketään laitteeseen, joka ei ole HDMI 1.3a yhteensopiva.

- Deep Color
- Dolby true HD
- DTS-HD Master Audio
- SACD
- DVD-Audio

• HDMI-liitännästä syötetyt monikanavaiset PCM-signaalit ja  64 kHz tai sitä korkeammat  audiosignaalit eivät syöty ulos
DIGITAL OUTliitännästä.

• HDMI-signaali saattaa altistua häiriöille käytetyn kaapelin laadusta rippuen.
• Tämä viritinvahvistin ei tue HDMI-ohjausta. Sen voi kutenkin kytkeä HDMI-ohjausta tukevien laitteiden välille ja harjoitella

ohjausta syöttämällä HDMI-ohjaussignaalit laitteen kautta (HDMI control through-toiminto).
SR6004-laitteen HDMI OUT2-liitäntä ei tue HDMI-control through-toimintoa. Käyttäessäsi HDMI-control through-toimin-
toa, käytä HDMI OUT1-liitäntää. Kaikki HDMI-tuloliitännät tukevat HDMI-control through-toimintoa. 
”HDMI control” on laitteiden välinen harjoittelutoiminto, joka käyttää HDMI-normin mukaista CEC (Consumer Electronics 
Control) toimintoa. Laitteilla voi suorittaa linkitettyja toimintoja käyttäen HDMI-kaapeleita laitteiden väliseen kytkentään.

ANTENNIEN KYTKENTÄ
Laitteen mukana toimitettujen antennien kytkentä
Mukana olevat antennit on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Huom!
• Suorista antennijohto ja käännä sitä eri suuntiin, kunnes signaali on paras mahdollinen. Kiinnitä antenni seinään tai 

muuhun sopivaan paikkaan (esim. piirustusnastoilla), jossa vastaanotto on paras mahdollinen.
• Asenna antenni mahdollisimman kauas tästä laitteesta, TV-vastaanottimista, kaiutinkaapeleista ja verkkojohdosta.

Ulkoantennien kytkentä
Asenna tehokas ulkoantenni ellei sisäantennilla saavutetun vastaanoton laatu ole riittävän hyvä.
Asenna antenni etäälle häiriölähteistä (neonvalot, vilkkaat liikenneväylät, voimalinjat, jne.).

AM-silmukka-antenni

FM-ulkoantenni AM-ulkoantenni

Musta Valkoinen

Maa 
Huom!
• Älä irrota AM-silmukka.antennia, vaikka kytket ulkoantennin.
• Älä kytke mukana olevaa FM-antennia.
• Tämän laitteen GND-liitäntä ei toimi turvallisena maadoituspisteenä.
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AM-silmukka-antennin kokoaminen

Työnnä liitinkappale runko-osaan

AM-antennikaapelin kytkentä
Musta Valkoinen Paina alas Työnnä johto reikään Vapauta
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• Tulolähteen vaihtuessa uutta lähdettä vastaava nimi
ilmestyy hetkeksi etupaneelin näyttöön. 

• Jos käytät FUNCTION RENAME-toimintoa, näyttö
ilmaisee syöttämäsi uuden nimen.

• Tulolähteen vaihtuessa viritinvahvistin vaihtaa auto-
maattisesti digitaalitulolle,surround-tilaan, vaimennus-
ja yökuuntelutilaan, jotka olivat valittuina kyseistä läh-
dettä konfiguroitaessa.

Kokonaisvoimakkuuden säätö

Säädä voimakkuus miellyttävälle tasolle käyttäen
VOLUME-säädintä etupaneelista tai VOLUME +/-  painik-
keita kauko-ohjaimesta. Voimakkuus kasvaa kääntämällä 
VOLUME-säädintä myötäpäivään tai painamalla VOLUME 
+ painiketta kauko-ohjaimesta. Voimakkuus pienenee 
vastaavasti kääntämällä VOLUME-säädintä vastapäivään
tai painamalla VOLUME - painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Jos kanavatasoksi on säädetty 1 dB tai enemmän

käyttämällä CHANNEL LEVEL-asetusta, maksimi
voimakkuus vähenee alle 80.

Äänensävyn säätö (Bass/Treble)

Käytä BASS- ja TREB-säätimiä kuuntelun aikana säätääk-
sesi äänensävyä mieltymystesi tai huoneakustiikan mukai-
sesti.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Käytä AMP-painiketta säätääksesi äänensävyä.
Paina BASS + tai BASS - painiketta matalien taajuuksien 
säätämiseksi.
Paina TREB + tai TREB - painiketta korkeiden taajuuksien 
säätämiseksi.
Huom!
Sävysäätimet eivät toimi alla esitetyissä toimintatiloissa:
• Source Direct
• Pure Direct
• 7.1 ch Input
• Dolby Virtual speaker
• Dolby Headphone
• Dolby True HD
• Dolby Digital Plus
• DTS-HS ja 176.4/192 kHz PCM
• Acoustic EQ
• M-DAX

VIRTAJOHDON KYTKENTÄ
1. Kytke mukana oleva virtakaapeli laitteen takapanee-

lissa olevaan AC IN-liitäntään.

2. Kytke virtajohdon verkkopistoke pistorasiaan.

Laitteen käyttö
Kuvaesimerkeissä käytetty laite on SR6004

VAHVISTIMEN KÄYTTÖ
Virran päällekytkentä

1. Kytke virta päälle SR6004-laitteeseen kytketystä
laitteesta.

2. Paina POWER ON/OFF-painiketta viritinvahvistimesta.
Virta kytkeytyy tai katkeaa joka painalluksella.
STANDBY-ilmaisin syttyy viritin-vahvistimen etupanee-
liin ja laite asettuu valmiustilaan painamalla POWER 
ON/OFF- tai SOURCE ON/OFF-painiketta sen jälkeen,
kun AMP-painikettaon painettu kauko-ohjaimesta.
Kytkeäksesi virran päälle valmiustilasta, paina ENTER-
painiketta laitteesta tai AMP-painiketta kauko-ohjai-
mesta. Paina sitten POWER ON tai SOURCE ON/OFF-
painiketta.

Tulolähteen valinta
Valitse ensin tulolähde viritinvahvistimesta voidaksesi
kuunnella jotain mediaa.
Esimerkki: DVD

Valitse DVD kääntämällä INPUT SELECTOR-nuppia etu-
paneelista tai painamalla DVD-painiketta kahdesti peräk-
käin kauko-ohjaimesta. Kytke tämän jälkeen virta DVD-
soittimeen ja käynnistä DVD-toisto.
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3. Paina kursoripainiketta tai etupaneelista yli 1 sek.
käynnistääksesi automaattivirityksen.

4. Automaattiviritys pysähtyy löytäessään lähettävän
asemataajuuden.

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kahdesti 

kahden sekunnin sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Valitse FM  tai AM painamalla BAND-painiketta.
3. Pidä TUNE tai painiketta alaspainettuna yli 1 sek.

käynnistääksesi automaattivirityksen.
4. Automaattiviritys käynnistyy ja pysähtyy löytäessään 

lähettävän asemataajuuden.
Käytä manuaalista viritystapaa ellei automaattihaku pysäh-
dy haluamallesi asemalle. 

Manuaalinen viritys

(Etupaneelin säätimillä)
1. Käännä INPUT SELECTOR-valitsin TUNER-asentoon.
2. Paina BAND-painiketta ja valitse FM tai AM.
3. Viritä haluamasi asema painamalla kursoripainiketta 

tai etupaneelista.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kahdesti 

kahden sekunnin sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Paina BAND-painiketta ja valitse FM tai AM. 
3. Viritä haluamasi asema painamalla TUNE tai 

painiketta.

Äänen hetkellinen mykistys

Paina MUTE-painiketta kauko-ohjaimesta kaikkien kaiutin-
lähtöjen hetkellistä mykistystä varten esim. puhelimen soi-
dessa. Ääni katkeaa kaikista kaiutinlähdöistä ja kuulokelii-
tännästä. MUTE-painike ei kuitenkaan vaikuta käynnissä 
olevaan äänitykseen tai kopiointiin. MUTE-ilmaisin syttyy
näyttöön järjestelmän ollessamykistetty. Paina MUTE-pai-
niketta uudelleen halutessasi palauttaa äänen normaalille 
tasolle.

VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kauko-ohjai-
mesta. Kuvaesimerkeissä käytetty laite on SR6004.

Radiolähetyksen kuuntelu
Taajuusaskellus on valittavissa AM-asemia vastaanotetta-
essa.  Perusaskellus on 9 kHz. Voit halutessasi valita 
askellukseksi 10 kHz. Paina BAND-painiketta yli 5 sekuntia
etupaneelista tai kauko-ohjaimesta. Taajuusaskellus vaih-
tuu.
Huom!
• Virittimen esiasetettu muisti tyhjenee, kun taajuusaskel-

lusta muutetaan.

Automaattihaku 

(Etupaneelin säätimillä)
1. Valitse TUNER kääntämällä INPUT SELECTOR-valit-

sinta.
2. Valitse FM  tai AM painamalla BAND-painiketta.
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FM-viritystoiminto (AUTO STEREO tai MONO)

AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön virittimen ollessa
automaatti-
sessa stereotilassa.
ST-ilmaisin syttyy stereolähetystä vastaanotettaessa.
Kohinasalpa aktivoituu asemien välisillä taajuuksilla.
TUNED ja ST-ilmaisimet ovat sammuksissa. Jos viritettävän
aseman signaali on heikko, sen vastaanotto stereona voi
osoittautua vaikeaksi. Vaihda tällöin monovastaanotolle
painamalla T.MODE-painiketta etupaneelista tai kauko-
ohjaimesta.
AUTO- ja ST-ilmaisimet ovat sammuksissa, jos FM-stereo-
lähetyksen vastaanotto tapahtuu monona.
Voit palata automaattiselle stereotoiminnolle painamalla
uudelleen T.MODE-painiketta etupaneelista tai kauko-
ohjaimesta. AUTO-ilmaisin syttyy näyttöön.

Suora taajuusvalinta

1. Valitse viritin painamalla TUNE-painiketta kahdesti 
kahden sekunnin sisällä kauko-ohjaimesta.

2. Paina BAND-painiketta ja valitse FM tai AM. 
3. Paina F.DIRECT-painiketta kauko-ohjaimesta.

Näyttöön ilmestyy ”FREQ----”.
4. Syötä haluamasi asemataajuus käyttämällä numeropai-

nikkeita kauko-ohjaimesta.
5. Valitsemasi asema virittyy automaattisesti.



KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Valitse AMP tai TUNER painamalla SOURCE-painiketta voidaksesi käyttää kauko-ohjainta viritinvahvistimen 
ohjaukseen. Tutustu alla olevaan listaan AMP- ja TUNER-toiminnon käyttöä varten.

AMP-toiminto

Kytkee/katkaisee virran (SR5004/SR6004).
Katkaisee virran (SR5004/SR6004).
Kytkee virran (SR5004/SR6004).
Vaihtaa HDMI 1 ja 2-lähdön välillä (ainoastaan SR6004).
Aktivoi/katkaisee ZONE A tai ZONE B-vyöhykkeen.
Aktivoi/katkaisee ZONE SPEAKER A-järjestelmän.
Valitsee analogi- tai digitaalitulon.
Vaimentaa tulosignaalin tasoa.
Valitsee kaiutinjärjestelmän.
Valitsee 7.1 CH IN-tulon.
Valitsee lähdelaitteen.
Asettaa kauko-ohjaimen AMP-toiminnolle.
Vaihtaa tuloloähdevalisimen asetusta (SR5004/SR6004).
Vaihtaa etupaneelin näyttötoiminnon.
Vähentää äänenvoimakkuutta väliaikaisesti.
Valitsee surround-tilan.
Säätää äänen okonaistasoa.
Siirtää takaisin SETUP MENU-valikon alkuun.
Näyttää käytössä olevat asetukset monitorin ruudussa.
Siirtävät kursoria SETUP MENU-asetuksia varten.

Hyväksyy suoritetut SETUP MENU-asetukset.
Valitsee SETUP MENU-valikon.
Sulkee SETUP MENU-valikon.
Valitsee MACRO-toiminnon (ainoastaan RC007SR).

Aktivoi/katkaisee HT-EQ-toiminnon (ainoastaan RC008SR).

Valitsee auto-surround-tilan.
Valitsee STEREO-tilan.
Valitsee pure direct-tilan.
Asettaa uniajastimen.
Valitsee M-DAX-toiminnon.
Valitsee EQ-toiminnon.
Valitsee LIP SYNC-toiminnon.
Aktivoi/katkaisee yökuuntelutoiminnon.
Valitsee Audyssey Dynamic EQ- ja Audyssey Dynamic Volume-
toiminnot
Valitsee testiäänivalikon.
Valitsee CH LEVEL ADJUST-parametrin ja säätää kaiutintasot tai
7.1 ch -tulotason.
Aktivoi/peruuttaa videolähdön.
Kytkee/katkaisee virran (TV-vastaanotin).
Valitsee videotulon TV-vastaanottimesta.
Säätää korkeita taajuuksia.
Säätää matalia taajuuksia.
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Viritintoiminto

Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Mahdollistaa AMP-toiminnon käytön.
Ilmaisee esiasetetut tiedot.

Virittää asemataajuuksia ylös tai alaspäin.
Valitsee esiasetetun aseman ylös- tai alaspäin.

Valitsee esiasetusnumeroita virittimen muistista.

Valitsee automaattisen stereotoiminnon tai  monotoiminnon.

Käynnistää easiasetettujen asemien selailun.
Valitsee radiotaajuusalueen.
Valitsee näyttötoiminnon RDS-vastaanotolla.

Ilmaisee viritettyä asemaa koskevat ohjelmatyyppitiedot.

Valitsee viritystaajuuden suorasyötön.
Syöttävät numeroita.
Pyyhii tehdyn syötön.
Kytkee/katkaisee virran (TV).
Valitsee videotulon TV-vastaanottimesta.

• RC007SR ja RC008SR eivät sisällä esiasetuskoodi (PRESET) -kirjastoa tälle laitteelle.
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Erilaisia kytkentöjä
USB-MEDIAN/iPOD-LAITTEEN KYTKENTÄ
(ainoastaan SR6004)
Kytke USB-media/iPod viritinvahvistimeen.

Mukana oleva iPod-kaapeli

Huom!
Kytke USBmedia/iPod virran ollessa katkaistu tai tuloläh-
teen ollessa jokin muu kuin USB. USB-muisti saattaa va-
hingoittua, jos USB-tikku kytketään/irrotetaan, kun tulo-
lähde on USB- ja virta on kytketty päälle.
Varoitus!
Älä käytä USB-jatkokaapelia käyttäessäsi USB-laitetta.

Käyttäessäsi USB-
mediaa Käyttäessäsi iPodia
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SPEAKER C-KYTKENTÄ (BI-AMP-KYTKENTÄ)
Bi-amp-kytkentä on mahdollsita kaiuttimilla, joissa on kaksi
tuloliitäntäsarjaa (korkeille ja matalille taajuuksille).
Tämä mahdollistaa korkea- ja matalaääniyksiköiden ohjaa-
misen erillisillä kanavavahvistimilla. Tämä tarjoaa korkeam-
man äänenlaadun. Kytke kaiuttimet kuvaesimerkin osoitta-
malla tavalla. Aseta takapaneelin SPEAKER C-kytkin ON-
asentoon.
Huom!
• Jos kytkentä tehdään väärin, suojapiiri aktivoituu ja aset-

taa laitteen valmiustilaan (STANDBY-ilmaisin vilkkuu).
Tarkista tällaisessa tapauksessa kaiuttimien ja laitteen
väliset kytkennät.

• Katkaise latteesta virta ennen kuin vaihdat SPEAKER C
kytkimen asentoa.

• Käytä bi-amp-konfigurointia tukevia kaiuttimia.
• Muista irrottaa oikosulkukappaleet liitännöistä ennen

kuin kytket kaiuttimet.

LANGATTOMAN VASTAANOTTIMEN KYTKENTÄ
Viritinvahvistimeen voidaan kytkeä langaton RX101-vas-
taanotin. Kytke RX101 tämän laitteen M-XPort-liitäntään.
• Käyttäessäsi SR6004-viritinvahvistinta, kytke mukana

oleva RX101 suoraan viritinvahvistimeen.
Käyttäessäsi RX5004-viritinvahvistinta, hanki RX101-
vastaanotin, joka myydään myös lisävarusteena.

• Tutustu lisätietoja varten RX101-vastaanottimen mukana
oleviin asennus- ja käyttöohjeisiin.



MONIKANAVAISTEN AUDIOLAITTEIDEN KYTKENTÄ
7.1 CH INPUT-liitännät on tarkoitettu monikanavaisten audiolähteiden kytkemiseksi, kuten Super-audio-CD-soitin, DVD-
audiosoitin tai ulkoinen dekooderi.
Aktivoi 7.1 CH INPUT, jos käytät näitä liitäntöjä ja aseta 7.1 CH INPUT-taso käyttämällä SETUP MAIN MENU-valikkoa.

ULKOISEN PÄÄTEVAHVISTIMEN KYTKENTÄ
Kytke ulkoinen päätevahvistin PREOUT-liitäntöihin. Kytke jokainen kaiutin sitä vastaavaan ulkoiseen päätevahvistimeen.
Huom!
Viritinvahvistimen SBL/HL- ja SBR/HR-liitännät ovat surround-takakaiuttimien-, yläefektikaiuttimien ja ZONE-kaiutin A
kytkentää varten. Yllä mainittujen kaiuttimien äänet syöttyvät näiden liitäntöjen kautta.

Aktiivi-subwoofer
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DVD-audiosoitin
tai

Super-audio CD-
monikanavasoitin
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SR6004

Huom!
• HDMI- tai digitaalitulo (optical ja coaxial) -lähteitä ei voi

käyttää ZONE A-vyöhykkeessä.
Ainoastaan digitaalituloa  (optical ja coaxial) voi käyt-
tää ZONE B-vyöhykkeessä.
ZONE A kaiutinta ei voi käyttää, kun surround-taka-
kaiuttimet yläefektikaiuttimet tai speaker C-kaiuttimet
(bi-amp) ovat käytössä.

1 )
Voit ohjata muita Marantz-tuotteita viritinvahvistimen 
kauko-ohjaimella suorittamalla kytkentä jokaisen ohjatta-
van laitteen REMOTE CONTROL-liitäntään.
Viritinvahvistimen kauko-ohjaustunnistin vastaanottaa
kauko-ohjaimen lähettämän signaalin. Kyseinen signaali 
syöttyy sitten liitettyyn laitteeseen tämän liitännän kautta. 

Suuntaa kauko-ohjain ainoastaan kohti viritinvahvistinta 
antaessasi jonkin komennon. Jos näihin liitäntöihin kytke-
tään Marantz-päätevahvistin (ei kaikki mallit), päätevahvis-
timen virtakytkin tahdistuu viritinvahvistimen virtakytki-
meen.
Aseta REMOTE CONTROL-kytkin muista laitteista
(ei SR6004/SR5004) EXT (EXTERNAL) asentoon 
voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta.
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2 )
Muista kytkeä infrapunatunnistin pois käytöstä seuraa-
vasti, jos NR1501:n RC-5 IN-liitäntään kytketään ulkoinen 
infrapunatunnistin tmv. laite.
1. Pidä SURROUND MODE- ja MENU-painiketta saman-

aikaisesti alaspainettuina etupaneelista viisi sek.
2. FL-näyttöön ilmestyy viesti ”IR ENABLE”.
3. Paina kursoripainikkeita ja vaihda asetukseksi

”IR DISABLE”.
4. Paina ENTER-painiketta. Viritinvahvistimen infrapuna-

tunnistin kytkeytyy pois käytöstä, kun asetus on  tehty.
Huom!
• Muista valita IR ENABLE-asetus irrottaessasi infra-

punatunnistimen tai vastaavan laitteen. 
Muussa tapauksessa päälaitteen signaalitunnistin ei 
pysty vastaanottamaan komentoja kauko-ohjai-
mesta.

5. Suorita vaiheet 1-4 ja valitse ”IR ENABLE” palataksesi 
alkuperäiselle asetukselle.

(1 ) RS-232C
Kytke tähän liitäntään ulkoinen ohjausyksikkö tai muu laite
huoltotarkoituksia varten (käytä kytkentään suoraa kaape-
lia).

( 2 ) DC OUT TRIGGER-liitäntä
Voit ohjata ulkoisia laitteita viritinvahvistimesta käsin kytke-
mällä nämä DC OUT-liitäntään (enintään 12V 44 mA).

Maa

( 3 ) FLASHER INliitäntä
Voit ohjata viritinvahvistinta kytkemällä ohjausyksikön tai
muun laitteen Flasher In-liitäntään.

Signaali



Päävalikko
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Parametrien asetus
Suorita laitteen perusasetus, kun kaikki liitännät on tehty.

GRAAFINEN USER INTERFACE-VALIKKO-
JÄRJESTELMÄ (GUI)
Viritinvahvistin sisältää kuvaruutuun avautuvan valikkojär-
jestelmän, joka mahdollistaa erilaiset toiminnot käyttäen 
kursoripainikkeita ja ENTER-painiketta kauko-
ohjaimesta tai etupaneelista. 
Huom!
Varmista, että takapaneelin Monitor Out-liitäntä on kytketty
TV:n tai projektorin composite-, S-video-, component-
video- tai HDMI-tuloon voidaksesi katsella valikkotietoja 
kuvaruudusta. 
1. Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta (tämä vaihe

ei ole tarpeen, jos asetusvalikkoa käytetään suoraan 
viritinvahvistimesta).

2. Paina MENU-painiketta kauko-ohjaimesta tai etupa-
neelista. GUI-järjestelmän ”Main Menu” ilmestyy ruu-
tuun. Main Menu sisältää 6 asetuskohtaa.

3. Valitse haluamasi apuvalikko käyttäen kursoripaini-
ketta tai ja paina sitten ENTER-painiketta
valinnan hyväksymiseksi. Näyttö vaihtuu valittuun
apuvalikkoon.  

Apuvalikoiden lukitus
1. Siirrä kursori Main Menu-valikon ”Input Setup” para-

metrille.
2. Kyseessä oleva parametri lukkiutuu, kun näyttöön 

ilmestyy lukkosymboli (painamalla kursoripainiketta
tai ).

4. GUI-valikkojärjestelmä suljetaan painamalla EXIT-paini-
ketta tai siirtämällä kursori valikossa EXIT-kohtaan ja 
painaen sitten ENTER-painiketta.
Huom!
• Kun asetuksen tämä osa on saatettu päätökseen,

siirrä kursori ”Return” kohtaan käyttäen kursoripai-
niketta tai ja paina sitten ENTER-painiketta.



RC007SR/RC008SR-ohjaimen painikkeet SR6004/SR5004 etupaneelin painikkeet

1 INPUT SETUP
Tämä valikko on tarkoitettu kytkettyjen audiolaitteiden lähtöjen ja tämän laitteen tuloliitäntöjen yhteensovittamiseksi.

• Function Input Setup:
1-1 FUNCTION INPUT SETUP

• 7.1ch Input Setup:
1-2  7.1 CH INPUT SETUP (katso sivu 31)

• Function Rename:
1-3  FUNCTION RENAME (katso sivu 32)

1. Siirry MAIN MENU-valikkoon käyttämällä kursoripainiketta tai . Valitse ”Input Setup” ja paina ENTER-painiketta.
2. Valitse haluamasi apuvalikko käyttämällä kursoripainiketta tai ja paina ENTER-painiketta.
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Ylös-painike
AMP-painike

MENU-painike EXIT-painike

Vasen-painike Oikea-painike
TOP-painike Ylös-painike

ENTER-painike ENTER-
Vasen-painike Oikea-painike painike

Alas-painike
MENU-painike EXIT-painike

Alas-painike

1-1 FUNCTION INPUT SETUP
Digitaalitulot on mahdollista liittää mitä tahansa lähdettä varten.
HDMI- ja component-tulot voi liittää haluttuun lähteeseen.
Käytä tätä valikkoa valitaksesi mitkä digitaaliset tulolitännät haluat liittää mihin-
kin tulolähteeseen.
1. Siirry Input Setup-valikkoon ja valitse ”Function Input setup” käyttäen

kursoripainiketta tai ja paina sitten ENTER-painiketta.

2. Valitse ”Function” käyttämällä kursoripainikkeita ja . Liitä sitten
toiminto ja tuloliitäntä (Digital, HDMI, Comp).
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1-2  7.1CH INPUT SETUP
Tämä valikko on tarkoitettu kaiutintasojen säätämiseksi
7.1-kanavaisia tulolähteitä varten. Säädä jokaisen kaiutti-
men taso siten, että kuuntelija kuulee sen samalla voimak-
kuudella.
1. Siirry Input Setup-valikkoon ja valitse ”7.1ch Input 

Setup” käyttäen kursoripainikkeita. Paina tämän jäl-
keen ENTER-painiketta.

2. Valitse ”Video-in” käyttäen kursoripainiketta  tai 
ja paina sitten ENTER-painiketta.

3. Käytä kursoripainiketta tai ja valitse MONITOR OUT-
liitännän kautta toistettavaksi haluamasi videolähde.
Tulolähde vaihtuu kursoripainiketta tai painamalla
seuraavasti:

Huom!
• Kun asetuksena on ”Last”, laite asettuu lähteelle 

joka oli viimeiseksi valittuna  ennen 7.1ch input-
valikon aktivointia.

• MONITOR OUT-liitäntä ei syötä mitään signaalia,
kun asetukseksi valitaan ”Video-off”.

4. Valitse haluamasi kanava käyttämällä kursoripainiketta  
tai .

5. Käytä kursoripainiketta tai ja säädä voimakkuus
jokaista kanavaa varten.

Siirrä kursori ”Return” kohtaan käyttäen kursoripainikkeita 
ja . Paina sitten ENTER-painiketta siirtyäksesi

Input Setup-valikkoon.
Huom!
• Voimakkuustaso voidaan säätää -12 dB ~ +12 dB välille

0.5 db tarkkuudella kaikista kanavista subwooferia
(SUB W) lukuunottamatta. Subwooferi voidaan asettaa
-18 dB ~ +12 dB välille 0.5 db tarkkudella.

Toiminto
Auto
Valitse ”Auto”, jos haluat käyttää tulosignaalin automaatti-
tunnistusta.
Ellei digitaalista tulosignaalia ole, mutta analoginen signaali
löytyy, laite toistaa analogisignaalin. ”Auto” on perusasetus
kaikille tulolähteille.
HDMI
Valitse ”HDMI”, jos haluat käyttää ainoastaan HDMI-sig-
naalia.
Digital
Valitse ”Digital”, jos haluat käyttää ainoastaan digitaalisig-
naalia.
Analog
Valitse ”Analog” lähteitä varten, jotka eivät käytä digitaalisia
tuloliitäntöjä.

Digital
Digitaaliset tulolitännät voi liittää mitä tahansa lähdettä var-
ten.
Liitä digitaalisen tuloliitännän numero viritinvahvistinta
varten.
HDMI
Liitä HDMI-liitännän numero viritinvahvistinta varten.
Huom!
• Laitteesta ei kuulu mitään ääntä, kun FUNCTION MODE-

asetus on HDMI ja 5. PREFERENCE-valikon HDMI
AUDIO-asetukseksi on valittu ”Through”

Comp
Liitä component-videotuloliitännän numero viritinvahvis-
tinta varten.
Video
Liitä composite-video- ja S-videotuloliitännän numero viri-
tinvahvistinta varten.
Huom!
• Video voi käyttää samoja numeroita liittäessäsi tulotoi-

mintoja.
• AUX-liitännän * merkki ilmaisee, että muita tuloja ei voi

liittää.
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Valitse jokisen toiminnon asetus ja tuloliitäntä kursori-

painiketta tai käyttäen.
5. Paina ENTER-painiketta.
6. Toista vaiheet 2-5 kunnes kaikki parametrit on asetettu.
Huom!
• Liittämistä ei voi tehdä osissa, joissa on ( ) merkki.
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2 SPEAKER SETUP
Kun laite on asennettu, kaikki kytkennät tehty ja kaiutin-
kokoonpano määritetty, on aika suorittaa asetukset 
Speaker Setup-valikossa äänen optimoimiseksi kuuntelu-
huoneen akustiikan ja kaiuttimien mukaisesti.
Määritä kutenkin seuraavat ominaisuudet ennen asettami-
sen jatkamista.
• Auto Setup

2-1 AUTO SETUP (Audyssey MultEQ)
• Manual Setup

2-2 MANUAL SETUP (katso sivu 37)
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Speaker Setup”

käyttäen kursoripainiketta tai .
2. Valitse haluamasi valikko käyttäen kursoripainiketta 

tai ja paina ENTER-painiketta.
Huom!
• Paina kursoripainikkeita ja , kun tämä ase-

tusosa on saatettu päätökseen. Kursori siirtyy
”Return” kohtaan. Paina tämän jälkeen ENTER-
painiketta siirtyäksesi apuvalikkoon.

1 - 3 FUNCTION RENAME
Tämä valikko on tarkoitettu tulolähteiden uudelleennimeä-
mistä varten. Nimet voivat olla jopa 10 kirjoitusmerkin pitui-
sia, välilyönnit mukaanluettuna. (Merkkien valinta tapahtuu
laitteen FL-näyttöön ilmestyvästä listasta.) Kyseinen nimi 
ilmestyy laitteen FL-näyttöön ja GUI-ruutuun, mutta se ei 
ilmesty GUI-asetusvalikkoon.
1. Siirry Input Setup-valikkoon ja valitse ”Function 

Rename” käyttäen kursoripainiketta tai .
Paina sitten ENTER-painiketta.

2. Valitse ”Function” käyttäen kursoripainiketta tai .
3. Valitse haluamasi tulolähde käyttäen kursoripainiketta 

tai .
4. Valitse ”Rename” käyttäen kursoripainiketta tai .
5. Siirrä kursori muutettavaksi haluamallesi merkille (1-10)

käyttäen  kursoripainiketta tai .
6. Siirrä kursori aakkomerkkilistaan kursoripainikkeella .

(Aloita siirrtämällä kursori A-kirjaimelle.)
7. Valitse haluamasi merkki käyttäen kursoripainikkeita 

ja .
8. Syötä valitsemasi merkki painamalla ENTER-painiketta.
9. Toista vaiheet 5-8 kunnes uusi nimi on syötetty.
Space
Syöttää välilyönnin ”Rename” alueen kursoripisteeseen.
Backspace
Poistaa ”Rename” alueella merkin kursorin vasemmalta
puolelta.
Default
Vaihtaa ”Rename” alueen nimen takaisin ”Function” alu-
een nimeen.
Huom!
• Rename-aluetta ei voi jättää tyhjäksi.
Siirrä kursori ”Return” kohtaan käyttäen kursoripainikkeita 

ja . Siirry sitten Input Setup-valikkoon painamalla
ENTER-painiketta.
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2 - 1 AUTO SETUP (AUDYSSEY MULTEQ)
AUTO SETUP mittaa automaattisesti kuu nteluhuoneen 
akustiset ongelmat ja optimoi asetukset luoden parhaan
audiovaikutelman kyseistä kuunteluympäristöä varten.
Audyssey MultEQ poistaa kaiuttimien ja kuunteluhuoneen
yhteisvaikutuksesta syntyvät taajuuspoikkeamat.
Ääni toistuu juuri tarkoitetulla tavalla, laajalla kuuntelualu-
eella ja  ilman ylimääräistä värittymistä.
Audyssey MultEQ suorittaa mittausta jopa 6 kuuntelupis-
teeessä, tunnistaa jokaisen kaiuttimen läsnäolon ja laskee
automaattisesti niiden koon, kanavatason, etäisyyden ja
optimoi jakotaajuusasetukset.
Tutustu kohtaan MANUAL SETUP, jos haluat asettaa kaiu-
tinjärjestelmän manuaalisesti (säätää kaiuttimien etäisyydet
jne.) käyttämättä AUTO SETUP-toimintoa.

Auto Setup (Audyssey MultEQ) asetuksen 
suorittaminen
GUI-valikko ilmaisee tärkeitä tietoja asetustoimenpiteiden
aikana. Muista kytkeä monitori voidaksesi nähdä ruutuun
ilmestyvät GUI-ohjeet.
1. Kytke mukana toimitettu mikrofoni laitteen 

SETUP MIC-liitäntään.

2. Aseta mikrofoni pääkuuntelupisteeseen.

Huom!
• Mittaus voidaan tehdä enintään 6 kuuntelupisteessä.

Sijoita mikrofoni pääkuuntelupisteeseen ensimmäistä 
mittausta varten.

• Käytä telinettä tai kolmijalkaa mikrofonin sijoittamiseksi 
korvien korkeudelle kuuntelupisteeseen. Käännä mik-
rofonin kärki kohti kattoa.

• Poista kaikki kaiuttimien ja mikrofonin väliset esteet.
• Säädä voimakkuussäädin keskiasentoon ja valitse 

korkein jakotaajuus kättäessäsi aktiivi-subwooferia.
Jos subwooferissa on valmius- tai nukahtamistila-
asetus, kytke tämä pois käytöstä. Muussa tapauk-
sessa testisignaali voi aiheuttaa virheitä subwoofer-
äänen mittauksessa.
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6. Alla oleva GUI-ruutu ilmestyy näyttöön mittauksen 
päättyessä ensimmäisessä mikrofonipisteessä.

Voidaksesi tarkistaa tunnistusmittauksen tulokset,
valitse ”Check” käyttämällä nuolipainikkeita ja 
paina ENTER-painiketta. Tulokset ilmestyvät näyt-
töön.

Jos tarkistuksen tulos näyttää jotain virhettä, suorita 
tarvittava korjaus ja mittaa uudelleen.
(Tutustu virheviestejä koskeviin lisätietoihin kohdassa
”VIRHEVIESTIT”.)
Hyväksyttyäsi tarkistustuloset, valitse ”Return” käyttä-
mällä kursoripainikkeita ja paina ENTER-painiketta
palataksesi GUI-valikkoon.
Tässä pisteessä voit valita ”Exit” Auto Setup-asetuk-
sen lopettamiseksi ja palata Speaker Setup-valikkoon.
Huom!
• Auto Setup ei ole käytettävissä Pure Direct, Source

Direct tai 7.1 Channel Input-toiminnoilla.
7. Siirrä mikrofoni toiseen kuuntelupisteeseen, valitse

”Start” käyttäen kursoripainikkeita ja paina
ENTER-painiketta toisen pisteen mittausta varten. 
Voit tässä vaiheessa peruuttaa toisen mittauksen ja
laskea tulos valitsemalla ”Calculate” ja painamalla 
ENTER-painiketta.

Huom!
• Pysy etäällä mikrofonista mittauksen aikana ja ohjaa 

viritinvahvstinta kauko-ohjaimella paikasta, joka sijaitsee
sivussa kaiutinäänen kulkureitiltä. Huoneen tulee olla 
mahdollisimman hiljainen. Taustaäänet voivat sekoittaa 
mittauksen. Sulje ikkunat, kännykkäpuhelin, televisio, 
radio, ilmastointi, loistevalaisimet, valon tyristorihimmen-
nin ja muut kotitalouslaitteet.
Kännykkäpuhelimet on sijoitettava etäälle kaikista audio-
laitteista mittauksen ajaksi, sillä radiotaajuushäiriöt voivat 
sekoittaa mittaukset, vaikka puhelin ei ole käytössä.
Suositamme AUDIO SETUP-valikon käyttöä kauko-
ohjaimella - ei etupaneelin säätimillä.

• Jokaisen kanavan kautta toistuvan testisignaalin voimak-
kuus kasvaa tarpeen mukaisesti ylittääkseen ympäristön
hälyäänet parhaan signaali-kohinasuhteen saavuttami-
seksi.

3. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse asetukseksi 
”Speaker Setup”. Valitse sitten ”Auto Setup” käyttäen 
nuolipainikkeita . Paina ENTER-painiketta aloitus-
ruudun valintaa varten. 

4. Valitse kanavien lukumäärä käyttämillesi surround-
ja etuefektikaiuttimille. Valitse ”NONE” (ei Surround- 
tai etuefektikaiuttimia) käyttäessäsi 5.1-kanavaista 
kaiutinjärjestelmää.
Valitse ”Start” käyttämällä nuolipainikkeita ja paina
ENTER-painiketta mittauksen käynnistämiseksi.

5. ”1st Mic Position Check”.
Pääkuuntelupiste tarkoittaa keskeisintä paikkaa, jossa 
kuuntelu normaalisti tapahtuu. MultEQ käyttää tämän 
pisteen mittauksia määrittääkseen kaiuttimien etäi-
syyden, tason, napaisuuden ja jakotaajuuden optimi-
arvon subwooferia varten.

Huom!
• Speakers Check mittaa läsnäolon jokaisesta kaiutti-

mesta. Ellei mittaus tunnista kaiutinta, mittaus vaih-
tuu seuraavalle kanavalle.



35

Esimerkki: kaiutinkoon vahvistusruutu

Esimerkki:  kaiuttimien ja kuuntelupisteen 
välisen etäisyyden vahvistusruutu.

• Voit vaihtaa mittayksikön siirtämällä kursorin Unit-para-
metrin Meters-asetukselle käyttäen nuolipainikkeita 

. Mittayksikkö (Meters tai Unit) vaihtuu joka kerta, 
kun nuolipainiketta painetaan.
Huom!
• Tämä järjestelmä ei pysty mittaamaan 9.15 m tai sitä 

suurempia etäisyyksiä. Näyttöön ilmestyy tällaisessa 
tapauksessa >9.15 m (>30.0 ft).

Esimerkki: kanavatason vahvistusruutu

Esimerkki: jakotaajuuden vahvistusruutu

• Ruutuun ilmestyy ”Auto” merkiksi, että kaiutinkoko
ja jakotaajuus on mitattu automaattisesti.

8. Toista vaihe 7, kunnes kaikki 6 mittausta on suoritettu 
pääkuuntelupaikan ja muiden pisteiden välillä.
Seuraava GUI-näyttö ilmestyy ruutuun, kun kaikki
mittaukset on tehty.

Valitse ”Calulate” käyttäen kursoripainikkeita ja 
paina ENTER-painiketta mittaustulosten laskemiseksi. 
Seuraava GUI-ruutu ilmestyy näyttöön laskutoimituk-
sen aikana. 

Huom!
• On mahdollista mitata myös vähemmän kuin 6 kuuntelu-

pistettä, mutta suositamme kuitenkin kaikkia kuutta mit-
tausta parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

• Laskutoimituksen vaatima aika riippuu kytkettyjen kaiut-
timien lukumäärästä ja mitattavista kuuntelupisteistä. 
Mitä enemmän kaiuttimia ja kuuntelupisteitä, sitä pitempi 
on mittausaika.

9. Mittaustulosten tarkistus
Kun mittaustulosten laskenta päättyy, näkyviin ilmestyy
ruutu laskentatulosten hyväksyntää varten.

Valitse tarkistettava parametri nuolipainikkeilla ja 
paina ENTER-painiketta ko. parametrin avaamiseksi.

Esimerkki: kaiutintunnistuksen vahvistusruutu.



VIRHEVIESTIT
Näytön ilmaisema virhe Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Mic Setup Error!

Noise Error!

Analyze Error!

• Valitse ”Result” (Analyze Error
Error-kohdassa) käyttäen kurso-
ripainikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näyttöön ilmestyy alla olevan
esimerkin mukainen ruutu.
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Huom!
• Kaikki mittaus- ja laskentatulokset pyyhkiytyvät, jos Exit-

painiketta painetaan ennen Store-painikkeen paina-
mista. Käytä kauko-ohjainta varoen tästä syystä.
Taltioinnin päättyessä, näkyviin ilmestyy alla oleva
GUI-ruutu.

Huom!
• Älä katkaise virtaa laitteesta taltioidessasi parametrejä 

muistiin. Tämä pyyhkii kaikki tiedot muistista ja voi va-
hingoittaa laitetta.

10. Mittaustulosten taltiointi.
Vahvista mittaustulokset mittauksen päätyttyä.
Valitse ”Return” käyttämällä  nuolipainikkeita ja 
paina ENTER-painiketta Check Results-ruudun valin-
taa varten.

Siirrä kursori ”Store” kohtaan ja paina ENTER-paini-
ketta kaikkien parametrien taltioimiseksi, ekvalisointi-
parametri mukaanluettuna. Paina ”Exit” painiketta ellet
halua taltioida laskentatuloksia.

• Mikrofoni on kytketty väärin.

• Kuunteluhuoneessa on liian paljon
häiriöitä tarkan mittauksen varmis-
tamiseksi.

• Kaiuttimien voimakkuus on liian
matala

• Laite ei tunnista toistoa varten
tarvittavaa kaiuttimia.

• Kaiuttimet on kytketty väärällä
napaisuudella.

• Kytke mukana oleva mikrofoni.
• Tarkista mikrofonin kytkentä.

• Katkaise virta häiriöitä aiheuttavasta 
laitteesta (esim. ilmaistointi).

• Suorita mittaus hetkellä, jolloin ympä-
ristön häiriöt ovat pienimmillään.

• Tarkista kaiuttimet, joiden napaisuus 
on näyttötietojen mukaan vaihtunut.
Rev-viesti saattaa ilmestyä näyttöön, 
vaikka kaiuttimet on kytketty oikein. 
Jätä viesti huomiotta tällaisessa tapa-
uksessa.

• Tarkista kaiuttimien suuntaus ja ko-
koonpano.

Seuraava ongelma on tunnistettavissa vasemmalla olevassa esimerkissä.
• Vasemman ja oikean etukaiuttimen napaisuudet ovat vaihtuneet (näyttöön ilmes-

tyy REV).
• Surround-kaiuttimia ei ole kytketty (näyttöön ilmestyy No), mutta surround-taka-

kaiuttimet on.  
Yllä esitettyjen lisäksi ruutuun ilmestyy seuraava virheviesti, jos kaiuttimet kytketään 
alla esitetyllä tavalla.
• Käyttäessäsi vain yhtä surround-takakaiutinta, joka on kytketty Surround-R

takakanavaan.
(Käyttäessäsi vain yhtä surround-takakaiutinta, kytke se Surround-L-taka-
kanavaan.)
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Center
None: valitse tämä ellet ole kytkenyt keskikaiutinta.
Large: valitse tämä, jos keskikaiutin on suurikokoinen.
Small: valitse tämä, jos keskikaiutin on pienikokoinen.
Surround
None: valitse ellet ole kytkenyt surround-kaiutinta.
Large:  valitse tämä, jos surround-kaiuttimet ovat suuri-
kokoiset.
Small: valitse tämä, jos surround-kaiuttimet ovat pieni-
kokoiset.
Surround Back
None: valitse ellei surround-takakaiuttimia ole kytketty.
1ch: valitse tämä, jos olet kytkenyt yhden surround-taka-
kaiuttimen. Audiosignaali syöttyy tällaisessa tapauksessa 
SURR BACK LEFT SPEAKER-liitännästä.
2ch: valitse tämä, jos olet kytkenyt kaksi surround-taka-
kaiutinta. 
Zone SPKR
Valitse tämä asetus, jos käytät SURROUND BACK
SPEAKER-liitäntää ZONE SPEAKER A-kaiuttimia
varten.
Huom!
• Jos valitset surround-asetukseksi ”No”, tämä asetus

lukkiutuu ”None” tilaan.
Surroud Back Size
Large: valitse tämä asetus, jos käytät isokokoisia
surround-takakaiuttimia.
Small: valitse tämä asetus, jos käytät pienikokoisia
surround-takakaiuttimia.
Huom!
• Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos surround-asetuk-

seksi valitaan ”None”.

LPF/HPF
Käyttäessäsi subwooferia voit valita katkaisutaajuuden
pienikokoiselle kaiuttimille. Valitse jokin seuraavista jako-
taajuuksista kytketyn kaiuttimen koon mukaisesti.

Huom!
• Aseta hieman korkeampi taajuus, jos käytät pienikokoi-

sia etukaiuttimia. Valitse vastaavasti hieman matalampi 
taajuus, jos etukaiuttimet ovat surikokoiset.

BASS/MIX
• Bass Mix-asetus on käytössä vain, kun etukaiutti-

tmien asetus on ”Large” ja subwooferin asetus on 
”Yes” stereotoiston aikana. Asetus on käytössä 
ainoastaan toistaessasi PCM- tai analogisia stereo-
signaaleja.

• Matalat taajuudet toistuvat molemmista pääkaiuttimista
mista ja subwooferista, jos asetukseksi valitaan ”Both”.
Matalataajuusalue laajenee tässä tilassa kuunteluhuo-
neen koon ja muodon mukaisesti. Akustiset häiriöt vo-
ivat kuitenkin huoneen koosta ja muodosta riippuen 
vaimentaa todellista voimakkuutta matalailla taajuuksilla.

• Jos valitset Mix-asetuksen, matalat äänet toistuvat
ainoastaan pääkaiuttimista (L/R).

2 - 2 MANUAL SETUP
1. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse ”Speaker Setup”.
2. Valitse ”Manual Setup” käyttämällä kursoripainiketta 

tai .
3. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

4. Valitse apuvalikko käyttäen nuolipainikkeita ja
paina ENTER-painiketta.

SPEAKER SIZE (kaiutinkoko)
5. Valitse jokaisen kaiuttimen koko käyttäen kursoripai-

nikkeita Manual Setup-valikossa. Paina sitten
ENTER-painiketta.

Käytä alla esitettyä opastusta asettaessasi kaiutinkokoja
Speaker Size-valikossa.
Large

Kaiutin toistaa koko taajuusalueen asettamaasi 
kanavaa varten.

Small
Alle 80 Hz taajuudet asettamastasi kanavasta toistuvat 
subwooferin kautta. Matalat taajuudet toistuvat molem-
mista etukaiuttimista, jos subwooferin asetukseksi on 
valittu ”No” ja etukaiuttimien asetukseksi ”Large”.

Subwoofer
Yes: valitse tämä, jos olet kytkenyt subwooferin.
No: valitse tämä ellet ole kytkenyt subwooferia.
Front
Large: valitse tämä, jos etukaiuttimet ovat suurikokoiset.
Small: valitse tämä, jos etukaiuttimet ovat pienikokoiset.
Huom!
• Asetukseksi lukkiutuu ”Large”,  jos Surround-asetuk-

seksi valitaan ”No”.
Front Height
None: valitse tämä ellei etuefektikaiuttimia ole kytketty.
Large: valitse tämä, jos etuefektikaiuttimet ovat isot.
Small: valitse tämä, jos etuefektikaiuttimet ovat pienet.
Huom!
• Asetukseksi lukkiutuu ”None”, jos Surround Back-ase-

tukseksi valitaan ”Zone SPKR”.
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Subwoofer: asettaa etäisyyden subwooferista normaa-
liin kuuntelupisteeseen.
Surround Back Left: asettaa etäisyyden vasemmasta 
surround-takakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surround Back Right: asettaa etäisyyden oikeasta 
surround-takakaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Huom!
• Aseta jokaisen kaiuttimen etäisyys metreinä (m) tai

jalkoina (ft) seuraavasti:
m: 0.03 - 9.15 m, 0.03 metrin tarkuudella.
ft: 0.1 - 30.0 ft, 0.1 jalan tarkkuudella
(FL-näyttöön ilmestyvät arvot ovat likimääräisiä.)

• Kaiutinkokovalikko ei ilmesty näyttöön kaiuttimien 
kohdalla, joiden asetukseksi on valittu ”No”.

• Näyttöön ilmestyy Surround Back Left ja Surround
Back Right, jos asetus on tehty kahdelle surround-taka-
kaiuttimelle Speaker Size-valikossa.

• Näyttöön ilmestyy Surround Back, jos asetus on tehty 
yhdelle surround-takakaiuttimelle Speaker Size-vali-
kossa.

13. Siirrä kursori ”Return” kohtaan käyttäen nuolipaini-
ketta tai , kun kaikki tämän osan asetukset 
on tehty. Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta ja
valitse Manual Setup-ruutu.

SPEAKERS LEVEL (kaiutintaso)
14. Valitse Speakers Level käyttäen nuolipainiketta 

tai Manual Setup-valikossa ja paina sitten
ENTER-painiketta.

Tässä valikossa voit asettaa voimakkuuden jokaista kaiu-
tinta varten siten, että kaikki toistuvat samalla voimakkuu-
della kuuntelupisteessä kuunneltuna. 
Suositamme SPL-mittarin (äänenpainemittari) käyttöä 
kaiutintasojen säätämisessä. Säädä jokainen kaiutin 75 dB 
tasolle (SPL-taso) mittarin ollessa C-painotettu ja vasteen 
asetus hidas.
Huom!
• Kaiutintasoasetukset eivät ole käytettävissä 7.1-

Channel Input-, Pure-Direct- ja Source Direct-tilassa.

Huom!
• LFE-signaalit toistuvat ainoastaan subwooferista Dolby 

Digital- tai DTS-lähdemateriaalia toistettaessa.
6. Valitse jokainen kaiutin käyttämällä kursoripainiketta 

tai .
7. Aseta jokaisen kaiuttimen koko käyttäen nuolipaini-

ketta tai .
8. Saatettuasi tämän osan asetukset päätökseen, siirrä

kursori ”Return” kohtaan käyttämällä nuolipainiketta 
tai . Paina sitten ENTER-painiketta ja valitse 

Manual Setup-ruutu.

SPEAKER DISTANCE (kaiutinetäisyys)
9. Valitse Speaker Distance käyttämällä nuolipainiketta 

tai Manual Setup-valikossa ja paina ENTER-paini-
ketta. 

Käytä Speaker Distance-valikkoa määrittääksesi etäisyy-
den jokaisesta kaiuttimesta kuuntelupisteeseen. 
Viiveajan lasku tapahtuu automaattisesti näiden etäisyyk-
sien pohjalta. Aloita määrittämällä huoneen ihanteellinen 
tai useimmin käytetty kuuntelupiste.
Akustiikan ajoitus on tärkeää oikean äänitilan luomiseksi.
Huom!
• Kaiuttimet, joiden asetukseksi on valittu ”None” eivät 

ilmesty tähän valikkoon.
10. Valitse Unit-parametrin asetukseksi Meters tai Feet 

käyttäen kursoripainiketta tai .
11. Valitse jokainen kaiutin käyttäen kursoripainiketta 

tai .
12. Aseta etäisyys jokaista kaiutinta varten painamalla

nuolipainiketta tai .
Front Left: asettaa etäisyyden vasemmasta etukaiutti-
mesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Front Height Left: asettaa etäisyyden vasemmasta etu-
efektikaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Center: asettaa etäisyyden keskikaiuttimesta normaaliin 
kuuntelupisteeseen.
Front right:  asettaa etäisyyden oikeasta etukaiutti-
mesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Front Height Right: asettaa etäisyyden oikeasta etu-
efektikaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surround Left: asettaa etäisyyden vasemmasta 
surround-kaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
Surround Right: asettaa etäisyyden oikeasta 
surround-kaiuttimesta normaaliin kuuntelupisteeseen.
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HT-EQ
Aktivoi HT-EQ  nuolipainiketta tai .
Filmiääniraita kuulostaa erittäin kirkkaalta ja karhealta, kun 
sitä toistetaan kotiaudiolaitteen kautta. Tämä johtuu siitä, 
että filmiääniraita on suunniteltu toistettavaksi isossa elo-
kuvateatteriympäristössä.
HT-EQ-toiminnon aktivointi elokuvateattereille tehtyjä
filmejä toistettaessa palauttaa äänen oikean tasapainon.
HT-Eq-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa toiminta-
tiloissa:
• 7.1 CH INPUT
• PURE DIRECT
• SOURCE DIRECT
• Dolby Head Phone
• Kun surround-asetukseksi on valittu VIRTUAL

LFE Level
Tämä valitsee Dolby Digital- tai DTS-signaaliin sisältyvän 
LFE-signaalin lähtötason.
Valitse 0 d B, -10 dB tai O F F käyttäen kursoripainiketta 

tai .

M-DAX
Valitsee M-DAX-toiminnon.
Valitse ”High”, ”Low” tai ”Off” käyttäen kursoripainiketta 
tai .
Saatettuasi tämän osan asetukset päätökseen, siirrä kur-
sori ”Return” kohtaan käyttäen uolipainiketta tai ja 
paina ENTER-painiketta.

Test Tone (testiäänitoiminto)
Valitse testisignaalin asetukseksi ”Manual” tai Auto” käyt-
täen kursoripainiketta tai . Jos valitset Auto-asetuksen, 
testisignaali vaihtuu syklisessä järjestyksessä: vasen etu-,
vasen etuefekti-, keski-, oikea etuefekti-, oikea etu-, oikea
surround-, oikea surround-taka-, vasen surround- taka-, 
vasen surround-, subwoofer- ja vasen etu-kaiutin. 
Kaiuttimien vaihtoväli on 2 sekuntia. Käytä kursoripaini-
ketta tai ja säädä testikohina jokaisesta kaiuttimesta
siten, että taso on sama kaikissa kaiuttimissa.
Voit säätää kaiuttimien tasot käsin valitsemalla asetukseksi 
”Manual”. Katso alla.
15. Siirrä kursori Front Left-parametrille painamalla kursori-

painiketta . Laite toistaa nyt vaaleanpunaista kohinaa
vasemmasta etukaiuttimesta.
Muista kohinan taso ja paina nuolipainiketta .
(Voit tehdä säädön mille tahansa -12 - + 12 dB väliselle
tasolle 0.5 db tarkkuudella.)
Laite toistaa seuraavaksi vaaleanpunaisen kohinan 
keskikaiuttimesta.

16. Käytä nuolipainiketta tai ja säädä keskikaiuttimen 
toistama kohina samalle tasolle kuin vasen etukaiutin. 

17. Paina nuolipainiketta uudelleen. Laite toistaa vaa-
leanpunaista kohinaa nyt oikeasta etukaiuttimesta.

18. Kertaa vaiheet 16 ja 17, kunnes kaikki kaiuttimet on
säädetty samalle tasolle.

Paina ENTER-painiketta, kun kaikki tämän osan asetukset 
on tehty ja siirrä kursorin”Return” kohtaan. Paina ENTER-
painiketta siirtyäksesi  ”Manual Setup” valikkoon.
Huom!
• Speaker Size-valikko ei ilmesty ruutuun kaiuttimien 

kohdalla, joiden asetukseksi on valittu ”None”.
• Näyttöön ilmestyy Surround Back Left ja Surround

Back Right, jos asetus on tehty kahdelle surround-
takakaiuttimelle Speaker Size-valikossa.

• Näyttöön ilmestyy Surround Back, jos asetus on tehty 
yhdelle surround-takakaiuttimelle.

• Käytä 7.1 ch Input-valikkoa voidaksesi säätää kaiutin-
tasot 7.1-kanavaisille tulolähteille.

• Subwooferin voi säätää -18 dB ~ +12 dB väliselle 
tasolle.

3 SURROUND SETUP
Tämä valikko on tarkoitettu surround-efektiparametrien 
asettamiseksi eri surround-tulosignaaleja varten.
1. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse ”Surround 

Setup”käyttäen nuolipainiketta tai . Paina sitten 
ENTER-painiketta.

2. Valitse haluamasi valikko käyttäen nuolipainiketta
tai ja paina ENTER-painiketta.

• Channel level:
3-1 CHANNEL LEVEL

• PLIIx Music Parameter
3-2 PLIIx MUSIC PARAMETER

• CSII Parameter
3-3 CSII PARAMETER

• NEO:6 Parameter
3-4 NEO:6 PARAMETER
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Channel Level (kanavataso)
Center:
Asettaa keskikaiuttimen tason -12 ~ +12 välille 0.5 tason
tarkkuudella.
• Asetus ei ilmesty ruutuun, jos keskikaiuttimen asetuk-

seksi valitaan ”None” (Speaker Size-valikossa).
Surround Left or Right
Asettaa surround-kaiuttimen tason -12 ~ +12 välille 0.5
tason tarkkuudella.
• Asetus ei ilmesty ruutuun, jos surround-kaiuttimen 

asetukseksi valitaan ”None” (Speaker Size-valikossa).
Surround Bacl Left or Right
Asettaa surround-takakaiuttimen tason -12 ~ +12 välille 
0.5 tason tarkkuudella.
• Asetus ei ilmesty ruutuun, jos surround-takakaiuttimen 

asetukseksi valitaan ”None” (Speaker Sizevalikossa).
Front Height Left or Right
Asettaa etuefektikaiuttimien tason -12 ~ +12 välille 0.5
tason tarkkuudella.
• Asetus ei ilmesty ruutuun, jos setuefektikaiuttimen 

asetukseksi valitaan ”None” (Speaker Sizevalikossa).
Subwoofer
Asettaa subwooferin tason -18 ~ +12 välille 0.5 tason
tarkkuudella.
• Asetus ei ilmesty ruutuun, jos subwooferin asetukseksi

valitaan ”No” (Speaker Size-valikossa). 
Huom!
• Muun kuin ”multichannel stereo” tai ”CSII” asetuksen 

valinta vaikuttaa kaiutintasoon kohdassa
”2-2 MANUAL SETUP” selitetyllä tavalla.

Kun kaikki tämän osan asetukset on tehty, siirrä kursori 
Return-kohtaan käyttäen nuolipainiketta tai 
ja paina ENTER-painiketta siirtyäksesi Surround Setup-
valikkoon.

3-2 PLIIx (PRO LOGIC IIx) MUSIC PARAMETER
Pro LogicIIx Music luo täyteläisen ja avaran surround
tilan akustisista stereolähteistä, kuten esim. CD-levyt.
Viritinvahvistin käyttää tässä tilassa kolmea säätöä ääni-
kentän hienosäätämiseen seuraavasti.
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Surround

Setup” käyttämällä  kursoripainiketta tai ja paina
ENTER-painiketta.

2. Valitse PLIIx Music Parameter käyttäen kursoripaini-
ketta tai .

3. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

3-1 CHANNEL LEVEL (kanavataso)
1. Siirrry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Surround Setup”

käyttäen kursoripainiketta tai . Paina sitten ENTER-
painiketta.

2. Valitse Channel Level käyttämällä  kursoripainiketta 
tai ja paina ENTER-painiketta.

3. Aseta haluamasi Surround Mode kursoripainikkeella
tai .

4. Valitse haluamasi valikkoparametri kursoripainikkeella 
tai . Säädä sitten taso mieleiseksesi kursoripainik-

keella tai ja paina ENTER-painiketta.

Surround Mode
Voit asettaa kolme erilaista surround-tilaa.
1. Multi Ch STEREO
2. CSII
3. Others (muut)
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3-4 NEO:6 PARAMETER
DTS NEO:6-tila mahdollistaa enintään 6.1-kanavaisen
lähdön 2-kanavaisella tulosignaalilla (toiminto tukee myös
5.1-kanavaista tulosignaalia).
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Surround

Setup” käyttämällä  kursoripainiketta tai . 
Paina sitten ENTER-painiketta.

2. Valitse NEO:6 Parameter käyttäen kursoripainiketta 
tai .

3. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

4. Aseta Center Gain-taso 0.0 - 1.0 välille 1 tason tark-
kuudella käyttäen kursoripainiketta tai .

Kun kaikki tämän osan asetukset on tehty, siirrä kursori 
RETURN-kohtaan käyttäen kursoripainiketta tai ja 
paina ENTER-painiketta.
Huom!
• Tämä parametri voidaan asettaa ainoastaan NEO:6

Music-tilassa.
• Tämä asetus ei ole käytössä, jos keskikaiuttimen ase-

tukseksi valitaan ”None” (Speaker Size-valikossa).

4 VIDEO SETUP (videoasetukset)
Videoasetukset tehdään seuraavasti.
1. Valitse ”Video Setup” (Main Menu-valikossa) käyttäen 

kursoripainiketta tai ja paina ENTER-painiketta.

2. Valitse haluamasi valikko käyttäen kursoripainiketta 
tai ja paina ENTER-painiketta.

Parameter:
Valitse asetukseksi Default tai Custom käyttäen kursori-
painiketta tai .
Custom-asetuksella voit säätää alla listattua kolmea para-
metriä seuraavasti.
Panorama:
Valitse Panorama-asetukseksi ON tai OFF käyttäen kurso-
ripainiketta tai .
Panorama-tila ympäröi sinut vasemman ja oikean etukaiut-
timen äänellä luoden jännittävän kuunteluperspektiivin.
Dimension:
Voit asettaa Dimension-tason -3 ~ + 3 välille 1 tason por-
rastuksella käyttäen nuolipainiketta tai .
Dimension säätää äänikettää eteen- tai taaksepäin, jolloin 
kaiuttimien välinen tasapaino paranee tietyillä taajuuksilla.
Center Width:
Aseta Center Width-taso 0 - 7 välille 1 tason tarkkuu-
della käyttäen nuolipainiketta tai .
Center Width mahdollistaa keskikanavaäänen asteittai-
sen yhdistämisen vasemman ja oikean etukaiuttimen
ääneen. Laajimmalla asetuksella keskikaiuttimen ääni
sekoittuu etukaiuttimien ääneen kokonaan. Tuloksena
on surempi tilantunne tai etummaisen stereokuvan pa-
rempi sekoitussuhde.
Tätä asetusta ei voi valita, jos keskikaiuttimen asetuk-
seksi valitaan ”None” (Speaker Size-valikossa).
Siirrä kursori Return-kohtaan käyttäen nuolipainiketta 
tai , kun kaikki tämän osan asetukset on tehty. Paina
sitten ENTER-painiketta.

3-3 CSII PARAMETER
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Surround

Setup” käyttämällä  kursoripainiketta tai . 
Paina sitten ENTER-painiketta.

2. Valitse CSII Parameter käyttäen kursoripainiketta
tai .

3. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

4. Aseta Center Gain Level 0.0 ~ 1.0 välille 0.1 tason tark-
kuudella käyttäen kursoripainiketta tai .

Siirrä kursori Return-kohtaan käyttäen nuolipainiketta 
tai , kun kaikki tämän osan asetukset on tehty. Paina sit-
ten ENTER-painiketta.
Huom!
• Tämän parametrin voi asettaa ainoastaan CSII-tilassa.
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• HDMI Output Resolution
Valitsee resoluutioasetuksen tämän laitteen HDMI-liitän-
nästä syötettävää videosignaalia varten. Suorita valinta 
käyttämällä kursoripainiketta tai .

• Component I/P Convert
Käytä tätä asetusta, jos haluat muuntaa 480i/576i signaalit
480p/576p signaaleiksi syöttäessäsi analogisia videotulo-
signaaleja VIDEO- tai COMPONENT-liitännöistä.
Valitse asetukseksi ”Enable” tai ”Disable”.
Disable = ei suorita muuntamista
Enable = suorittaa muuntamisen
Huom!
• Tämä asetus on mahdollinen ainoastaan, kun Video

Convert-asetus on jokin muu kuin Off.
• Kun HDMI MONITOR OUT-liitäntään on kytketty moni-

tori ja HDMI RESOLUTION-asetukseksi on valittu 720p, 
1080i, 1080p tai  AUTO, I/P CONVERT ei toimi COM-
PONENT VIDEO OUTPUT-lähtöä varten.

Siirrä kursori Return-kohtaan käyttäen nuolipainiketta 
tai , kun kaikki tämän osan asetukset on tehty. Paina sit-
ten ENTER-painiketta.

5 PREFERENCE
1. Siirry MAIN MENU-valikkoon ja valitse ”Preference”

käyttäen kursoripainiketta  tai ja paina ENTER-
painiketta.

2. Valitse haluamasi valikko käyttäen kursoripainiketta  
tai ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Zone A Setup

5-1 ZONE SETUP (sivu 43)
• Zone B Setup

5-1 ZONE SETUP (sivu 43)
• DC Trigger Setup

5-2 DC TRIGGER SETUP (sivu 44)
• Optical

Valitse tämä käyttäessäsi optisella digitaalilähdöllä varus-
tettua laitetta.
Rec: valitse tämä asetus äänittäessäsi CD- tai MD-nau-
hurille.
Zone B: valitse tämä asetus, kun käytät ZONE B-vyö-
hykettä.

• Standby Mode
Kun Standby Mode-asetukseksi valitaan ”Economy”,
tehonkulutus vähenee laitteen ollessa valmiustilassa.
Kun asetuksena on ”Economy”, RS232C on poissa
käytöstä laitteen ollessa valmiustilassa.

• Audio
Audio-tilassa Dolby Digital- ja DTS-lähdön asetus on joko
”Main” tai ”Sub”. Valitse asetukseksi ”Audio” käyttämällä
kursoripainiketta tai . Valitse tämän jälkeen Main <--->
Sub <---> Main+Sub käyttäen kursoripainiketta tai . 

Video Convert
Tämä laite pystyy muuntamaan videosignaalit monitori-
lähtöä varten. Seuraavassa selitykset muuntotoimenpi-
teistä jokaista videotulotyyppiä varten.
1. Valitse ”Video Setup” (Main Menu-valikossa) käyttäen

kursoripainiketta tai ja paina ENTER-painiketta.

2. Valitse ”Video Convert” (Main Menu-valikossa) käyt-
täen kursoripainiketta tai ja paina ENTER-paini-
ketta.

3. Valitse ”Function” käyttäen kursoripainiketta tai ja
aseta videomuuntotoiminto kursoripainikkeella tai .

Analog&HDMI
Tämä toiminto muuntaa analogisia videosignaaleja 
(Composite, S-video, Component video). Se ei kuiten-
kaan muunna analogisignaaleja HDMI-formaattiin.
Analog Only
Tämä toiminto muuntaa analogisia videosignaaleja
(Composite, Video, S-Video, Component Video).
Se ei kuitenkaan muunna analogisignaaleja HDMI-formaat-
tiin.
Off
Tämä asetus katkaisee kaikki muuntotoiminnot.
• OSD-information
Valitse OSD-information-toiminnon asetukseksi ”Enable” 
tai ”Disable” käyttäen kursoripainiketta tai . Jos valitset 
”Enable”, laite ilmaisee sitä koskevan toimintatilan (voi-
makkuusasetus, valittu tulolähde, jne.) TV-monitorin ruu-
dussa.  Valitse ”Disable” ellet halua nähdä näitä tietoja.
Huom!
• OSD-tiedot eivät syöty HDMI- ja Component Video-

monitori-lähtöihin. OSD-tiedot syöttyvät kuitenkin, jos 
Video Convert-toimintoa käytetään Video- tai S-video-
signaalien syöttämiseksi HDMI- ja Component Video 
Monitor Out-lähtöihin.

• HDMI Output
Tällä asetuksella valitaan mihin lähtöliitäntään (HDMI 1 tai 
HDMI 2) signaali syöttyy. Suorita lähdön valinta käyttämällä
kursoripainiketta tai .
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5-1 ZONE SETUP
Viritinvahvistin on varustettu lähdevalitsimilla, nukahtamis-
ajastimella ja zonespeaker-lähdöllä ja kauko-ohjauksella 
zone-järjestelmän kahta muuta vyöhykettä varten.
Nämä ominaisuudet voi asettaa tässä valikossa.
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse Preference

käyttäen nuolipainiketta tai ja paina ENTER-
painiketta.

2. Valitse ”Zone A Setup” tai ”Zone B Setup” käyttäen 
kursoripainiketta tai .

3. Hyväksy asetus painamalla ENTER-painiketta.
Seuraava selitys näyttää millä tavalla ZONE -järjestelmän 
ZONE A-toimintoa käytetään.

• HDMI Audio
Tämä asetus määrittää toistuuko HDMI-liitäntöihin syötetty 
audiosignaali tästä laitteesta tai ohjautuuko se laitteen 
kautta TV-vastaanottimeen tai projektoriin.
Enable: HDMI-liitäntöihin syötetty signaali voidaan

toistaa tämän laitteen kautta.
Tällaisessa tapauksessa audiosignaalit 
eivät syöty TV-vastaanottimeen tai projek-
toriin.

Through: HDMI-liitäntöihin syötetyt audiosignaalit 
eivät toistu tämän laitteen kaiutinliitän-
nöistä. Audiotiedot syöttyvät suoraan TV-
vastaanottimeen tai projektorin.
Tätä asetusta käytetään myös monikna-
vaisen TV-vastaanottimen tms. äänen 
kuunteluun.

• HDMI Lipsync
Videosignaalien käsittely saattaa kestää pitempään kuin 
audiosignaalien käsittely kytketystä videolaitteesta riip-
puen.
Audio- ja videosignaalit voidaan tahdistaa automaatti-
sesti tämän toiminnon avulla, kun viritinvahvistin kytketään 
Auto Lipsync-toimintoa tukevaan TV-vastaanottimeen tai 
projektoriin HDMI 1.3a tilassa.
Käytä kursoripainiketta tai ja valitse Enable tai Disable.
Enable: Tämä asetus käyttää Auto Lipsync Correc-

tion-toimintoa audio- ja videosignaalien tah-
distamiseksi.

Disable: Tämä asetus peruuttaa Auto Lipsync Correc-
tion-toiminnon.

Huom!
• Toiminto ei ole käytettävissä, jos viritinvahvistin kytke-

tään laitteseen, joka ei ole HDMI 1.3a tai Auto Lipsync 
Correction-yhteensopiva.
Tutustu lisätietoja varten kytketyn laitteen käyttö-ohjei-
siin.

• Ellei tämä toiminto ole käytettävissä voit käyttää tavan-
omaista Lipsync-toimintoa audio- ja videosignaalien tah-
distamiseksi.

Suoritettuasi tämän osan asetukset, siirrä kursori 
”Return” kohtaan käyttäen  kursoripainiketta  tai ja 
paina ENTER-painiketta.



44

Huom!
• Zone Speaker Out-asetuksen voi vaihtaa, kun Speaker

Size-valikossa valitaan Surround Back-parametrin ase-
tukseksi ”None” ja takapaneelin SPEAKER C-kytkin on
OFF-asennossa. Näytössä näkyy ”***” ellei tämä asetus
ole käytettävissä.

• ZONE-lähtö-tasoa ei voi säätää ZONE A-vyöhykkees-
tä, jos Volume-asetukseksi on valittu ”Fixed”.

• Zone Speaker Out ei voi olla ZONE B-vyöhykkeessä.
• ZONE B-vyöhykkeessä ei voi käyttää tulolähteitä, joita

ei ole asetettu.
• ZONE B-vyöhykettä varten ei ole Stereo/Mono-, 

Volume Mode-, Level- (voimakkuustaso) tai Zone
Speaker Out-asetuksia.

• Zone B-toimintoja ei voi käyttää, jos Optical Output-
asetukseksi on valittu ”Rec”.

5-2 DC TRIGGER SETUP
Tässä laitteessa on DC Trigger-ohjausliitäntä, jota voi
käyttää tulotoimintojen linkittämiseksi päävyöhykettä 
(ZONE) tai ZONE A tai ZONE B-vyöhykettä varten.
1. Siirry Main Menu-valikkoon ja valitse ”Preference”

käyttäen kursoripainiketta tai ja paina ENTER-
painiketta.

2. Valitse ”DC Trigger Setup” käyttäen kursoripainiketta 
tai .

3. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

4. Valitse Main Zone, Zone A, Zone B, Remote tai 
Disable käyttäen kursoripainiketta tai .

Huom!
• Remote-liitäntä on käytettävissä ulkoista ohjausta var-

ten. RC007/RC0083SR ei pysty käyttämään tätä toi-
mintoa.

5. Valitse haluamasi tulolähde käyttäen kursoripainiketta 
tai .

6. Valitse On- tai Off-asetus käyttäen kursoripainiketta 
tai .

7. Kun kaikki tämän osan asetukset on tehty, siirrä kursori
Return-kohtaan käyttämällä kursoripainiketta tai ja
paina sitten ENTER-painiketta.

Seuraava selitys näyttää millä tavalla ZONE-järjestelmän
ZONE B-toimintoa käytetään.

4. Valitse haluamasi parametri käyttäen kursoripaini-
ketta tai .

Audio Source:
Valitse audiolähde ZONE-lähtöä varten käyttäen kursori-
painiketta tai .
Sleep Timer:
Uniajastin on käytettävissä, kun ZONE-järjestelmä on
aktiivi. Aseta haluamasi aika käytten kursoripainiketta

tai . Uniajastin voidaan asettaa enintään 120 minuuttiin 
asti 10 minuutin tarkkuudella.
Stereo/Mono: (ainoastaan Zone A)
Tämä toiminto vaihtaa ZONE-järjestelmän audiolähtöä
”Mono” ja ”Stereo”- asetuksen välillä. Käytäkursoripaini-
ketta tai asetuksen vaihtamiseen.
Zone Pre Out: (ainoastaan Zone A)
Valitsee zone pre out-asetukseksi ”On” tai ”Off”. 
Käytä kursoripainiketta tai asetuksen vaihtamiseen.
Volume Mode: (ainoastaan Zone A)
Valitsee säädettävän tai kiinteän zone-esilähtöasetuksen. 
Käytä kursoripainiketta tai asetuksen vaihtamiseksi.
Level (Volume Level): (ainoastaan Zone A)
Säätää lähtötason zone-esiasteesta. Käytä kursoripaini-
ketta tai lähtötason säätämiseksi. Voimakkuustason 
voi säätää -90dB ~0 dB välille 1 dB tarkkuudella.
Zone Speaker Out: (ainoastaan Zone A)
Valitsee zone kaiuttimien-lähtöasetukseksi ”On” tai ”Off”.  
Käytä kursoripainiketta tai asetuksen vaihtamiseen.
Volume Mode: (ainoastaan Zone A)
Valitsee säädettävän tai kiinteän lähtötasoasetuksen
zone-kaiuttimille. Käytä kursoripainiketta tai asetuk-
sen vaihtamiseksi.
Level (Volume Level): (ainoastaan Zone A)
Säätää zone-kaiuttimien lähtötasoasetuksen. 
Käytä kursoripainiketta tai lähtötason säätämiseksi. 
Voimakkuustaso voidaan säätää -90dB ~0 dB välille 
1 dB tarkkuudella.
Zone Digital Out: (ainoastaan Zone B)
Vaihtaa zone digital out-asetuksen. Valitse ”On” tai”Off” 
käyttämällä kursoripainiketta tai .
Huom!
• HDMI- tai digitaalisia tulolähteitä (optinen tai koaksiaali-

nen) ei voi käyttää ZONE A-vyöhykkeessä.
• Digitaalisia tulolähteitä  (optinen tai koaksiaalinen) ei voi 

käyttää ZONE B-vyöhykkeessä.
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Huom!
• ”Audyssey Front”, ”Audyssey Flat” ja ”Audyssey” voi- 

daan valita Auto Setup-asetuksen jälkeen.
• Jos kaiutin, jonka Auto Setup-asetus on ”No”, valitaan 

manuaalisesti, toimintatilaksi ei voi valita ”Audyssey”,
”Audyssey Front” tai ”Audyssey Flat”.

• Jos asetuksia (kaiutinkonfigurointi ja etäisyys, kanava-
tasot ja jakotaajuudet) muutetaan automaattiasetuksen
jälkeen lisäämättä kaiuttimien lukumäärää, joiden ominai-
suudet on mitattu, näyttöön ilmestyy ”*” merkki toiminto-
nimen sijasta.
Esimerkki: ”Audyssey Flat*”

• Ekvalisaattori kytkeytyy pois käytöstä, kun Pure Direct-, 
Source Direct-, Dolby Headphone- tai Virtual-toiminto 
valitaan.

• Acuostic EQ-toimintatilat eivät ole käytössä Dolby 
TrueHD-, Dolby Digital Plus- tai DTS-HD-signaaleja 
toistettaessa.
Speaker Auto Setup-toiminnolla tehdyt asetukset
(speaker yes/no, distance, size, channel level, cross-
over) ovat kuitenkin mahdollisia tässä tapauksessa.

• Äänensävyn säätimet eivät toimi, kun EQ Mode on
käytössä.

• Adjust User EQ
6-1 ADJUST USER EQ (katso sivu 46)

• Check Audyssey MultEQ
6-2 CHECK AUDYSSEY MULTEQ (katso sivu 46)

• Audyssey Dynamic EQ
udyssey Dynamic EQ ratkaisee ongelman äänen-
laadun huononemisesta voimakkuuden kasvaessa,
ihmisen havainnointi ja huoneakustiikka huomioiden.
Audyssey Dynamic EQ toimii yhdessä Audyssey MultEQ
kanssa tarjoten jokaiselle kuuntelijalle hyvin tasapainote-
tun äänen kaikilla voimakkustasoilla.
Valitse ”On” tai ”Off” käyttämällä kursoripainiketta tai .

• Audyssey Dynamic EQ™Adjust
Audyssey Dynamic EQ vastaa normaalin filmin 85 dB SPL-
tasoa -20 dBFS. Film iteollisuuden ulkopuolisten normien
puutteesta johtuen filmin vertaustaso ei sovellu muunlai-
sen materiaalin kuunteluun.
Audyssey Dynamic EQ tarjoaa kolme filmin tasosta poik-
keavaa arvoa (5 dB, 10 dB ja 15 dB), jotka voidaan valita
tapauksissa, joissa sisällön sekoitustaso ei ole normien
mukainen.
0 dB (Film Ref):
Tämä on perusasetus, jota tulee käyttää filmiääntä kuun-
neltaessa.
5 dB:
Valitse tämä asetus materiaalille, jolla on erittäin laaja dyna-
miikka-alue, kuten klassinen musiikki.
10 dB:
Valitse tämä asetus jazzille tai muulle musiikille, jolla on
laaja dynamiikka-alue. Tätä asetusta tulee käyttää myös
TV-ohjelmia varten, sillä miksaus tapahtuu yleensä 10 dB
alle filmien tason.

Huom!
• Laite syöttää liipaisinjännitteen DC TRIGGER-lähtöön, 

kun valitset asetetusta vyöhykkeestä tulolähteen, jonka 
virta on kytketty päälle.

6 ACOUSTIC EQ (akustisen käyrän asetus)
Tämä näyttö on tarkoitettu ekivalisaattorin asettamiseksi ja 
ekvalisointioiminnon vaihtamiseksi.
1. Siirry Main Menu-valikkon ja valitse ”Acoustic EQ”

käyttäen kursoripainiketta tai . Paina ENTER-paini-
ketta.

2. Valitse haluamasi valikko käyttäen kursoripainiketta 
tai ja paina ENTER-painiketta.

Saatettuasi tämän osan asetukset päätökseen, siirrä kur-
sori ”RETURN”  kohtaan käyttäen kursoripainiketta tai 
ja paina ENTER-painiketta.

• EQ Mode
Voit valita neljästä eri ekvalisointitilasta. Preset Graphic EQ
mahdollistaa ekvalisattorin sekä Audyssey, Audyssey
Front ja FLAT-tilojen manuaalisen säätämisen, jotka auto-
maattisesti säätävät ekvalisoinnin Auto Setup-toiminnon 
suorittamien mittaustulosten mukaisesti.
Audyssey Front:
Toiminto sovittaa jokaisen kaiuttimen ominaisuudet etu-
kaiuttimien mukaisiksi.
Audyssey Flat:
Toiminto tasoittaa kaikkien kaiuttimien taajuusominaisuu-
det, soveltuen parhaiten monikanavaisen musiikin, kuten
Dolby Digital tai DTS toistamiseen.
Audyssey:
Audyssey optimoi kaiuttimien taajuusominaisuudet luo-
dakseen kuunteluhuoneeseen parhaan mahdollisen 
akustisen ympäristön.
User:
Tämä toiminto säätää Adjust User EQ-tilassa asetettua
graafista ekvalisaattoria optimoiden jokaisen kaiuttimen
ominaisuudet.
Off:
Graafinen ekvalisaattori ei ole käytössä tällä asetuksella.

Paina ensin AMP-painiiketta ja sitten EQ-painiketta voidak-
sesi käyttää kauko-ohjainta EQ-tilojen vaihtamiseen.

EQ Mode vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, 
kun painiketta painetaan.
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6-1 ADJUST USER EQ
Tämä mahdollistaa 9-alueisen graafisen ekvalisaattorin
asettamisen kaikkia 7 kanavaa varten.
1. Valitse ”Adjust User EQ” käyttäen kursoripainiketta 

tai .
2. Hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

Reset (nollaus)
Käytä kursoripainiketta tai , valitse nollattavaksi halua-
masi kanava (Channel) tai kaikki kanavat (All-Channel) ja
paina sitten ENTER-painiketta asetuksen hyväksyntää
varten.
All-Channel: palauttaa kaikki kanavat perusasetukselle.
Channel: palauttaa ainoastaan näytön ilmaiseman kanavan
perusasetukselle.
Channel
Valitse säädettäväksi haluamasi kanava (”Front Left”,
”Front Height Left”, ”Center”, ”Front Height Right”,
”Surround Right”, ”Surround Back Right”, Surround Back
Left” tai ”Surround Left”) käyttäen kursoripainiketta tai .
Käytä kursoripainiketta säätötoiminnon vaihtamiseen.
Frequency
Valitse tavoitetaajuus näytön ilmasemasta käyrästä käyt-
täen kursoripainiketta tai . Suorita tason säätö käyttä-
mällä kursoripainiketta tai .  (Säädön voi tehdä mille
tasolle tahansa -20 ~ +9 dB välille 0.5 dB tarkkuudella.
Siirrä kursori seuraavalle taajuudelle käyttäen kursoripai-
niketta tai ja säädä taso.
Saatettuasi tämän asetusosan päätökseen, siirrä kursori
”Return” kohtaan käyttäen kursoripainiketta tai ja 
paina ENTER-painiketta.

6 - 2 CHECK AUDYSSEY MULTEQ®
Nämä valikot on tarkoitetty Auto Setup-toiminnon 
ekvalisointimittausten (Audyssey Front, Audyssey Flat,
Audyssey) tulosten tarkistamiseen.
1. Valitse ”Chech Audyssey MultEQ” käyttämällä kursori-

painiketta  tai .
2. hyväksy valinta painamalla ENTER-painiketta.

15 dB:
Valitse tämä asetus pop/rock-musiikille tai muulle ohjelma-
materiaalille, jonka miksaus tapahtuu hyvin korkeilla kuun-
telutasoilla ja dynamiikka-alue on voimakkaasti pakattu.
Huom!
Näitä asetuksia ei voi valita, jos Dynamic EQ-asetukseksi on
valittu ”Off”.

• Audyssey Dynamic Volume™
Audyssey Dynamic EQ ratkaisee ongelman, joka syntyy
televisio-ohjelmien, mainosten ja filmien hiljaisten ja voi-
makkaiden äänten välisistä suurista vaihteluista.
Audyssey Dynamic EQ integroituu Dynamic Volume-toi-
mintoon siten, että toistovoimakkuus säätyy automaatti-
sesti bassovasteen, sävytasapainon, surround-vaikutel-
man ja dialogin selkeyden säilyessä muttumattomana.
Pakkauksen aste voidaan valita kolmesta eri tasosta.
Valitse ”Light”, ”Medium”, ”Heavy” tai ”Off” käyttämällä
kursoripainiketta tai .
Huom!
Audyssey Dynamic Volume ei toimi, jos Audyssey Dyna-
mic EQ on katkaistu.

Paina D.EQ/VOL-painiketta kauko-ohjaimesta, jos haluat
vaihtaa Audyssey Dynamic EQ- ja Audyssey Dynamic
Volume-asetuksen. Toimintatila vaihtuu alla esitetyssä
järjestyksessä joka kerta, kun painiketta painetaan.
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EQ Mode
Valitse ensin EQ (toimintatila) käyttämällä kursoripainiketta 

tai . Valitse sitten haluamasi ekvalisointi (”Audyssey”, 
”Audyssey Front”, ”Audyssey Flat”)).
Channel
Valitse tarkistettavaksi haluamasi kanava käyttäen kursori-
painiketta tai .
Huom!
• Taajuus ei ole tarkalleen sama kuin Preset Graphic EQ-

tiloissa.
• Front Left ja Front Right eivät ilmesty näyttöön Audyssey

Front-tilassa.
3. Lopetettuasi tarkistuksen, valitse ”Return” käyttämällä

kursoripainiketta  tai ja paina ENTER-painiketta
palataksesi ”Acoustic EQ” valikkoon.

Laitteen käyttö
VAHVISTIMEN KÄYTTÖ (AMP)
Piirroksissa käytetty laite on SR6004.
Surround-tilan valinta

(Laitteen säätimillä)
Paina SURR. MODE-painiketta useita kertoja kunnes 
haluamasi surround-tila on valittu.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina ensin AMP-painiketta ja sitten SURR-painiketta
useita kertoja kunnes haluamasi surround-tila on valittu.

AUTO SURROUND
(Laitteen säätimillä)
Paina AUTO-painiketta etupaneelista valitaksesi automaat-
tisen surround-tilan toiston aikana.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina ensin AMP- ja sitten AUTO-painiketta.

PURE DIRECT
(Laitteen säätimillä)
Paina PURE DIRECT-painiketta.
(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina ensin AMP- ja sitten P.DIRECT-painiketta.
FL-näyttöön ilmestyy ”SOURCE DIRECT” painamalla paini-
ketta kerran. Painamalla toisen kerran näyttöön ilmestyy
”PURE DIRECT”. Ilmaisin sammuu FL-näytöstä n. 2 sek.
kuluttua.
Signaali ohittaa sävynsäätö- ja bassonhallintapiirit source/ 
pure direct-tilassa.
Toimintatila vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun tätä
painiketta painetaan.

Huom!
• Surround-tilaksi vaihtuu automaattisesti AUTO, kun

pure direct-toiminto aktivoidaan.
• Kaiutinkonfigurointi lukkiutuu lisäksi automaattisesti

seuraavasti:
Front SPKR = LARGE
Center SPKR = LARGE
Surround SPKR = LARGE
Surround Back SPKR = LARGE
Subwoofer = YES

NÄYTTÖTOIMINTO

Laitteen etupaneelin näytön toimintatila on valittavissa 
käyttäjän toimesta. Valitse toimintatila painamalla DISPLAY-
painiketta kauko-ohjaimesta tai  etupaneelista. Näytön toi-
mintatila vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä painiketta 
painettaessa.

Normal-toiminto
Näyttö ilmaisee seuraavat kolme tyyppiä.
• Näyttö ilmaisee Function Input Setup-toiminnon kautta

asetetun tulotoiminnon. Jos tulotoiminto on nimetty
uudelleen, näyttöön ilmestyy tulotoiminnon uusi nimi.

• Näyttö ilmaisee valitun surround-toiminnon toimintatilan.
Volume-toiminto
Tulotoiminto sekä tulotila ilmestyvät näytön yläosaan ja
käytetty voimakkuustaso näytön alaosaan.
Auto Display Off-toiminto
Näyttö on katkaistu, mutta voit tehdä laitteeseen muutok-
sia, kuten tulo- tai surround-toiminto. Muutos ilmestyy 
näyttöön 3 sekunniksi, jonka jälkeen näyttö sammuu uu-
delleen. Muutos ei ilmesty näyttöön voimakkuutta säädet-
täessä.
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(Kauko-ohjaimen säätimillä)
Paina AMP-painiketta vaihtaessasi M-DAX-toiminnolle.
Paina M-DAX-painiketta. M-DAX vaihtuu alla esitetyllä 
tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.

M-DAX-ilmaisin syttyy etupaneelin näyttöön, kun M-DAX-
toiminnon asetukseksi valitaan LOW tai HIGH.
Huom!
• M-DAX on yhteensopiva PCM (48 kHz tai matalampi)

lähteitä ja 2-kanavaisia analogilähteitä varten.
• M-DAX ei ole käytettävissä, kun Dolby Virtual Speaker

on käytössä.

YÖKUUNTELUTOIMINTO (NIGHT MODE)
Yökuuntelutoiminto on hyödyllinen kuunnellessasi yöllä 
(naapurisi eivät häriinny ) tai tilanteissa, joissa voimakkaat 
äänet ovat haitallisia. Toiminto pakkaa dynamiikka-aluetta, 
jolloin hiljaisia ääniä on helpompi kuulla kokonaisvoimak-
kuutta lisäämättä. 
Yökuntelutoiminnon teho määräytyy Dolby Digital-sisällön 
mukaisesti. Yökuuntelutoiminto ei vaikuta materiaaliin, joka
ei ole tue tätä toimintoa.

1. Valitse yökuuntelutoiminto painamalla AMP-painiketta 
kauko-ohjaimesta.

2. Joka kerta, kun NIGHT-painiketta painetaan, toiminto 
vaihtuu laitteen etupaneelin ilmaisemien optioiden 
mukaisesti.
• AUTO-toiminto

AUTO-toiminto on käytettävissä purkaessasi Dolby
TrueHD-signaaleja.
Etupaneelin näyttöön syttyy ”NIGHT”, kun Auto-
toiminto aktivoidaan.

• NIGHT-toiminto aktivoitu

NIGHT-toiminnon ON-asetus pakkaa ainoastaan
Dolby Digital-signaalien dynamiikkaa.

• NIGHT-toiminto katkeaa

Huom!
• Ainoastaan DISP-ilmaisin syttyy etupaneelin näyttöön

sen ollessa sammutettu.

DIALOGIN NORMALISOINTIVIESTI
Dialogin normalisointi (Dial Norm) on Dolby Digital-ominai-
suus. Toistaessasi Dolby Digital-koodattua materiaalia 
saatat joskus nähdä näytössä lyhyen viestin, jossa lukee 
”D-NORM X dB” (X = vastaa numeroarvoa). Dialogin nor-
malisointi ilmaisee, onko jokin lähde äänitetty normaalia 
suuremmalla tai pienemmällä tasolla. Jos näyttöön ilmes-
tyy esimerkiksi seuraava: ”D-NORM + 4 dB”, sinun on pie-
nennettävä voimakkuutta 4 dB säilyttääksesi voimakkuus-
tason samana. Toisin sanoen, kuuntelemasi lähdemateri-
aali on äänitetty 4 dB normaalia voimakkaammin.
Voimakkuutta ei tarvitse säätää ellei FL-näyttöön ilmesty 
mitään viestiä.

VIDEO ON/OFF
Voit katkaista käyttämättömän videopiirin valitsemalla
VIDEO OFF ellei viritinvahvistimeen ole kytketty videosig-
naalia tai DVD-soitin on ytketty suoraan TV-vastaanotti-
meen. Valitse VIDEO OFF-asetus painamalla ensin AMP-
ja sitten V. OFF-painiketta.

Etupaneelin näyttöön syttyy V-OFF.

M-DAX (Marantz Dynamic Audio Expander)

M-DAX-toiminto pelastaa MP3- tai AAC-toiston aikana 
hävinneitä audiotietoja. Valitse tätä varten jokin alla esite-
tyistä tasoista.
HIGH: voimakas teho
LOW: heikko teho
OFF: toiminto peruutettu.
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DH: Dolby Headphone on signaalinkäsittelyjärjes-
telmä, joka toistaa saman tyyppisen signaalin 
kuin huonekaiuttimet.
Tämä mahdollistaa äänen kuuntelun 5-kana-
vaisen surround-järjestelmän voimakkuudella
ja tilantunteella tavallisia kuulokkeita käyttäen.

Kun PURE DIRECT-toiminto aktivoidaan, tulosignaali ohit-
taa Dolby surround-käsittelyn ja näyttöön ilmestyy ”***-” 
merkki.
Surround-kuuntelutilan valinta on mahdollista, kun DH-
asetukseksi on valittu ON.
L/R LEVEL voidaan asettaa ±12 dB väliselle alueelle.
Huom!
• Surround-toiminto palaaa aikaisemmalle asetukselle

heti, kun pistoke irrotetaan liitännästä. 
• Sävynsäätimet ja ACOUSTIC EQ eivät ole käytettävissä 

Dolby Headphone-toiminnolla.

ANALOGISEN TAI DIGITAALISEN AUDIOTULON
VALINTA

Jos olet jo liittänyt digitalitulot voit väliaikaisesti valita audio-
tulontoiminnon jokaista tulolähdettä varten seuraavasti.
Paina ensin AMP- ja sitten A/D-painiketta. Tulotoiminto
vaihtuui painiketta painettaessa alla esitetyssä järjestyk-
sessä.
Auto ---> HDMI ---> Digital ---> Analog ---> Auto.
Auto-toiminto
Laite tunnistaa automaattisesti digitaalisiin ja analogisiin 
tuloliitäntöihin syötyt signaalit valitsemastasi tulolähteestä.
Ellei digitaalista signaalia syötetä, laite valitsee automaatti-
sesti analogiset tulolitännät.
HDMI-toiminto
HDMI-toiminto voidaan valita ainoastaan, kun tuolähteeksi
on asetettu jokin HDMI-tulo.
HDMI-toimintoa ei voi valita, jos Setup-valikon Preference
kohdan HDMI Audio-parametrin asetukseksi on valittu
”Through”.
Digital-toiminto
Tulosignaali on lukittu valittuun digitaaliseen tuloliitäntään.
Analog-toiminto
Analogiset tuloliitännät on valittu.
Nämä valinnat ovat väliaikaisia eivätkä taltioidu muistiin.
Jos haluat muuttaa valituttuja tulotoimintoja, siirry Main 
Menu-valikkoon ja valitse ”Input Setup”.
Huom!
• Tätä toimintoa ei voi käyttää suorittaessasi USB-, M-

XPort- tai viritintoimenpiteitä.

SPEAKER A/B

Viritinvahvistimessa on kaksi kaiutinjärjestelmää (kaiutin-
pari A ja kaiutinpari B) etukaiuttimia (L/R) varten.
Voit valita nämä järjestelmät painamallla SPKR A/B-paini-
ketta kauko-ohjaimesta.
Paina SPKR A/B-painiketta.
Kaiutinjärjestelmä (A tai B) vaihtuu  joka painalluksella seu-
raavasti:

KUUNTELU KUULOKKEILLA
Kuulokeiitäntää voidaan käyttää viritinvahvistimen äänen
kuuntelemiseksi kuulokkeiden kautta. Varmista, että kuu-
lokejohto on varustettu  vakiomallisella1/4” stereopistok-
keella. Kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti irti, kun kuu-
lokkeet liitetään.

Huom!
• Surround-toiminto voidaan kuulokekäytössä vaihtaa 

STEREO- ja Dolby  Headphone-tilaan käyttämällä valik-
koa ja  kursoripainikkeita.

• Surround-tila palautuu aikaisemmalle asetukselle heti, 
kun kuulokkeet irrotetaan kuulokeliitännästä.

DOLBY HEADPHONE-TOIMINTO
Toiminto simuloi kaiuttimista kuuluvien 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 painamalla 
vasenta ja oikeaa kursoripainiketta.
BYPASS --> DH (DOLBY Headphone) --> BYPASS
BYPASS: asetus ohittaa Dolby-kuuloketoiminnon ja

syöttää tavallisen 2-kanavaisen stereosig-
naalin.
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1. Valitse haluamasi videolähde määrittääksesi video-
signaalin reitin Monitor Out-lähtöihin.

2. Valitse 7.1-kanavatulo painamalla 7.1 painiketta
kauko-ohjaimesta.

3. Paina CH.SEL-painiketta kauko-ohjaimesta, jos 
joudut säätämään kanavien lähtötasoa. 
Säädä kaiuttimien lähtötasot siten, että jokaisen kaiut-
timen ääni kuuluu samalla voimakkuudella kuuntelu-
pisteeseen. Vasemman/oikean etu-, keski-, vasem-
man/oikean surround- ja surround-takakaiuttimien 
tasoja on mahdollista säätää -12 ~ +12 dB. 
Subwooferia on mahdollista säätää -18 ~ +12 dB.
Säädöt taltioituvat 7.1 CH. INPUT-muistiin.

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

Voit peruuttaa 7.1 CH. Input-asetuksen painamalla 7.1-
painiketta kauko-ohjaimesta.
Huom!
• Surround-tilaa ei voi valita , kun 7.1 CH. Input on käy-

tössä sillä ulkoinen dekooderi määrittää käsittelyn.
• Äänityslähdöt eivät myöskään syötä mitään signaalia, 

kun 7.1 CH. Input on käytössä. 
• Alla mainitut toiminnot eivät ole käytettävissä  7.1 CH. 

Input toimintoa käytettäessä.
Testiääni, NIGHT MODE, Source Direct, Pure Direct, 
HT-EQ, sävysäätimet, Acoustic EQ.

ANALOGISEN TULOSIGNAALIN VAIMENNUS

Etupaneelin näyttöön syttyy PEAK-ilmaisin, jos valitun
analogisen audiotulosignaalin taso ylittää laitteen sisäisen
käsittelykapasiteetin. Paina tällaisessa tapauksessa ATT-
painiketta kauko-ohjaimesta.

ANALOGISEN LÄHTEEN ÄÄNITYS
Viritinvahvistimen kautta kuunneltavaksi valitun audio- tai 
videolähteen signaalit syöttyvät normaalisti äänityslähtöi-
hin. Tämä tarkoittaa, että voit äänittää katselemasi tai kuun-
telemasi ohjelman käynnistämällä äänitys CD-/CDR OUT- 
tai VCR OUT-liitäntöihin kytketyllä laitteella.
Katseltavan tai kuunneltavan tulosignaalin äänit-
täminen

1. Valitse tulolähde kääntämällä INPUT SELECTOR-
valitsinta etupaneelista tai painamalla tulolähteen 
valintapainikkeita kauko-ohjaimesta.
Tulolähde on nyt valittu ja voit katsella tai kuunnella 
sitä haluamallasi tavalla.

2. Valittu tulolähdesignaali syöttyy CD/CDR OUT-, VCR 
OUT-liitäntöihin äänitystä varten.

3. Käynnistä äänityslaitteen äänitystoiminto.
Huom!
• Kytkiessäsi ainoastaan digitaalisen signaalitulon, signaa-

lia ei voi syöttää CD/CDR OUT- tai VCR OUT-liitäntöihin. 
Käyttäessäsi äänitystoimintoja, muista tehdä kytkennät 
myös analogista signaalituloa varten.

• HDMI-liitäntöihin syötettyjä video- tai audiosignaaleja ei 
voi äänittää.

• AUX INPUT-liitäntään syötetyt S-video- tai videosignaa-
lit syöttyvät ulos VIDEO OUT (VCR) -liitännästä.
Äänittäminen ei ole kuitenkaan mahdollista, jos video-
signaalit sisältävät kopiointisuojauksen.

7.1 CH INPUT
Viritinvahvistin on varustettu monikanavaisen SACD-soitti-
men tai DVD-audiosoittimen kautta tulevaisuudessa käyt-
töön 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 syöttyvät suoraan vastaaviin kaiutti-
miin ja pre-out-liitäntöihin kulkematta surround-piirin kautta.
SW (subwoofer) -liitäntään syötetty signaali syöttyy lisäksi 
PRE OUT SW-liitäntään. Viimeiseksi käytetty videotulo 
pysyy linkitettynä Monitor Outputs-lähtöihin, kun valitset
asetukseksi 7.1 CH. INPUT. Tämä mahdollistaa eri video-
lähteiden samanaikaisen katselun.
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Nukahtamisaika ilmestyy muutamaksi sekunniksi etupa-
neelin näyttöön ja laskuri alkaa vähetämään aikaa, kunnes 
asetettu aika on kulunut, jonka jälkeen virta katkeaa auto-
maattisesti. SLEP-ilmaisin syttyy näyttöön aina, kun uni-
ajastin ohjelmoidaan. Voit peruuttaa uniajastimen paina-
malla SLEEP-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy viesti 
”SLEEP OFF” ja SLEEP-ilmaisin sammuu.

ETUPANEELIN PAINIKKEIDEN LUKITSEMIS-
PAINIKE
Voit lukita kaikki etupaneelin painikkeet (paitsi POWER 
ON/OFF-painike), INPUT SELECTOR-valitsimen ja 
VOLUME-säätimen pitämällä PURE DIRECT- ja EXIT-pai-
nikkeita samanaikaisesti alaspainettuina vähintään 3 sek.
Näyttöön ilmestyy viesti ”F-KEY LOCK!”.
Voit avata lukituksen painamalla samoja painikkeita vähin-
tään 3 sek. Näyttöön ilmestyy tällöin ”F-KEY UNLOCK” ja
painikkeet vapautuvat.

KAKSOISVARMENNETTU MUISTI
Laite taltioi asetuksia koskevat tiedot pysyvään muistiin,
jolloin ne säilyvät vaikka laitteesta katkaistaan virta.
Käyttämällä Dual Backup Memory-toimintoa voit kirjoittaa
asetustietoja jollekin toiselle muistialueelle säilyttääksesi
tiedot siihen asti, kun niitä tarvitaan.
Taltiointi
Aseta päälaite siihen toimintatilaan, jota varten haluat talti-
oida asetukset. Pidä MEMORY- ja MENU-painikkeita sa-
manaikaisesti alaspainettuina etupaneelista vähintään 3
sekuntia.

Näyttöön ilmestyy viesti ”MEMORY SAVING” ja laitteen
asetukset taltioituvat. Taltioidut asetustiedot säilyvät siihen
asti, kunnes Dual Backup Memory-toimintoa käytetään
uudelleen tai vanhat tiedot korvataan uusilla.

Huom!
Seuraavien asetusten arvoja ei voi varmentaa, jokainen
voimakkuus asettuu minimiarvolle.
• Main ZONE Volume
• ZONE A Volume
• ZONE Speaker A Volume

ATT-ilmaisin syttyy, kun tämä toiminto aktivoidaan. Tulosig-
naalin taso vaimenee n. puolella. Vaimennus ei toimi  CD/ 
CDR OUT- tai VCR OUT-lähtösignaalin kanssa.
Tämä toiminto taltioituu jokaista yksittäistä tulolähdettä var-
ten.

LIP.SYNC
Viritinvahvistimeen kytketystä kuvalaitteesta (TV, monitori, 
projektori, tmv.) riippuen voi syntyä kuva- ja audiosignaali-
käsittelyn välinen aikaviive. Vähäinenkin aikaviive saattaa
häiritä filmi- ja musiikkinautintoa. LIP.SYNC-ominaisuus vii-
västyttää audiosignaalia suhteessa laitteen syöttämään 
kuvasignaaliin korjatakseen äänen ja kuvan välisen aika-
viiveen. Käytä tähän tarkoitukseen LIP.SYNC- ja kursori-
painiketta tai kauko-ohjaimesta. Aseta kauko-ohjain
AMP-toiminnolle ennen LIP.SYNC-ominaisuuden käyttöä.
Perusasetus on OFF (0 ms). Aikaviivettä voi säätää 10 ms
askelin enintään 200 ms asti.
Tarkkaile kuvaa näyttölaitteen ruudusta (esim. TV, monitori,
projektori, tmv.) samalla, kun säädät aikaviivettä.

Huom!
• LIP.SYNC-ominaisuus katkeaa (0 ms) SOURCE/PURE

DIRECT-tilassa. LIP.SYNC-ominaisuus aktivoituu auto-
maattisesti uudelleen, kun SOURCE/PURE DIRECT
peruutetaan.

• Vaikka et suorittaisi mitään aikaviivekorjausta manuaali-
sesti, audio ja video tahdistuvat automaattisesti, kun laite
kytketään Auto Lip.Sync Correction HDMI 1.3a toimin-
toa tukevaan TV-vastaanottimeen tai projektoriin.

UNIAJASTIMEN KÄYTTÖ

Paina SLEEP-painiketta kauko-ohjaimesta, kun haluat
ohjelmoida laitteen automaattista valmiustilaa varten.
Uniaika kasvaa alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun paini-
ketta painetaan.
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Huom!
• Videomuuntotoiminto monitoroi videotulosignaalia jat-

kuvasti ja määrittää muunnetaanko tulosignaali tai ei.
Kaikkien tuloliitäntään syötettyjen videosignaalien oikea
tunnistaminen ei ole mahdollista. Jos tällaista ilmenee,
siirry VIDEO SETUP-valikkoon ja valitse VIDEO CON-
VERT-parametrin asetukseksi ”DISABLE”.

Kytkentäesimerkki
• Kun monitori on kytketty viritinvahvistimen HDMI

MONITOR OUT-liitäntään.

Huom!
• Viritinvahvitimen HDMI MONITOR OUT-liitäntä ei syötä 

kuvia, jos toistolaitteen component video-signaalitulon 
resoluutio on jokin muu kuin 480i/576i, 480p/576p, 
2080i tai 720p.

• Viritinvahvitimen HDMI MONITOR OUT-litäntä ei syötä
kuvia, jos toistolaitteen S-video- tai videosignaalitulo
on jokin muu kuin 480i/576i.

• Kun monitori on kytketty viritinvahvistimen VIDEO 
MONITOR OUT-liitäntöihin

Huom!
• Toistolaitteen HDMI-videotulosignaalit eivät syöty ulos 

viritinvahvistimen VIDEO tai S-VIDEO MONITOR OUT-
liitännöistä.

• Signaali ei syöty ulos viritinvahvistimen VIDEO tai S-
VIDEO MONITOR OUT-liitännöistä, jos toistolaitteen 
komponentti-videotulosignaalin resoluutio on jokin 
muu kuin 480i/576i.

• Kun monitori on kytketty viritinvahvistimen 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
liitäntään

MUISTIN PALAUTUS
Varmennetut asetukset palautetaan seuraavasti.
Pidä MEMORY- ja MENU-painikkeita samanaikaisesti alas-
painettuina etupaneelista vähintään 3 sekuntia.

Näyttöön ilmestyy ”MEMORY LOAD” ja laitteen taltioidut
asetukset aktivoituvat. Laite asettuu väliaikaisesti valmius-
tilaan. Näyttöön ilmestyy ”NO BACKUP” ellei mitään var-
mennustietoja ole taltioitu.

VIDEO CONVERT
Analogisen videosignaalin muunto
Viritinvahvistin on varustettu videosignaalien muunto-
toiminnolla monitorilähtöä varten. Toistolaitteen ja viritin-
vahvistimen väliset erilaiset kytkennät (VIDEO, S-VIDEO, 
COMPONENT VIDEO) ovat tästä systä mahdolliset yhdellä
ainoalla korkealaatuisella kaapelilla. Kytke kaapeli viritinvah-
vistimen MONITOR OUT-liitännästä TV-monitoriin.

Analogisten videosignaalien muunto HDMI-
signaaleiksi
Viritinvahvistimen muuntotoiminto pystyy syöttämään ana-
logisia videosignaaleja (480i/576i, 480p/576p, 1080i ja
720p resoluution omaavat component videosignaalit ja 
480i/576i resoluution omaavat S-video- ja videosignalit) 
HDMI MONITOR OUT-liitäntään.
Huom!
• HDMI-videotulo syöttää signaaleja ainoastaan viritinvah-

vistimen HDMI MONITOR OUT-liitäntään. Jos HDMI-tulo-
liitäntään on kytketty esim. DVD-soitin, kytke viritinvah-
vistimen HDMI MONITOR OUT-liitäntä TV-monitoriin.

• Tämä toiminto ei ole käytettävissä äänityslähtöä (REC) 
varten.

• Toimintoa ei voi käyttää videolaitteiden still-kuvia, eteen-
päinkelausta tai taaksepäintoistoa varten.

• Näyttöön ilmestyy viesti ”NO SIGNAL” tai kaiuttimista 
kuuluu kohinaa ellei viritinvahvistin pysty tahdistumaan 
näyttölaitteeseen yrittäessään käyttää  video convert-
toimintoa. Toimintoa ei voi käyttää tällaisessa tapauk-
sessa. Kaikki virheilmaisut johtuvat laitteiden yhteen-
sopimattomuudesta, viritinvahvistimessa ei ole mitään 
vikaa. 
Siirry tällaisessa tapauksessa VIDEO SETUP-valikkoon 
ja valitse VIDEO CONVERT-parametrin asetukseksi 
”DISABLE”. Kytke seuraavaksi videotulosignaali näyttö-
laitteeseen VIDEO MONITOR OUT-liitännän kautta ja
S-videotulosignaali näyttölaitteeseen S VIDEO MONI-
TOR OUT-liitännän kautta.
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VIRITTIMEN KÄYTTÖ
Kuvaesimerkeissä käytetty laite on SR6004.
Esiasetusmuisti
Voit esiasettaa yhteensä 60 FM/AM-asemaa laitteen muis-
tiin vapaassa järjestyksessä. Voit halutessasi taltioida myös
taajuuden ja vastaanottotilan jokaista asemaa varten.

Asemien automaattinen esiasettaminen
Toiminto selaa FM-/AM-alueet automaattisesti ja taltioi 
muistiin kaikki asemat, joiden signaalivoimakkuus on riittä-
vä.

1. Valitse FM painamalla BAND-painiketta etupaneelista
2. Paina kursoriipainiketta samalla, kun pidät MEMORY-

painiketta alaspainettuna.
Näyttöön ilmestyy teksti ”AUTO PRESET” ja haku 
käynnistyy vastaanottoalueen alarajataajuudesta.

3. Haku pysähtyy löytäessään lähettävän asemataajuu-
den ja kyseinen asema toistuu viisi sekuntia.
Alla esitetyt toimenpiteet ovat mahdollisia tämän
ajan sisällä.
Voit vaihtaa vastaanottoaluetta painamalla BAND-
painiketta.

4. Ellei viiden sekunnin sisällä paineta mitään painiketta,
viritetty asema taltioituu muistipaikalle 01.
Ellet halua taltioida viritettyä asemaa, voit hypätä sen yli
painamalla kursoripainiketta tämän jakson aikana. 
Asema tulee ylihypätyksi ja automaattinen esiasetus 
jatkuu.

5. Esiasettaminen pysähtyy automaattisesti, kun kaikki 
60 asemamuistipaikkaa on täytetty tai kaikkien vastaan-
ottoalueiden ylärajataajuus on saavutettu.
Voit milloin tahansa pysäyttää automaattisen esiasetta-
misen painamalla CLR-painiketta.

Asemien manuaalinen esiasettaminen

(Laitteen säätimillä)
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Asemien 

manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviritys”).
2. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista.

”- -” (esiasetusnumero) alkaa vilkkua näytössä.

Huom!
• Toistolaitteen HDMI-videotulosignaali ei syöty ulos

viritinvahvistimen COMPONENT VIDEO MONITOR 
OUT-liitännästä.

OSD-valikkojärjestelmää koskeva huomautus
• Asetusvalikko voidaan valita näyttöön kaikkien videoläh-

töliitäntöjen (HDMI, COMPONENT ja VIDEO) kautta.

I/P CONVERT
Videopiiri on varustettu I/P-muuntotoiminnolla. Kun toi-
minto aktivoidaan, voidaan toistolaitteen analogiset 480i/
576i videosignaalit (VIDEO, S-VIDEO tai COMPONENT 
VIDEO) muuntaa 480p/576p resoluutioon ja syöttää prog-
ressiivisesti ulos COMPONENT VIDEO tai HDMI MONITOR
OUT-liitännöistä.
Huom!
I/P CONVERT ei toimi COMPONENT VIDEO OUTPUT-
liitäntää varten, jos HDMI MONITOR OUT-liitäntään kytke-
tään monitori ja HDMI-resoluutioasetukseksi on valittu
720p, 1080i, 1080p tai AUTO.

HDMI OUT (ainoastaan SR6004)

Tämän laitteen kanssa voi käyttää HDMI OUTPUT 1 tai 2
lähtöä.
OUTPUT 1 tai OTPUT 2 vaihtuu joka kerta, kunHDMI-paini-
ketta painetaan kauko-ohjaimesta.
HDMI OUT 1 ja HDMI OUT 2 -lähtöjä ei voi valita samanai-
kaisesti.

HDMI RESOLUTION
Tätä toimintoa voi käyttää analogisten videosignaalien
syöttämiseksi seuraavasti.
• 480i/576i signaalit voidaan muuntaa 480p/576p, 

1080i, 720p tai 1080p-signaaleiksi.
• 720p signaalit voidaan muuntaa 1080i tai 1080p-signaa-

leiksi.
• Lähtöresoluutio voidaan asettaa HDMI OUT 1 ja HDMI 

OUT 2-lähtöjä varten (ainoastaan SR6004).
Huom!
• Älä valitse asetukseksi 1080i, 720p tai 1080p, jos kyt-

kentä tehdään monitoriin, joka ei ole yhteensopiva yllä 
esitettyjen resoluutioasetusten kanssa.
SETUP MENU-valikko ei ilmesty näkyviin. Vaihda ase-
tuksia samalla, kun tarkkailet laitteen näyttöä ellei SETUP
MENU ilmesty näyttöön.

• Analogisen component-lähdöän resoluutiota ei voi 
muuttaa.

• HDMI OUT 1 ja HDMI OUT 2-lähtöjä ei voi käyttää 
samanaikaisesti (ainoastaan SR6004).
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4. Voit selata esiasetettuja asemia nopeasti eteenpäin
pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

5. Kun haluamasi esiasettu asema on virittynyt, voit pe-
ruuttaa selaustoiminnon painamalla CLR- tai P.SCAN-
painiketta kauko-ohjaimesta.

Esiasetettujen kanavien listanäyttö
Laitteen muistiin on taltioitu täydellinen lista lähettävistä 
kanavista.

1. Vaihda viritintoiminnolle (TUNER) painamalla TUNE-
painiketta kaksi kertaa kahden sekunnin sisällä kauko-
ohjaimesta.

2. Paina INFO-painiketta kauko-ohjaimesta.
3. Laitteeseen kytketyn TV-monitorin ruutuun ilmestyy 

täydellinen lista esiasetuskanavista.

4. Ruutuun mahtuu kerralla yhteensä 10 kanavaa.
Jos kanavia on tätä enemmän, valitse seuraava sivu 
painamalla INFO-painiketta kauko-ohjaimesta.
Listanäyttö häviää automaattisesti muutamassa 
sekunnissa.

Esiasetettujen asemien pyyhintä
Suorita seuraavat toimenpiteet, jos haluat pyyhkiä esiase-
tettuja asemia muistista.

1. Valitse pyhittäväksi haluamasi esiasetusnumero suo-
rittamalla toimenpiteet kohdasta ”Esiasetetun aseman 
valinta”.

2. Paina MEMORY-painiketta etupaneelista tai MEMO-
painketta kauko-ohjaimesta.

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

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

3. Valitse esiasetusnumero painamalla kursoripainiketta
tai asetuskohdan vilkkuessa (n. 5 sekuntia).

4. Paina MEMORY-painiketta uudelleen aseman taltioimi-
seksi. Näyttö lakkaa vilkkumasta.
Kyseinen asema on nyt taltioitu valitulle muistipaikka-
numerolle.

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Viritä haluamallesi asemalle (katso kohta ”Asemien 

manuaalinen viritys” tai ”Automaattiviritys”).
2. Paina MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta.

”- -” (esiasetusnumero) alkaa vilkkua näytössä.
3. Syötä haluamasi esiasetusnumero painamalla numero-

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

joko ”02” tai ainoastaan ”2” ja odota muutama sekunti.

Esiasetetun aseman valinta

(Laitteen säätimillä)
1. Valitse haluamsi esiasetettu asema painamalla kursori-

painiketta tai etupaneelista.
Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Paina TUNE-painiketta kaksi kertaa kahden sekun-

nin sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Valitse haluamasi esiasetettu asema painamalla kursori-

painiketta tai .
Paina vaihtoehtoisesti numeropainikkeita kauko-ohjai-
mesta ja syötä asemaa vastaava esiasetusnumero.

Esiasetettujen asemien selailu

(Kauko-ohjaimen säätimillä)
1. Paina TUNE-painiketta kaksi kertaa kahden sekunnin 

sisällä kauko-ohjaimesta.
2. Paina P.SCAN-painiketta kauko-ohjaimesta.

Etupaneelin näyttöön  ilmestyy viesti ”PRESET
SCAN” ja valituksi tulee pienimmän esiasetusnumeron
omaava asema.

3. Viritin selaa esiasetetut asemat järjestyksessä (1 - 2 - 3  
jne.) 10 sek./asema. Selailu ei hyppää esiasetettujen
numeroiden yli.
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4. Voit vaihtaa kirjain- ja numeromerkkejä alla esitetyssä 
järjestyksessä painamalla kursoripainiketta tai etu-
paneelista tai kauko-ohjaimesta:

(Blank = välilyönti)
(ylös)

(alas)

5. Paina MEMORY- tai ENTER-painiketta etupaneelista 
tai MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta valittuasi en-
simmäiseksi syötettävän merkin. Valittu merkki on nyt 
asetettu ensimmäiseen sarakkeeseen ja vilkkuva kur-
sori siirtyy seuraavaan asetuskohtaan. Syötä seuraava 
merkki samalla tavalla. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin 
merkkien välillä painamalla kursoripainikkeita / .

Huom!
• Käyttämättömät sarakkeet tulee täyttää välilyönneillä.
6. Taltioi syöttämäsi nimi painamalla MEMORY-painiketta

etupaneelista tai MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta 
yli 2 sekuntia.
Kursoripainikkeiden ja sijasta voit syöttää aakkos-
merkkejä myös kauko-ohjaimen numeropainikkeita 
käyttäen. Tutustu alla olevaan taulukkoon aakkos-
merkkejä ja niitä koskevia numeropainikkeita varten.

RDS-VASTAANOTTO
RDS (radiotietojärjestelmä) lähettää informaatiosignaalin 
normaalin FM-signaalin yhteydessä. Viritinvahvistin on
varustettu RDS-toiminnolla, jonka avulla on helppo valita 
FM-asemia niiden käyttämien asema- ja verkkonimien 
mukaan lähetystaajuuksien sijasta. RDS tarjoaa käyttöön 
lisätoimintoja, kuten esim. tiettyä ohjelmatyyppiä lähettä-
vien asemien haku.

Radioteksti
Jotkut RDS-asemat lähettävät asemaa ja lähetettävää oh-
jelmaa koskevia lisätietoja tekstin muodossa. Radioteksti 
ilmaistaan näytön poikki juoksevana tekstinä. Pitkän teks-
tin vastaanotto saattaa kestää hetken.

Huom!
• Pidä T MODE- ja ENTER-painikkeita alaspainettuina 

kaksi sekuntia, jos haluat pyyhkiä kaikki esiasetetut 
asemat.

Esiasetettujen asemien järjestely

Voit järjestellä esiasetetut asemat uudelleen 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 yh-
tään asemia. Voit tällaisessa tapauksessa vaihtaa muisti-
paikan 10 muistipaikkaan 4.
Voit järjestellä numerot pitäessäsi  MEMORY- ja kursori-
painiketta alaspainettuina. Näyttöön ilmestyy teksti 
”PRESET SORT” ja järjestely käynnistyy.

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

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

2. Pidä MEMORY-painiketta alaspainettuna etupanee-
lista tai MEMO-painiketta kauko-ohjaimesta yli 3 sek.

3. Asemanimi-ilmaisimen äärivasemmalle oleva sarake 
alkaa vilkkua merkiksi, että voit syöttää esimmäisen 
kirjain- tai numeromerkin.

Numeronäpp. Paina toistuvasti

välilyönti
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3. Paina PTY-painiketta näytön vilkkuessa (n. 5 sek.),
kun haluamasi PTY-ryhmä tai tyyppi on valittu.
PTY-automaattihaku käynnistyy, jonka jälkeen viritin 
pysähtyy jokaiselle valittua PTY-tyyppiä lähettävälle 
RDS-asemalle.

4. Paina PTY-painiketta uudelleen 5 sek. sisällä, jos 
haluat siirtyä seuraavallehaluttua PTY-tyyppiä  lähettä-
välle asemalle.

USB-KÄYTTÖ (ainoastaan SR6004)
Viritinvahvistin on varustettu OSB-liitännällä , joka sallii
USB Mass Storage Class-standardiyhteensopivan USB-
median käytön.

Esivalmistelut USB-läyttöä varten
(Laitteen säätimillä)

1. Käännä INOPUT SELECTOR-valitsinta laitteen etu-
paneelista ja valitse USB.

RDS-näyttö
Etupaneelin näyttö ilmaisee asemanimen tai radiotekstin 
automaattisesti aseman lähetystaajuuden sijasta virittäes-
säsi laitteen RDS-tietoja lähettävälle FM-asemalle. 
Aseman lähettämät RDS TEXT-tiedot ilmestyvät näkyviin 
näytön poikki juoksevana tekstinä. Koko tekstin vastaan-
otto saattaa tästä syystä kestää hetken.

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

Ohjelmatyyppinäyttö (PTY)
RDS-järjestelmä kategorisoi ohjelmat niiden tyyppien (PTY)
mukaisesti. Valitse viritettyä asemaa koskevat ohjelmatyyp-
pitiedot painamalla ensin TUNE- ja sitten PTY-painiketta.

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

1. Paina PTY-painiketta kauko-ohjaimesta viritinvahvisti-
men ollessa TUNER-tilassa. Viritettyä asemaa koske-
vat PTY-tiedot ilmestyvät näyttöön, tai valittu PTY-ryh-
mä alkaa vilkkua näytössä ellei RDS-tietoja lähettävää 
asemaa löydy. 

2. Voit vaihtaa toiseen PTY-tyyppiin painamalla TUNING-
painiketta tai etupaneelista tai numeropainikkeita 
kauko-ohjaimesta, kunnes haluamasi PTY ilmestyy 
näyttöön.

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
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Huom!
• Etupaneelin näyttö ja monitorin ruutu pystyy näyttämään

ASCII-merkkejä ja joitakin Latinalaisia merkkejä. 
Näyttöön ilmestyy tähtimerkki ”*” sellaisten merkkien
kohdalle, joiden näyttäminen ei ole mahdollista.

• Ruudunsäästäjä sammuttaa monitorin ruudun ellei mi-
tään toimenpidettä suoriteta 10 m inuuttiin.

• Ruudunsäästäjä voidaan aktivoida tai peruuttaa pitämällä
ENTER-painiketta (etupaneelista tai kauko-ohjaimesta)
alaspainettuna 3 sekuntia valikon päällimmäisen ruudun
näkyessä monitorissa.

(Kauko-ohjaimen säätimillä)

1. Paina USB-painiketta kaksi kertaa peräkkäin.
2. Päälimmäinen valikkoruutu ilmestyy näkyviin.

FL-näytön ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Toimintatilanäyttö
Ilmaisee USB-toiminnon toimintatilan. Ilmaisee myös
virheviestejä.

Monitoriruudun ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Toimintatilanäyttö
Ilmaisee USB-toiminnon toimintatilan. 

3 . Voimakkuusnäyttö
Näyttää voimakkuustason.

4 . Opastusnäyttö
Ilmaisee toimintopainikkeiden toimintakuvauksen.



• Käyttäessäsi kauko-ohjainta, vaihda ohjain USB-toiminnolle painamalla
USB-painiketta kerran.
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USB-käyttö
Siirtävät kursoria

Siirtää yhtä tasoa alemmalle kansiolle.

Siirtää yhtä tasoa ylemmälle kansiolle.

Siirtää valitulle kansiolle, kun kursori viedään kansion päälle.
Toistaa valitun tiedoston, kun kursori viedään tiedoston päälle.

Pysäyttää.

Pysäyttää.

Siirtää ylimmän tason kansioon, ylimmälle hierarkiatasolle.

(+) Siirtää seuraavalle sivulle.
(-) Siirtää edelliselle sivulle.
Käynnistää toiston.
Pysäyttää toiston hetkellisesti.

Toistaa seuraavan tiedoston.
Toistaa edellisen tiedoston.

(Siirtää tiedoston alkuun, jos toisto on kestänyt alle sekunnin
tiedoston alusta).

Käynnistää pikahaun eteenpäin.
käynnistää pikahaun taaksepäin.

(Nopeus vaihtuu painikkeen joka painalluksella.)

Vaihtaa lista- ja toimintatilaruudun välillä.
Aktivoi kertaustoiminnon.

Käynnistää hajatoiston.
–

–

Laitteen etupaneeli

Kauko-ohjain

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

USB-MEDIAN KYTKENTÄ
1. Kytke musiikkitiedostot sisältävä USB-media laitteen

etupaneelissa olevaan USB-liitäntään.

2. USB-median sisältämät kansiot ja musiikkitiedostot
ilmestyvät ruutuun listan muodossa.

FL-näytön ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö/pääkansion nimi
Ilmaisee toimintojen nimet ja pääkansioiden n imet.

2 . Kursoritiedot
Ilmaisee valitun tiedoston ja kansion.
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Monitoriruudun ilmaisemat tiedot 

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Toimintatilanäyttö
Ilmaisee USB-toiminnon toimintatilan. Ilmaisee myös
virheviestejä.

3 . Valittu tiedostoumero/tiedostojen kokonais-
luku
Ilmaisee toistuvan tiedoston numeron ja pääkansion
sisältämien tiedostojen kokonaisluvun.

4 . Otsikkonäyttö
Ilmaisee toistuvan tiedoston nimiotsikon (ellei tiedosto
sisällä tageja).

5 . Artistiniminäyttö
Ilmaisee toistuvan tiedoston artistinimen. Näyttöön 
ilmestyy ”Unknown Artist” ellei tiedostolla ole mitään
artistinimeä.

6 . Albuminiminäyttö
Ilmaisee toistettavan tiedoston albuminimen. Näyttöön 
ilmestyy ”Unknown Artist” ellei albumilla ole nimeä.

7 . Kulunut aika
Ilmaisee tiedoston kuluneen toistoajan.

8 . Kestoaika
Ilmaisee tiedoston kokonaistoistoajan.

9 . Kertaus-/hajatoistotilat
Ilmaisee kertaus- ja hajatositotilat. Tiloja ei voi ilmaista,
jos asetuksiksi on valittu OFF.

1 0 . Toistotila
Ilmaisee valittua tiedostoa koskevan toistotilan.

1 1 . Voimakkuusnäyttö
Ilmaisee voimakkuustason.

1 2 . Opastusnäyttö
Selittää toimintopainikkeiden toiminnot.

Ikoninäytöt
Ruutuun ilmestyy seuraavat ikonit.

Kansio (pääkansio)
Tiedosto
Artisti 
Albumi
Kulunut aika
Kestoaika

Kaikkien tiedostojen kertaus

Valitun kansion tiedostojen kertaus

1 tiedoston kertaus

Hajatoisto

Monitoriruudun ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Pääkansion nimi
Ilmaisee listatun ja valitun pääkansion nimen.

3 . Listanumero/kokonaisluku
Näyttää lista numeron kursoripisteestä sekä tiedostojen
ja apukansioiden kokonaisluvun.

4 . Apukansiot, tiedostolista
Ilmaisee apukansiot ja tiedostot niiden taltiointijärjestyk-
sessä. Kansiot ilmestyvät ruutuun ensin, jos sisältöön
on sekoitettu tiedostoja ja kansioita.

5 . Valintakursori
Valitsee tiedostoja ja kansioita.

6 . Toistotila
Ilmaisee valitun tiedoston toistotilan.

7 . Sivuilmaisin
Ilmestyy näkyviin tilanteissa, joissalistasivuja voi selata
ylös- tai alaspäin.

8 . Opastusnäyttö
Selittää toimintopainikkeiden toiminnot.

Kuvakenäytöt

Kansiot (pääkansiot, apukansiot)
Toistuva tiedosto

Huom!
Toistaessasi alle 5 sekunnin pituista audiotoedostoa, laite
ei toista sitä oikein tai näyttö ilmaisee musiikkitiedot väärin.

USB MEDIA-TIEDOSTOJEN TOISTO

1. Valitse toistettavat raidat ja paina ENTER- tai PLAY-
painiketta. Näkyviin ilmestyy toimintatilaruutu ja raidat
toistuvat listaan merkityssä järjestyksessä.

2. Jos haluat vaihtaa jollekin toiselle raidalle toiston aikana,
paina painiketta ja valitse tiedostolista. Käytä sitten
kursoripainiketta tai siirtääksesi kuvakkeen halua-
mallesi raidalle ja paina ENTER- tai PLAY-painiketta. 

3. Paina painiketta halutessasi lopettaa toiston.
4. Palataksesi toimintatilaruutuun, paina INFO-painiketta

listaruudun ollessa valittu.



TIETTYJEN OSIEN TOISTO (HAKU)

Haku käynnistyy painamalla tai painiketta kauko-ohjaimesta toiston aikana.
Hakunopeutta voi säätää painamalla uudelleen tai painiketta kauko-ohjaimesta.

• Search +/ Search - (haku +/haku -)
Hakunopeus muuttuu yhden asetuksen alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun  tai painiketta painetaan.
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Hakutoiminto Ilmestyy moitorin Ilmestyy FL- Toiminta
ruutuun näyttöön

Pikahaku eteenp. 2-kert. nopeus
Pikahaku taaksep. 2-kert. nopeus
Pikahaku eteenp. 4-kert. nopeus
Pikahaku taaksep. 4-kert. nopeus

Pikahaku eteenp. 10-kert. nopeus

Pikahaku taaksep. 10-kert. nopeus

TIEDOSTOJEN HAJATOISTO
USB-median sisältämät tiedostot on mahdollista toistaa
satunnaisessa järjestyksessä.

Hajatoisto aktivoituu (ON) tai peruuntuu (OFF) joka kerta,
kun RANDOM-painiketta painetaan kauko-ohjaimesta.
Hajatoiston alue vaihtelee toiston kertausasetuksesta riip-
puen.
Repeat off: kaikki USB-laitteen audiotiedostot toistuvat

satunnaisessa järjestyksessä.
Repeat on: kertausasetusten toistoalueen sisältämät tie-

dostot toistuvat satunnaisessa järjestyksessä.
Hajatoisto käynnistyy painamalla painiketta, kun asetuk-
seksi on valittu ON.

TIEDOSTOJEN KERTAUS
USB-median raitojen toisto on mahdollista kerrata. Kertaus-
toiminnot ovat 1 raita (1 tiedosto) tai kaikki raidat (kaikki tie-
dostot).

Kertaustoiminto vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka 
kerta, kun REPEAT-painiketta painetaan.

Huom!
Toistaessasi kansion tiedostoja kertaustoiminnolla, kertaus
koskee ainoastaan valitun pääkansion tiedostoja. Toiston
kertaus ei koske apukansioiden tiedostoja.

iPOD-KÄYTTÖ (ainoastaan SR6004)
Äänen syöttö tapahtuu digitaalisesti (LPCM), kun viritin-
vahvistimeen kytketään viidennen tai uudemman suku-
polven iPod, iPod classic, iPod touch tai iPhone. Toisto-
äänen laatu on tällöin huomattavasti laadukkaampi.

Esivalmistelut iPod-käyttöä varten
(Laitteen säätimillä)

1. Valitse USB kääntämällä INPUT SELECTOR-valitsinta
etupaneelista.
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(Kauko-ohjaimen säätimillä)

1. Paina USB-painiketta kaksi kertaa peräkkäin.
2. Näkyviin ilmestyy valikon päällimmäinen ruutu.

FL-näytön ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Toimintatilanäyttö
Ilmaisee USB-toiminnon toimintatilan. Ilmaisee myös
virheviestejä.

Monitoriruudun ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Toimintatilanäyttö
Ilmaisee USB-toiminnon toimintatilan. 

3 . Voimakkuusnäyttö
Näyttää voimakkuustason.

4 . Opastusnäyttö
Ilmaisee toimintopainikkeiden toimintakuvauksen.

Huom!
• Etupaneelin näyttö ja monitorin ruutu pystyy näyttämään

ASCII-merkkejä ja joitakin Latinalaisia merkkejä. 
Näyttöön ilmestyy tähtimerkki ”*” sellaisten merkkien
kohdalle, joiden näyttäminen ei ole mahdollista.

• Ruudunsäästäjä sammuttaa monitorin ruudun ellei mi-
tään toimenpidettä suoriteta 10 m inuuttiin.

• Ruudunsäästäjä voidaan aktivoida tai peruuttaa pitämällä
ENTER-painiketta (etupaneelista tai kauko-ohjaimesta)
alaspainettuna 3 sekuntia valikon päällimmäisen ruudun
näkyessä monitorissa.



• Käyttäessäsi kauko-ohjainta, vaihda ohjain USB-toiminnolle painamalla
USB-painiketta.
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(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain, 
viritinvahvistin)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

(Kauko-ohjain)

iPod-käyttö
Siirtävät kursoria

Siirtää yhtä tasoa alemmalle kansiolle.

Siirtää yhtä tasoa ylemmälle kansiolle.

Siirtää valitulle kansiolle, kun kursori viedään kansion päälle.
Toistaa valitun tiedoston, kun kursori viedään tiedoston päälle.

Pysäyttää.

Pysäyttää.

Siirtää ylimmän tason kansioon.
(+) Siirtää seuraavalle sivulle.
(-) Siirtää edelliselle sivulle.
Käynnistää toiston.
Pysäyttää toiston hetkellisesti.

Toistaa seuraavan raidan.
Toistaa edellisen raidan.
Käynnistää pikahaun eteenpäin.
käynnistää pikahaun taaksepäin.

(Kun kyseinen painike pidetään alaspainettuna).

Kauko-ohjaintoiminnolla
Vaihtaa lista- ja toimintatilaruudun välillä.
Direct-toiminnolla:
Vaihtaa AUX- ja toimintatilaruudun kuvan välillä.
Aktivoi kertaustoiminnon.

Käynnistää hajatoiston.
Siirtää yhtä tasoa korkeammalle kohteelle.

Vaihtaa direct- ja kauko-ohjaustoiminnon välillä.

Laitteen etupaneeli

Kauko-ohjain

iPODIN KYTKENTÄ
Viritinvahvistimessa on kaksi iPod-ohjaustoimintoa, suora
ohjaus ja kauko-ohjaus.
Viritinvahvistin on aina suorassa ohjaustilassa, kun virta
kytketään päälle.
1. Kytke iPod viritinvahvistimen etupaneelissa olevaan

USB-liitäntään.
Laitteen tunnistaessa iPodin, USB-toimintonäyttö vaihtuu
iPod-näyttöön.

2. Toistettavan tai taukotilassa olevan raidan tiedot ilmes-
tyvät laitteen etupaneelin näyttöön.

Etupaneelin AUX INPUT-liitäntäryhmän VIDEO-liitäntään
kytketyn videolaitteen lähettämät kuvat voidaan syöttää
monitorille (ainoastaan Direct-toiminto).
Huom!
• Direct-toiminto ei tue viidennen sukupolven iPod-mal-

leja tai ensimmäisen sukupolven iPod nanoja.
Näyttöön ilmestyy viesti ”Press mode key”, jos jokin
näistä iPodeista kytketään viritinvahvistimeen.
Paina MODE-painiketta ja vaihda kauko-ohjaustoimin-
nolle. Käytä iPodia sitten tässä toimintatilassa.

• Kun TV-vastaanotin kytketään HDMI-liitäntään, kestää
hetken ennen kuin näyttö vaihtuu  INFO-painikkeen 
painamisen jälkeen.

• AUX INPUT-liitäntöihin kytketystä videosoittimesta riip-
puen toistettavan sisällön alkuosa saattaa tulla ylihypä-
tyksi toiston käynnistyessä.
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Monitorin ruutuun ilmestyvät tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Valittu raitanumero/raitojen kokonaisluku
Ilmaisee toistuvan raidan numeron ja valitun kohteen
sisältämien raitojen kokonaisluvun.

3 . Otsikkonäyttö
Ilmaisee toistuvan raidan nimiotsikon.

4 . Artistinimen näyttö
Ilmaisee toistuvanraidann artistinimen. Näyttöön ilmes-
tyy ”Unknown Artist” ellei toistuvalla raidalla ole mitään
nimeä.

5 . Albuminiminäyttö
Ilmaisee toistettavan raita-albumin nimen. Näyttöön 
ilmestyy ”Unknown Album” ellei albumilla ole nimeä.

6 . Kulunut aika
Ilmaisee tiedoston kuluneen toistoajan.

7 . Kestoaika
Ilmaisee tiedoston kokonaistoistoajan.

8 . Kertaus-/hajatoistotilat
Ilmaisee kertaus- ja hajatositotilat. Tiloja ei voi ilmaista,
jos asetuksiksi on valittu OFF.

9 . Toistotila
Ilmaisee valittua tiedostoa koskevan toistotilan.

1 0 . Voimakkuusnäyttö
Ilmaisee voimakkuustason.

1 1 . Opastusnäyttö
Selittää toimintopainikkeiden toiminnot.

Ikoninäytöt
Ruutuun ilmestyy seuraavat ikonit.

Kappale

Artisti

Albumi

Kulunut aika

Kestoaika

Kaikkien raitojen kertaus

Yhden raidan kertaus

Raitojen hajatoisto

Albumin hajatoisto

Huom!
Kertaus-/hajatoistokuvake ei ilmestyy ruutuun oikealla
tavalla.

FL-näytön ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö/artistin nimi
Ilmaisee toiminnon ja artistin nimet.

2 . Toistotila/otsikko
Ilmaisee toistotilan ja otsikon. 

RAITOJEN TOISTO iPODILLA (suora ohjaus)
Tässä toimintatilassa ohjauskomennot annetaan iPodin
omilla säätimillä.

iPodin perustoiminnot voidaan suorittaa myös viritinvahvis-
timen  kauko-ohjaimella.

1. Paina PLAY-painiketta valitsemasi raidan toistami-
seksi.

2. Paina painiketta pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti
(taukotila). 
Voit siirtyä seuraavalle raidalle painamalla painiketta
toiston aikana tai hypätä takaisin edelliselle raidalle pai-
namalla painiketta.

3. Paina painiketta, kun haluat lopettaa toiston.
4. , ENTER- ja MENU-painikkeita voi käyttää yllä mai-

nittujen lisäksi.

TOIMINTATILARUUDUN TARKKAILU
Suorassa tilassa (direct) AUX-liitäännän vastaanottamat
kuvat syöttyvät yleensä monitorille, mutta kuvia voi halutta-
essa tarkkailla toimintatilaruudussa toistettavan raidan sijas-
ta.

1. Näyttö vaihtuu toimin tatila ruudun ja AUX-liitännän
kuvien välillä  joka kerta, kun INFO-painiketta painetaan.
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4 . Kohde tai raitalista
Ilmaisee toistuvanraidann artistinimen. Näyttöön ilmes-
tyy ”Unknown Artist” ellei toistuvalla raidalla ole mitään
nimeä.

5 . Valintakursori
Ilmaisee kohteet tai raidat.

6 . Toistotila
Ilmaisee toistuvan tiedoston toistotilan.

7 . Sivuilmaisin
Ilmaisee tiedoston kokonaistoistoajan.

8 . Opastusnäyttö
Selittää toimintopainikkeiden toiminnot.

Kuvakenäytöt

Kohdekuvake (ikoni)

TOISTON KERTAUS
Vaihda iPodin kertausasetusta.

Toiminto vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta,
kun REPEAT-painiketta painetaan.

RAITOJEN SEKOITTAMINEN (HAJATOISTO)
Muuta iPodin shuffle-asetusta.

Toiminto vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta,
kun REPEAT-painiketta painetaan.

HALUTUN KOHDAN PIKAHAKU

Haku käynnistyy pitämällä tai painiketta alaspainet-
tuna kauko-ohjaimesta toiston aikana.

RAITOJEN TOISTO iPODILLA (kauko-ohjaus)
iPodia ei voi ohjata sen omilla säätimillä niin kauan kuin
viritinvahvistin on kauko-ohjaustoiminnolla.

1. Valitse toistettava raita ja paina ENTER- tai  PLAY-
painiketta.
Näkyviin ilmestyy toimintatilaruutu ja toisto käynnistyy
otsikko- tai listajärjestyksessä.

2. Paina painiketta pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti
(taukotila). 

3. Voit siirtyä toiselle raidalle milloin tahansa toiston aikana
painamalla MENU- tai painiketta kohteen valintaa var-
ten.
Käytä -painikkeita siirtyäksesi haluamallesi raidalle
ja paina sitten ENTER-painiketta.

4. Paina painiketta, kun haluat lopettaa toiston.
5. Voit palata toimintatilaruutuun painamalla INFO-paini-

ketta, kun listaruutu on näkyvissä.

FL-näytön ilmaisemat tiedot

1 . Toimintonäyttö/yhden tasoa korkeammalla
oleva kohdenimi
Ilmaisee toimintonimen ja yhden tason korkeammalla
olevan kohteen nimen.

2 . Kursoritietoja
Ilmaisee valitun raitanimen ja kohdenimen.

Monitorin ruutuun ilmestyvät tiedot

1 . Toimintonäyttö
Ilmaisee toimintojen nimet.

2 . Yhtä tasoa korkeammalla oleva kohdenimi
Ilmaisee toimintonimen ja yhtä tasoa korkeammalla ole-
van kohdenimen.

3 . Listanumero/kohteiden tai raitojen kokonais-
luku
Ilmaisee listanumeron kursoripisteestä/kohteiden tai
raitojen kokonaisluvun.



MUUTA (USB/iPOD)
Toimintatilanäytöt
Kun jokin alla olevaan taulukkoon listatuista näytöistä ilmestyy FL-näyttöön, se tarkoittaa, että viritinvahvistin on listausta
vastaavassa toimintatilassa.
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Monitoriruutu (suora ohjaustila)

Suorassa ohjaustilassa AUX-liitännän kuvat syöttyvät 
yleensä monitoriin.

iPODIN TOIMINTATILAN VAIHTO

1. Paina SETUP/MODE-painiketta.
iPodin toimintatila vaihtuu.
(Suora ohjaus kauko-ohjaus)

Suora ohjaus aktivoituu uudelleen, kun iPod irrotetaan
tai viritinvahvistimesta katkaistaan virta kauko-ohjaustilassa.

Monitoriruudun ilmaisemat tiedot

FL-näyttöön ilmestyvät tiedot Monitoriin Toimintatila
ilmestyvät tiedot

Väärä USB- tai iPod-kytkentä.

Kytketty laite on tunnista-
maton.

Kytketyn USB-median tiedos-
to ei ole yhteensopiva.

Laitteen USB-liitännän ylivir-
tasuoja on aktivoitunut.

Kytketty USB-media ei sisällä
mitään toistettavia tiedostoja.

Laite yrittää toistaa toistetta-
vaksi sopimatonta tiedostoa.

Tiedoston lukeminen on epä-
onnistunut.

Kytketty iPod ei toimi oikealla
tavalla suora-ohjaustilassa.

iPodin tunnistus ei toimi
oikein.



TUETTU MEDIA (USB)
• Älä kytke PC-tietokonetta laitteen USB-liitäntään. Musiikkia ei voi tuoda tietokoneelta viritinvahvistimen USB-liitäntään.
• Medialaitetta, joka on kytketty USB-kortinlukijaan ei voi käyttää.
• Tietojen lukeminen saattaa kestää hetken käyteystä USB-mediasta riippuen.
• Tietojen lukeminen saattaa osoittautua mahdottomaksi tai virransyöttö voi toimia väärin käyteystä USB-mediasta riip-

puen.
• Laitteen valmistaja ei vastaa tietojen häviämisistä tai toimintavioista, joita ilmenee USB-laitteen käytössä. 

Suositamme varmennuskopion tekemistä USB-medialle taltioiduista tiedoista ennen sen käyttöä tässä laitteessa.

TUETUT TIEDOSTOJÄRJESTELMÄT (USB)
• Osiin jaetusta USB-mediasta laite pystyy lukemaan ainoastaan ensimmäisen osan. Lukemisessa saattaa kuitenkin

ilmetä ongelmia jaon konfiguroinnista riippuen.

TOISTETTAVAKSI SOPIVAT TIEDOSTOFORMAATIT (USB)
• Tällä laitteella ei voi toistaa tekijänoikeussuojattuja audiotiedostoja.
• Laite ei tue toistolistoja.
• Vaikka valittu musiikkitiedosto on laitteen tukemaa formaattia, sen toisto saattaa osoittautua mahdottomaksi tai toistolla

kuuluu kohinaa.

Sampling frequency = näytteenottotaajuus
Bit rate = bittiarvo
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Tekniset ominaisuudet Täysinopeuksinen USB 2.0 yhteen sopivuus
USB Mass Storage Class standard-yhteensopivat laitteet

Tuetut kytkennät - USB flash-muisti (256 MB koko ja sitä suuremmat)
- USB-kytkentöjä tukeva HDD.
- Kun USB-laitteena käytetään kannettavaa audiosoitinta.

Apuluokka SCSI

Formaatit
Hierarkia Hierarkiatasot kansioista, jotka voidaan toistaa hierarkaalisesti.

Enintään 8 tasoa,  perustaso mukaanluettuna.
Jako Pääosan perusalue on alle 255 gigabittiä.
Kansioiden maksimiluku 700
Tiedostojen maksimiluku 65535
Kansiomerkkien maksimiluku 64 bittiä (VFAT pitkien nimien tuki).

Tiedostomerkkien maksimi- 640 bittiä (VFAT pitkien nimien tuki) sisältäen etuliitteet (.xxx).
luku

Tuetut Etuli i te Tuetut Normi Tuettu alue
normit merkit
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• Toimenpiteet saattavat vaihdella iPod-mallista riippuen.
• iPod ei toimi kunnolla, jos sen ohjelmisto on vanha.

Muista päivittää iPod-ohjelma.
• iPod on laite jolle on myönetty lisenssi tekijänoikeuksilta

suojaamattoman materiaalin yksityistä käyttöä varten.
• iPod-ekvalisaattoria ei voi käyttää viritinvahvistimesta

käsin. Valitse OFF iPodin ekvalisaattoriasetukseksi
ennen sen kytkemistä viritinvahvistimeen.

• Suositamme iPodin ”Clicker” asetukseksi ”Off” tai
”Speaker”.

• Huomioi, että emme tarjoa mitään kompensointia, jos
ilmenee ongelmia, kun viritinvahvistinta käytetään 
yhdessä iPodin kanssa.

• Viritinvahvistimella voi toistaa kaikki tiedostot, jotka
voidaan toistaa iPodilla (AAC, MP3, Apple Lossless, 
WAV, ja AIFF). 

ZONE-JÄRJESTELMÄ
Zone-järjestelmä mahdollistaa saman tai eri lähteen kuun-
telun myös kahdessa muussa huoneessa kuin mihin viri-
tinvahvistin on asennettu.
Kytke ZONE OUT A ja B-audiolähtöliitännät ZONE A ja B-
vahvistimiin voidaksesi käyttää ZONE- monihuonejärjes-
telmää.
Ellei surround-takakanavakaiutinta tai C-kaiutinta käytetä 
siinä vyöhykkeessä (ZONE), johon tämä laite on asen-
nettu, voit käyttää ZONE-kaiutinjärjestelmää surround-
takakanavavahvistimen kanssa.
Tämä laite tukee zone-järjestelmätoimintoja, kuten lähde-
valinta, ZONE-kaiutinlähtö, uniajastus ja kauko-ohjaus.
Kuvaesimerkissä käytetty laite on SR6004.

ZONE-TOISTO ZONE OUT-LIITÄNTÖJÄ KÄYT-
TÄEN

1. Paina ZONE A tai B-painiketta kauko-ohjaimesta.
2. Jompi kumpi alla olevista ruuduista ilmestyy näyttöön

10 sekunniksi, kun ZONE-asetus aktivoidaan.
• Näyttö, kun ZONE A on valittu.

• Näyttö, kun ZONE B on valittu.

iPOD TOISTO
Tukee alla lueteltuja malleja
• iPod touch (2. sukupolvi)
• iPod touch (1. sukupolvi)
• iPod classic
• iPod-videokuvalla
• iPod nano (4. sukupolvi)
• iPod nano (3. sukupolvi)
• iPod nano (2. sukupolvi)
• iPod nano (1. sukupolvi)
Toimii myös alla lueteltujen laitteiden kanssa
• iPhone
• iPhone 3G
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4. Säädä valitun ZONE-järjestelmähuoneen voimakkuus
kääntämällä VOLUME-säädintä etupaneelista tai paina-
malla VOLUME +/- painikkeita kauko-ohjaimesta.

5. Voit peruuttaa toiminnon painamalla Z.SPKR-paini-
ketta kauko-ohjaimesta (painettuasi AMP-painiketta 
sitä ennen).
”MULTI” ilmaisin sammuu etupaneelista.

Huom!
• Digitaalilähteitä (optisesti tai koaksiaalisesti kytkettyjä) ei 

voi käyttää ZONE A-vyöhykkeessä.
• Uniajastin, monofoninen lähtö ja muut ominaisuudet 

voi asettaa myös päävalikossa (Main Menu).

Zone-kaiuttimia koskevia huomautuksia
• ZONE Speaker-toiminto voidaan asettaa ainoastaan 

ZONE A vyöhykettä varten.
• ZONE SPEAKER-lähtöä voidaan käyttää valitsemalla 

SPEAKER SETUP-valikossa Surround Back Speaker-
parametrin asetukseksi ”None, Zone SPKR”. 

• Näyttöön ilmestyy teksti ”Check” Height or Surr Back
Speakers”, jos ZONE SPEAKER-painiketta painetaan, 
kun Surround Back Speaker-asetus on jokin muu kuin 
None, Zone SPKR.

• ZONE Speaker-toimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti 
Speaker C-toiminnon kanssa. Aseta takapaneelissa 
oleva SPEAKER C-kytkin OFF-asentoon tehdessäsi 
kytkentöjä ZONE-käyttöä varten.

• Kun laite on ZONE SPEAKER-tilassa ja Surround Back 
tai Front Height Speaker-parametrin asetukseksi on 
valittu ZSP A, voit aktivoida ZONE SPEAKER-toiminnon 
automaattisesti painamalla SOURCE-painiketta (lähde-
valitsin).

3. Valitse tulolähde kääntämällä INPUT SELECTOR-nup-
pia etupaneelista tai painamalla toimintopainiketta 
kauko-ohjaimesta.

4. Säädä ZONE-voimakkuus kääntämällä VOLUME-sää-
dintä  etupaneelista tai painamalla VOLUME +/- painik-
keita kauko-ohjaimesta.

5. Voit peruuttaa tämän toiminnon painamalla ZONE A tai 
B-painiketta kauko-ohjaimesta (painettuasi ensin AMP-
painiketta kauko-ohjaimesta).
MULTI-ilmaisin sammuu etupaneelista.

Huom!
• HDMI- tai digitaalilähteitä (optisesti tai koaksiaalisesti kyt-

kettyjä) ei voi käyttää ZONE A-vyöhykkeessä.
• ZONE B-vyöhykkeessa voi käyttää ainoastaan digitaalisia

tulolähteitä  (optisesti tai koaksiaalisesti kytkettyjä).
• Uniajastin, monofoninen lähtö ja muut ominaisuudet voi

asettaa myös päävalikossa (MAIN MENU).
• ZONE B-voimakkuutta ei voi asettaa viritinvshvistimesta.

Voimakkuutta on säädettävä ZONE B OUT-liitäntään kyt-
ketyllä vahvistimella.

• Ellei component videolähtöä käytetä päävyöhykkeessä,
sitä voi käyttää ZONE A-vyöhykettä varten (ainoastaan
SR6004).

ZONE -TOISTO KÄYTTÄMÄLLÄ ZONE SPEA-
KER A-LIITÄNTÖJÄ
Viritinvahvistin mahdollistaa ylimääräisten kaiutinvah-
vistimien kytkennän ja niiden sijoittamisen eri vyöhyk-
keeseen (ZONE) tai erilliselle alueelle musiikin kuun-
telua varten.

1. Paina ZONE SPEAKER (Z.SPKR) -painiketta kauko-
ohjaimesta. 

2. Valittuasi ZONE SPEAKER-asetustominnon, näyt-
töön ilmestyy 10 sekunniksi jokin alla esitetyistä ruu-
duista.
• Näyttö ZONE SPEAKER A on valittu.

3. Valitse tulolähde kääntämällä INPUT SELECTOR-nup-
pia etupaneelista tai painamalla toimintopainiketta 
kauko-ohjaimesta.



KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Marantz-laitteiden ohjaus
1. Paina haluamaasi SOURCE-painiketta.
2. Paina haluamaasi ohjauspainiketta valitsemasi laitteen käyttöä varten.

• Tutustu kyseisen laitteen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
• Kaikkia malleja ei ole mahdollista ohjata.

Marantz BD-soittimen ohjaus (BD-toiminto)

Kytkee/katkaisee virran BD-soittimesta.
Katkaisee virran BD-soittimesta (*).
Kytkee virran BD-soittimeen (*).
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Valitsee päällimäisen levyvalikon BD-soittimesta (*).
Näyttää levytiedot (*).
Nuolipainikkeet siirtävät kursoria ”On Screen Display” tilassa
tehtäviä asetuksia varten.
Syöttää asetuksen.
Valitsee levyvalikon.
Sulkee SETUP MENU-valikon (*).
Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.

Tauko
Toisto
Pysäytys
Siirtää seuraavalle tai edelliselle kappaleelle/raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen-/taaksepäin.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Valitsee toiston kertauksen (REPEAT).
Valitsee hajatoiston (RANDOM).
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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Marantz DVD-soittimen ohjaus (DVD MODE)

Kytkee Kytkee/katkaisee virran DVD-soittimesta.
Katkaisee virran DVD-soittimesta (*).
Kytkee virran DVD-soittimeen (*).
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Valitsee asetusvalikon DVD-soittimesta (*).
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Valitsee päällimäisen levyvalikon DVD-soittimesta (*).
Näyttää levytiedot (*).
Nuolipainikkeet siirtävät kursoria ”On Screen Display” tilassa
tehtäviä asetuksia varten.
Syöttää asetuksen.
Valitsee DVD-valikon.
Sulkee SETUP MENU-valikon (*).
Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.

Tauko
Toisto
Pysäytys
Siirtää seuraavalle tai edelliselle kappaleelle/raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen-/taaksepäin.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Valitsee toiston kertauksen (REPEAT).
Valitsee hajatoiston (RANDOM).
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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Marantz DVD-soittimen ohjaus (DVD MODE)

Kytkee/katkaisee virran satelliittivirittimestä.

AMP-käyttö on mahdollista.

AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

Näyttää satelliittiviritintä koskevat tiedot (*).

Nuolipainikkeet siirtävät kursoria asetuksia varten.
Syöttää asetuksen.
Valitsee valikon.
Sulkee valikon (*).

Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.

Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
Valitsee kanavia ylös- tai alaspäin satelliittivirittimestä.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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Marantz CD-soittimen ohjaus (CD MODE)

Kytkee/katkaisee virran CD-soittimesta.
Katkaisee virran CD-soittimesta (*).
Kytkee virran CD-soittimeen (*).

AMP-käyttö on mahdollista.

AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Valitsee asetusvalikon DVD-soittimesta (*).
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Syöttää asetuksen (*).
Valitsee valikon (*).

Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.

Tauko
Toisto
Pysäytys
Siirtää seuraavalle tai edelliselle kappaleelle/raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen-/taaksepäin.
Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Valitsee toiston kertauksen (REPEAT).
Valitsee hajatoiston (RANDOM).
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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Marantz TV-vastaanottimen ohjaus (TV MODE)

Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Katkaisee virran  TV-vastaanottimesta (*).
Kytkee virran TV-vastaanottimeen (*).

AMP-käyttö on mahdollista.

AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
Ilmaisee TV-vastaanotinta koskevia tietoja (*).
Nuolipainikkeet siirtävät kursoria asetuksia varten (*).
Syöttää asetuksen (*).
Valitsee valikon (*).
Sulkee valikon (*).

Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.

Syöttävät numeroita (*).
Pyyhkii tehdyn syötön (*).
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
Valitsee TV-kanavia ylös- tai alaspäin.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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Marantz RX101-yksikön ohjaus (M-XP MODE)

AMP-käyttö on mahdollista.

AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

Valitsee makrotoiminnon.

AMP-käyttö on mahdollista.
Tauko
Toisto
Pysäytys
Hyppää seuraavalle tai edelliselle kappaleelle/raidalle.
Käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin.
Kytkee/katkaisee virran TV-vastaanottimesta.
Valitsee videtulon TV-vastaanottimesta.
AMP-käyttö on mahdollista.
AMP-käyttö on mahdollista.

(*) RC007SR ja RC008SR-kauko-ohjaimissa ei ole esiasetuskoodikirjastoa näitä
painikkeita varten.
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PERUSTOIMENPITEET (KAUKO-OHJAIN)
Normaali käyttö
(Marantz AV-laitteiden ohjaus)
Kauko-ohjaimen muistiin on esiasetettu yhteensä 12 kau-
ko-ohjauskoodia, mukaanlukien Marantz TV, DVD, VCR 
(kuvanauhuri), DSS (satelliittiviritin), TV, CD, CDR, AUX,
TUNER, USB, M-XP ja AMP-toiminto.
Marantz-tuotteita ei tarvitse opettaa. Näitä tuotteita voi käyt-
tää asettamatta mitään koodeja.
1. Paina SOURCE-painiketta.

Tässä esimerkissä, paina DVD.
SOURCE-painikkeen painallus vaihtaa kauko-ohjai-
men asetukset sopiviksi valitulle lähteelle.
Vaihtaaksesi vahvistimen johonkin muuhun lähtee-
seen, paina SOURCE-painiketta kahdesti (kaksois-
klikkaus). Kauko-ohjain lähettää koodin ja vahvistin-
lähteeksi vaihtuu DVD.

TAUSTAVALON ASETUS
Paina kauko-ohjaimen sivulla olevaa LIGHT-painiketta. 
Painamalla painiketta uudelleen taustavalo palaa 2 lisä-
sekuntia. Voit halutessasi katkaista painikkeiden tausta-
valon pitämällä SET- ja OFF-painiketta alaspainettuina kun-
nes ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.
Voit aktivoida taustavalon uudelleen pitämällä SET- ja ON-
painiketta uudelleen alaspainettuina kunnes ilmasin vilk-
kuu kaksi kertaa.

ESIASETUSTOIMINTO (PRESET MODE)
(Ohjatessasi jotain muuta kuin Marantz-laitetta)
Kauko-ohjaimeen on eiasetettu myös muiden valmista-
ien kauko-ohjauskoodeja. Esiasetuskoodit ovat TV, CD
DVD ja DSS. Asetukset voidaan tehdä kahdella tavalla.
Seuraavat koodit sisältyvät kauko-ohjaimen SOURCE
painikkeeseen, kun esiasetuskoodit on asetettu.
Tutustu alla esitettyyn valmistajanumerolistaan esiasetet-
tuja valmistajia, laitteita, esiasetusnumeroita ja muita ase-
tuksia varten.
Kauko-ohjaimen Vastaava esi-
lähdenimi asetuskoodi Laitenimi

Tärkeää!
• Kaikki koodit eivät sovi laitteellesi. Käytä tällaisessa tapa-

uksessa LEARN-toimintoa näiden koodien taltiointiin.
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Koodin tarkistus

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 
alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes 

ilmasin vilkkuu kaksi kertaa.
Taustavalo välähtää myös.

2. Paina INFO-painiketta.
ilmasin vilkkuu kaksi kertaa.

3. Asetuskoodi kaikille numeroille ilmestyy LCD-näyt-
töön 3 sekunnissa.

KOODIN NOLLAUS

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 
alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes 

ilmasin vilkkuu kaksi kertaa.
Taustavalo välähtää myös.

2. Paina alla esitettyjä numeroita koodin nollausta varten.
TV : 1000
DVD : 2000
CD : 3000
DSS : 4000

Huom!
Tämän toimenpiteen jälkeen valittu SOURCE-painike on
asetettu peruskoodille.

4-NUMEROISEN KOODIN OHJELMOINTI

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-paini-
ketta alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta
kunnes  ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.

2. Syötä 4-numeroinen koodi käyttämällä numeropainik-
keita (kooditaulukko löytyy käyttöoppaan lopussa).
LCD-näyttö ilmaisee 4-numeroisen koodin.

LCD-näyttöön ilmestyy ”OK”, kun toimenpide on
onnistunut.

Huom!
Toista vaiheet 1 ja 2, jos LCD-näyttöön ilmestyy viesti ”NG”.
Syötä sitten sama koodi uudelleen.

KOODITAULUKON SELAILU

1. Kytke virta ohjattavaksi haluamaasi laitteeseen.
2. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-paini-

ketta alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta
kunnes  ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.

3. Suuntaa kauko-ohjain kohti kyseistä laitetta ja paina 
vuorotellen INPUT painketta ja SOURCE ON/OFF-
painiketta rauhallisella vaihtovälillä.
Asetusnumero ilmestyy LCD-näyttöön.

4. Lopeta, kun laitteesta katkeaa virta.
5. Paina ENTER-painiketta kerran koodin lukintaa

varten.
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• Toista tämä vaihe, kun LCD-näyttöön ilmestyy ”NG”.

• LCD-näyttöön ilmestyy viesti ”FULL”, jos kauko-
ohjaimen muisti täyttyy. Voidaksesi opettaa jonkin 
uuden koodin, sinun on pyyhittävä koodi joltakin 
aikaisemmin opetetulta painikkeelta.

6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi saman lähteen 
koodit muille painikkeille.

7. Toista vaiheet 3-6 opettaaksesi jokin toisen lähteen 
(SOURCE) koodit. 

8. Paina SET-painiketta lopettaessasi ohjelmoinnin.
LEARN-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja opetustoiminto 
peruuntuu.

Huom!
• Jos LCD-näyttöön  ilmestyy uudelleen viesti ”NG”, 

kyseinen lähetyskoodi ei ole käytettävissä kauko-
ohjainta varten tai lähetys katkeaa ulkoisista häiriöistä 
johtuen.

• Opetustoiminto peruuntuu automaattisesti ellei mitään 
painiketta paineta n. minuuttiin kauko-ohjaimen ollessa 
LEARN-tilassa.

OHJELMOITUJEN KOODIEN PYYHINTÄ (paluu
perusasetuksille)
Taltioituja koodeja voidaan pyyhkiä kolmella tavalla: 
painikkeet, lähteet tai koko muisti.
Koodin pyyhintä painikkeita käyttäen
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi SOURCE-painike.
Valitun lähteen nimi ilmestyy LCD-näyttöön.

OPETUSTOIMINTO (LEARN MODE)
Kauko-ohjain pystyy oppimaan ja taltioimaan myös muiden 
valmistajien laitteita koskevat kauko-ohjauskoodit. Koodeja
varten, joita ei ole opetettu, kauko-ohjain lähettää joko esi-
asetetun Marantz-koodin tai toisen valmistajan AV-laitetta
vastaavan koodin, jonka käyttäjä asettaa itse.
Kauko-ohjaussignaalien vastaanottotunnistin sijaitsee
kauko-ohjaimen yläpäässä.
Huom!
• Tämä kauko-ohjain pystyy oppimaan n. 160 koodia.
• Opettaminen ei onnistu, jos paristot ovat heikot.

OPETUSTOIMENPITEET
1. Aseta kauko-ohjain siten, että sen infrapunasignalien 

lähetysikkuna osoittaa kohti Marantz-kauko-ohjaimen 
vastaanottoikkunaa n. 5 cm etäisyydeltä.

2. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,
kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

3. Valitse haluamasi lähde käyttäen SOURCE-painiketta.
Valitun lähteen nimi ilmestyy LCD-näyttöön.

4. Valitse opetettavaksi haluamasi painike.
• LEARN-ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Huom!
• Opetustoiminto ei ole käytettävissä kaikkia SOURCE-

painikkeita varten. Opetustoiminto ei koske myöskään 
HDMI-painiketta millään toiminnolla..

• Opetustoiminto ei ole käytössä TUNER-, USB-, M-XP-
ja AMP-toiminnoilla.

5. Pidä opettavaa painiketta alaspainettuna alkuperäi-
sestä kauko-ohjaimesta, kunnes LCD-näyttöön ilmes-
tyy ”OK”.
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Kaikkien lähdekoodien pyyhintä
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

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

3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
• LCD-näyttöön ilmestyy ”ERASE” ja kauko-ohjain 
palaa LEARN-tilaan.

• Jos haluat peruuttaa pyyhinnän, älä paina ENTER-
painiketta tai mitään kauko-ohjaimen muista painik-
keista.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin toiminta-
tilaan.

Huom!
Koodien pyyhintä palauttaa kauko-ohjaimen tehtaanesi-
asettamille koodeille tai painikkeet jäävät tyhjiksi elleivät ne
sisällä mitääntehtaan asettamaa koodia.

MAKROTOIMINTO
Makrojen ohjelmointi
Makrot mahdollistavat yhden painikkeen käytön useita
komentoja sisältävien sarjojen ohjelmoimisen, jotka nor-
maalisti vaatisivat useiden painikkeiden painamista.
Yksi ainoa MACRO voidaan ohjelmoida suorittamaan jopa 
10 komentoa yhtenä sarjana.
Alla tyypillinen esimerkki tällaisesta sarjasta:

• Virta kytkeytyy viritinvahvistimeen

• Viritinvahvistimen tulolähteeksi vaihtuu DVD.

• Virta kytkeytyy TV-vastaanottimeen.

• DVD-toisto käynnistyy.

3. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina pyyhittä-
väksi haluamaasi opetettua painiketta kaksi kertaa.
• LCD-näyttöön ilmestyy ”ERASE” ja kauko-ohjain 

palaa LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhinnän, älä paina ENTER-

painiketta tai koske muihin painikkeisiin.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin
toimintatilaan.

Koodien pyyhintä lähdettä (SOURCE) käyttäen
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

2. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina sitten 
pyyhittävää SOURCE-painiketta kaksi kertaa.
• LCD-näyttöön ilmestyy ”ERASE”.

3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
• ilmasin vilkkuu kaksi kertaa ja kauko-ohjain palaa 

LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhinnän, älä paina ENTER-

painiketta tai mitään kauko-ohjaimen muista painik-
keista.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin tilaan.
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• Makron sisältämien toimintovaiheiden lukumäärä ilmes-
tyy LCD-näyttöön ja numero kasvaa yhdellä joka kerta, 
kun painiketta painetaan.

• Jokainen makro voidaan ohjelmoida suorittamaan 10 
komentovaihetta peräkkäisessä järjestyksessä.

Huom!
Ohjelmoidessasi tulolähteeksi vahvistimen makro-ohjel-
maan, paina ensin AMP-  ja sitten lähdepainiketta.
(DVD-tulon ollessa kyseessä: AMP ---> DVD)
4. Lopettaessasi makrojen ohjelmoinnin, pidä ENTER

painiketta alaspainettuna kunnes näyttö palaa normaa-
liin toimintatilaan (LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sam-
muvat).
• Makrotoiminnolla on mahdollista ohjelmoida muistiin 

jopa 10 toimintovaihetta sisältäviä makroja.
• Makroja ei voi ohjelmoida MEMO-, kursori-, ENTER-,

VOLUME +/- ja CLR-painikkeille.

Huom!
Ellei mitään painiketta paineta n. 1. minuuttiin ohjelmoinnin
aikana, kauko-ohjain palaa automaattisesti normaaliin toi-
mintatilaan. Tällaisessa tapauksessa mitään makroa ei oh-
jelmoidu muistiin.

Makrojen vahvistaminen 
Ohjelmoitavat makrot vahvistetaan suorittamalla alla esite-
tyt toimenpiteet.

1. Pidä MACRO- ja MENU-painikkeita alaspainettuina,
kunnes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä sana 
”MACRO” alkavat vilkkua LCD-näytössä.

• Kauko-ohjain ei lähetä mitään signaaleja ohjelmoides-
sasi makroja.

• Makron muodostavat eri toimintovaiheet syötttyvät
peräkkäisessä järjestyksessä sekunnin välein. Nämä
välit saattavat olla myös alle 0.5 sekuntia tai yli 5 sekuntia 
asetustoimintoa käytettäessä.

• Kauko-ohjaimen ollessa makrotoiminnolla, makro-vaihei-
den lukumäärä ilmestyy näyttöön yhdessä makronume-
rolistan kanssa.

• Makrot ohjelmoituvat eri 6 listaksi.
MACRO-painike + numeropainike (esim. Macro list No.1
---> MACRO-painike + ”1”).

Makron ohjelmointimenetelmä

1. Pidä SET- ja MACRO-painikkeita alaspainettuina
kunnes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä sana
MACRO- alkavat vilkkua LCD-näytössä.

2. Paina sitä numeropainiketta, jolle haluat ohjelmoida
makro-komentosarjan.
Paina numeropainiketta 1 .
• LCD-näyttöön ilmestyy ”M-01”.

• LCD-näyttö alkaa vilkkua, jos valitulle numerolle
on jo ohjelmoitu jokin makro.

3. Paina toimintopainiketta ja komentopainiketta siinä
järjestyksessä, jossa haluat ohjelmoida makron.
Paina esim. DVD- ja painiketta.
Paina DVD-painiketta (DVD-toiminto).

Paina PLAY-painiketta (lukkiutuu 1. vaiheeksi).
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3. Paina kursoripainiketta tai valitaksesi editoitavaksi
haluamasi makron.
• Ohjelmoitu komentojärjestys ilmestyy näyttöön

makronumeron perään.
• Makron numero voidaan muuttaa numeropainik-

keita käyttäen.
• Voit uudelleenkirjoittaa jo aikaisemin ohjelmoidun 

makron painamalla toimintopainiketta ja ohjelmoi-
malla uuden toimintovaiheen. Vanha toimintovaihe 
korvautuu uudella.

• Jos haluat lisätä uuden vaiheen jo olemassa ole-
vaan makroon vaiheen 3 jälkeen, paina MEMO-pai-
niketta ja sitten uutta vaihetta vastaavaa painiketta. 
Muiden vaiheiden numerot muuttuvat uuden vai-
heen mukaisesti. Koska yhteen makroon voidaan 
taltioida ainoastaan 10 vaihetta, kymmenes vaihe 
pyyhkiytyy mikäli tällaiseen makroon lisätään jokin 
uusi vaihe.

• Voidaksesi vaiheen 3 jälkeen pyyhkiä jonkin toimin-
non valitsemastasi makrosta, valitse pyyhittäväksi 
haluamasi vaiheen numero ja paina CL-painiketta.

4. Paina ENTER-painiketta palataksesi vaiheeseen 1.
5. Voit palata normaalin toimintatilaan pitämällä ENTER-

painiketta alaspainettuna, kunnes MACRO häviää
LCD-näytöstä.

Makrojen käyttö
Seuraavassa selitetään millä tavalla ohjelmoituja makro-
painikkeita käytetään.

1. Paina MACRO-painiketta.
• MACRO-ilmaisin ja sana MACRO syttyvät LCD-

näyttöön.

2. Paina ohjelmoitua numeroa vastaavaa numeropaini-
ketta ja lähetä ohelmoitu koodi vaihe vaiheelta.

2. Paina vahvistettavaa numeropainiketta.
Käytä makronumeron esimerkkinä numeroa 1 paina-
malla numeroa ”1”.
• LEARN-, MACRO-ilmaisimet ja M1-01 alkavat

vilkkua.

3. Paina VOLUME-painiketta.
• LCD-näyttöön syttyy ”M1-01” ja LEARN-ilmaisin

sammuu.

• Ohjelmoitu toiminto syöttyy.
4. Toista vaihe 3 kunnes makron viimeinen numero 

ilmestyy näyttöön.
• Näyttö palaa vaiheseen 1.
• Jokainen ohjelmoitu toiminto syöttyy, kun sitä vas-

taava makronumero syttyy.
5. Voit palata normaalin toimintatilaan pitämällä ENTER-

painiketta alaspainettuna kunnes makronumerohäviää
LCD-näytöstä.

Makrojen editointi
Makroja voidaan editoida seuraavasti.

1. Pidä MACRO- ja MENU-painikkeita alaspainettuina,
kunnes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä sana 
”MACRO” alkavat vilkkua LCD-näytössä.

2. Paina muutettavaksi haluamaasi numeropainiketta.
Esimerkkinä on ohjelmoitu MACRO 1.
Paina numeropainiketta 1.
• LEARN-, MACRO-ilmaisimet ja M1-01 alkavat

vilkkua.
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5. Paina CD- ja painiketta.

6. Lopetettuasi makron ohjelmoinnin, paina ENTER-
painiketta kunnes MACRO-ilmaisin sammuu ja LCD-
näyttö palaa normaaliin toimintatilaan.
Käynnistä nyt juuri ohjelmoimasi makro.

7. Paina MACRO- ja numeropainiketta ”1”.
• Makrokomennot lähtevät ohjelmointijärjestyksessä 

ja toimenpidevaiheet ilmestyvät LCD-näyttöön.
Huom!
Paina ensin AMP-painiketta ohjelmoidessasi vahvistimen 
tulolähteeksi makro-ohjelmaan. Paina tämän jälkeen lähde-
painiketta.
(DVD-tulon ollessa kyseessä: AMP ---> CD.)
Esimerkki 2
Kytke viritinvahvistimen virta päälle.

Kytke DVD-soittimen virta päälle.

Vaihda viritinvahvistimen tulolähteeksi DVD.

Käynnistä toisto DVD-soittimesta.

1. Pidä MACRO- ja SET-painikkeita alaspainettuina
kunnes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä ”MACRO”
alkavat vilkkua LCD-näytössä.

2. Paina numeropainiketta 2. LCD-näyttöön ilmestyy
M2-01.

• Kauko-ohjain ei tee mitään ellei sen muistiin ole 
ohjelmoitu makroja.
Makrot käynnistyvät ohjelmointijärjestyksessä.
Makrovaihenumerot ilmestyvät LCD-näyttöön jokai-
sen makrovaiheen myötä.

3. Kauko-ohjain palaa normaaliin tilaan AMP-asetukselle, 
kun kaikki makrokomennot on lähetetty.

Makron ohjelmointiesimerkkejä
Esimerkki 1
Vaihda viritinvahvistimen tulolähdeasetus CD-toistoa var-
ten ja käynnistä toisto CD-levyn 3. raidasta.

1. Pidä MACRO- ja SET-painikkeita alaspainettuina
kunnes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä sana
”MACRO” alkavat vilkkua LCD-näytössä.

2. Paina numeropainiketta 1 . LCD-näyttöön ilmestyy
M1-01.

3. Paina AMP- ja CD-painiketta. LCD-näyttöön ilmestyy 
M1-02. Paina AMP-painiketta.

Paina CD-painiketta.

4. Paina CD-painiketta ja ”3” painiketta. LCD-näyttöön 
ilmestyy M1-03. Paina ”3”.
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1. Pidä MACRO- ja SET-painikkeita alaspainettuina, kun-
nes LEARN- ja MACRO-ilmaisimet sekä ”MACRO” 
alkavat vilkkua LCD-näytössä.

2. Pidä CL-painiketta alaspainettuna ja paina sitten pyy-
hittäväksi haluamaasi numeropainiketta 3 sekuntia 
(tässä tapauksessa ”2”).
• LCD-näytöö ilmestyy vilkkuva M2-CL.

3. Paina ENTER-painiketta pyyhintää varten ja palaa
vaiheeseen 1.
• Voit peruuttaa muistin pyyhintätoimenpiteen seu-

raavasti. Älä paina ENTER-painiketta tai koske mui-
hin painikkeisiin.

4. Voit palata normaaliin toimintatilaan pitämällä ENTER-
painiketta alaspainettuna kunnes MACRO-ilmaisin 
sammuu ja LCD-näyttö palaa normaaliin tilaan.

Makrotoimintojen lähetysintervallien säätäminen

1. Pidä MACRO- ja SETUP-painiketta alaspainettuna,
kunnes LCD-näyttöön ilmestyy SETUP.
SETUP-ilmaisin näkyy 3 sekuntia.

2. Vahvista, että SETUP-näytön  tilalle vaihtuu MCRxx. 
(”xx” tarkoittaa makrotoimenpiteiden intervalliajan lähe-
tystä).

3. Paina nuolipainiketta tai intervalliajan säätöä
varten.
• Aikaintervallia voi säätää 0.5 sekunnista 5 sekuntiin 
asti 0.5 sekunnin tarkkuudella.

4. Pidä ENTER-painiketta alaspainettuna kunnes 
MACRO-ilmaisin sammuu ja LCD-näyttö palaa normaa-
liin tilaan. 

3. Paina seuraavia painikkeita esitetyssä järjestyksessä 
makron eri vaiheiden asettamiseksi.
(1) AMP --> POWER ON

(2) DVD --> POWER ON

(3) AMP --> DVD

(4) DVD --> PLAY

4. Lopetettuasi makron ohjelmoinnin, paina ENTER-
painiketta kunnes MACRO-ilmaisin sammuu ja LCD-
näyttö palaa normaaliin toimintatilaan.
Käynnistä nyt juuri ohjelmoimasi makro.

5. Paina MACRO- ja numeropainiketta ”2” .
• Makrokomennot lähtevät ohjelmointijärjestyksessä 

ja toimenpidevaiheet ilmestyvät LCD-näyttöön.

Makro-ohjelmien pyyhintä
Toimi seuraavasti, jos haluat pyyhkiä ohjelmoituja makroja 
kauko-ohjaimen muistista.
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Ohjelmointi 4-numeroisella koodilla

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 
alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes  

ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa.
2. Syötä 4-numeroinen koodi käyttämällä numeropainik-

keita (kooditaulukko löytyy käyttöoppaan lopussa).
SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa toimenpiteen
onnistuessa.

Huom!
Ellei ilmaisin vilku kahdesti, toista vaiheet 1 - 2 ja syötä 
sitten sama koodi uudelleen.

Kooditaulukon selailu

1. Kytke virta ohjattavaksi haluamaasi laitteeseen.
2. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 

alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes
SEND-ilmasin vilkkuu kaksi kertaa. Taustavalo välähtää
myös.

3. Suuntaa kauko-ohjain kohti kyseistä laitetta ja paina 
vuorotellen INPUT painiketta ja SOURCE ON/OFF-
painiketta rauhallisella vaihtovälillä.

4. Lopeta, kun laitteesta katkeaa virta.
5. Paina ENTER-painiketta kerran koodin lukintaa varten.

Koodin tarkistus

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 
alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes 
SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa. Taustavalo väläh-
tää myös.

2. Paina INFO-painiketta.
SEND-ilmasin vilkkuu kaksi kertaa.

KAUKO-OHJAIMEN PERUSTOIMINNOT
(SR5004)
Normaali toimintatila
(Marantz AV-laitteiden ohjaus)
Kauko-ohjaimen muistiin on esiasetettu yhteensä 12
kauko-ohjauskoodia, mukaanlukien Marantz BD, DVD, 
VCR (kuvanauhuri), DSS (satelliittiviritin), TV, CD, CDR,
AUX, TUNER, USB, M-XP ja AMP-toiminnot.
Marantz-tuotteita ei tarvitse opettaa. Näitä tuotteita voi käyt-
käyttää asettamatta mitään koodeja.
1. Paina SOURCE-painiketta.

Tässä esimerkissä, paina DVD. 
SOURCE-painikkeen painallus vaihtaa kauko-ohjaimen
asetukset sopiviksi valitulle lähteelle.
Vaihtaaksesi vahvistimen johonkin muuhun lähtee-
seen, paina SOURCE-painiketta kahdesti (kaksois-
klikkaus). Kauko-ohjain lähettää koodin ja vahvistin- 
lähde vaihtuu DVD-soittimeen.

Taustavalon asetus
Paina kauko-ohjaimen sivulla olevaa LIGHT-painiketta
sytyttääksesi taustavalon. Painamalla uudelleen taustavalo
palaa 2 lisäsekuntia. Voit halutessasi katkaista painikkeiden
taustavalon pitämällä SET- ja OFF-painiketta alaspainettui-
na, kunnes SEND-ilmasin vilkkuu kaksi kertaa.
Voit aktivoida taustavalon uudelleen pitämällä SET- ja ON-
painiketta alaspainettuna kunnes SEND-ilmaisin vilkkuu 
kaksi kertaa.

Esiasetustoiminto (PRESET MODE)
(Ohjatessasi jotain muuta kuin Marantz-laitetta)
Kauko-ohjaimeen on eiasetettu myös muiden valmista-
ien kauko-ohjauskoodeja. Esiasetuskoodit ovat TV, CD
DVD ja DSS. Asetukset voidaan tehdä kahdella tavalla.
Seuraavat koodit sisältyvät kauko-ohjaimen SOURCE
painikkeeseen, kun esiasetuskoodit on asetettu.
Tutustu alla esitettyyn valmistajanumerolistaan esiasetet-
tuja valmistajia, laitteita, esiasetusnumeroita ja muita ase-
tuksia varten.
Kauko-ohjaimen Vastaava esiasetus-
lähdenimi koodi Laitenimi

Tärkeää!
• Kaikki koodit eivät sovi laitteellesi. Käytä tällaisessa tapa-

uksessa LEARN-toimintoa näiden koodien taltiointiin.
• Esiasetuskoodit eivät kata kaikkia toimintoja.

Käytä LEARN-toimintoa ylimääräisen toiminnon taltioimi-
seksi, jos tarvitset lisätoimintoja.

• Koodien esiasetus ei toimi, jos kauko-ohjaimen paristot 
ovat heikot.
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Opetustoimenpiteet
1. Aseta kauko-ohjain siten, että sen infrapunasignalien

lähetysikkuna osoittaa kohti Marantz-kauko-ohjaimen 
vastaanottoikkunaa n. 5 cm etäisyydeltä.

2. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,
kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

3. Valitse haluamasi lähde käyttäen SOURCE-paini-
ketta. 

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

Huom!
• Opetustoiminto ei ole käytettävissä kaikkia SOURCE-

painikkeita ja HDMI-painiketta varten. 
• Opetustoiminto ei ole käytössä TUNER- ja AMPtoimin-

noilla.
5. Pidä opettavaa painiketta alaspainettuna alkuperäi-

sestä kauko-ohjaimesta, kunnes SEND-ilmaisin vilk-
kuu kaksi kertaa.

Huom!
• Toista vaihe 5, jos SEND-ilmaisin vilkahtaa ainoastaan 

kerran.
• Valittua painiketta ei voi opettaa, jos LEARN-ilmaisin 

vilkkuu, kun SEND-ilmaisimessa on valo.
• LEARN- ja SEND-ilmaisimet vilkahtavat kerran, kun

kauko-ohjaimen muisti on täynnä. Voidaksesi opettaa
valitsemasi koodin, sinun on ensin pyyhittävä jokin aikai-
semmin opetettu painike.

6. Toista vaiheet 4 ja 5 opettaaksesi saman lähteen 
koodit muille painikkeille.

7. Toista vaiheet 3-6 opettaaksesi muita lähteitä.
8. Paina SET-painiketta lopetettuasi kauko-ohjaimen

ohjelmoinnin. LEARN-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja 
opetustoiminto peruuntuu.

3. Paina numeropainiketta 1 tarkistaaksesi asetetun
koodin ensimmäisen numeron.
Odota 3 sekuntia, laske montako kertaa SEND-
ilmaisin vilkahtaa (esim. 3 kertaa) ja merkitse luku
muistiin.

Huom!
SEND-ilmaisin ei vilku, jos koodinumero on ”0”.
4. Toista vaihe 3 kolmea lisäkertaa varten jäljellä ole-

vien numeroiden tarkistamiseksi. Käytä numero-
painiketta 2 toista numeroa, numeropainiketta 3
kolmatta numeroa ja numeropainiketta 4 neljättä
numeroa varten.

Koodin nollaus

1. Pidä ohjattavaa laitetta vastaavaa SOURCE-painiketta 
alaspainettuna ja paina sitten SET-painiketta, kunnes 
SEND-ilmasin vilkahtaa kaksi kertaa. Taustavalo väläh-
tää myös.

2. Paina alla esitettyjä koodeja nollausta varten.
TV : 1000
DVD : 2000
CD : 3000
DSS : 4000

Huom!
Tämän toimenpiteen jälkeen valittu SOURCE-painike 
toimii peruskoodilla.

Opetustoiminto (LEARN MODE)
Kauko-ohjain pystyy oppimaan ja taltioimaan myös muiden 
valmistajien laitteita koskevat kauko-ohjauskoodit. Koodeja
varten, joita ei ole opetettu, kauko-ohjain lähettää joko esi-
asetetun Marantz-koodin tai toisen valmistajan AV-laitetta 
vastaavan koodin, jonka käyttäjä asettaa itse.
Kauko-ohjaussignaalien vastaanottotunnistin sijaitsee
kauko-ohjaimen yläpäässä.
Huom!
• Tämä kauko-ohjain pystyy oppimaan n. 160 koodia.
• Opettaminen ei onnistu, jos paristot ovat heikot.
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4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin tilaan.

Kaikkien lähteiden pyyhintä (SOURCES)
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

2. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina sitten 
POWER ON ja POWER OFF-painiketta. 
• LEARN-ilmaisin syttyy.

3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
• SEND-ilmasin vilkkuu kaksi kertaa ja kauko-ohjain 

palaa LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhinnän, älä paina ENTER-

painiketta tai koske ohjaimen muihin painikkeisiin.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin toiminta-
tilaan.

Huom!
Koodien pyyhintä palauttaa kauko-ohjaimen tehtaan esi-
asettamille koodeille tai painikkeet jäävät tyhjiksi ellei niille 
ole tehtaan toimesta esiasetettu mitään koodia. 

Huom!
• Jos SEND-ilmaisin vilkahtaa kerran uudelleen, ko. lähe-

tyskoodi ei ole käytettävissä kauko-ohjainta varten tai 
lähetys katkeaa ulkoisista häiriöistä johtuen.

• Opetustoiminto peruuntuu automaattisesti ellei mitään 
painiketta paineta n. minuuttiin kauko-ohjaimen ollessa 
LEARN-tilassa.

Ohjelmoitujen koodien pyyhintä (alkuperäisase-
tusten palautus
Taltioituja koodeja voidaan pyyhkiä kolmella eri tavalla: 
painikkeet, lähteet tai koko muisti.
Koodin pyyhintä painikkeita käyttäen
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi SOURCE-painike.

3. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina sitten 
pyyhittäväksi haluamaasi opetettua painiketta kahdesti.
• SEND-ilmaisin vilkahtaa kahdesti ja kauko-ohjain 

palaa LEARN-tilaan.

4. Paina SET-painiketta palataksesi normaaliin toiminta-
tilaan.

Koodien pyyhintä lähdettä (SOURCE) käyttäen
1. Pidä SET- ja SETUP-painikkeita alaspainettuina,

kunnes LEARN-ilmaisin vilkkuu.

2. Pidä HDMI-painiketta alaspainettuna ja paina sitten 
pyyhittävää SOURCE-painiketta kahdesti.
• LEARN-ilmaisin syttyy.

3. Paina ENTER-painiketta jatkaaksesi pyyhintää.
• SEND-ilmasin vilkkuu kaksi kertaa ja kauko-ohjain 

palaa LEARN-tilaan.
• Jos haluat peruuttaa pyyhinnän, älä paina ENTER-

painiketta tai koske ohjaimen muihin painikkeisiin.



Vianetsintä
Tarkista seuraavat kohdat, jos laitteessa ilmenee jokin ongelma. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon
ellei ongelma ole ratkaistavissa alla esitetyn vianetsintälistan antamilla ohjeilla.
1. Onko kytkennät 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.

YLEISTÄ
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Virta ei kytkeydy. Verkkojohtoa ei ole liitetty. Liitä verkkojohto pistorasiaan.

Kaiuttimista ei kuulu mitään Tulokaapelit on kytketty väärin. Tarkista tämän ja lähdelaitteiden (CD-soi-
ääntä. tin jne.) väliset kaapelikytkennät.

Tulolähdevalitsin on väärässä asen- aseta tulolähdevalitsin kytkettyä lähdelai-
nossa. tetta (CD-soitin jne.) vastaavaan asentoon.
Voimakkuus on liian matala. Säädä voimakkuus.
Mykistystoiminto on aktivoitu. Peruuta mykistystoiminto.
Kuulokkeet on kytketty. Irrota kuulokkeet.

Tietystä kaiuttimesta ei kuulu Kaiutin on liitetty väärin. Kytke kaiutin oikein. Katso kytkentäkaavio.
mitään ääntä.
Äänikuva sijoittuu väärin ja kuu- • Jonkin kaiuttimen +/- napaisuus Irrota virtajohto ja tarkista kaiutinkaapelien
lostaa luonnottomalta. väärä. kytkennät. 

• Kaiuttimien sijoitus ja niiden kyt-
kennät on tehty väärin.

STANDBY-ilmaisin vilkkuu • Kaiutinkaapeli on oikosulussa. • Irrota virtajohto ja tarkista kaiutinkaape-
hitaasti (kahdesti sekunnissa). lien kytkennät.

• Laitetta toistetaan suuremmalla • Pienennä voimakkuutta hieman.
voimakkudella kuin mille se on
suunniteltu.

• Käyttämiesi kaiuttimien impe- • Käytä vaaditun impedanssin mukaisia
danssi on liian matala. kaiuttimia.

• Jätä turvallisuussyistä riittävästi tilaa
laitteen ympärille.

• Katkaise virta kauko-ohjainta käyttäen.
• Laite on asennettu kapeaan teli- • Irrota virtajohto, os sama ongelma tois-

neeseen tai muuhun suljettuun tuu ja toimita laite huoltoon tarkistusta
tilaan, jolloin se ylikuumenee. varten.

STANDBY-ilmaisin vilkkuu nope- Laitteesaa on jokin vika. Irrota virtajohto välittömästi ja toimita laite
asti (8 kertaa sekunnissa). huoltoon korjausta varten.
Näyttö toimii väärin. Laite käyttää mikroprosessoria joka Irrota virtajohto ja kytke se sitten takaisin.

saattaa toimia väärin ulkoisesta staat-
tisesta purkauksesta tmv. johtuen.

Kauko-ohjain ei toimi. Paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda tilalle uudet paristot.
Kauko-ohjain on toiminta-alueen Käytä kauko-ohjainta toiminta-alueen 
ulkopuolella. sisällä.
Laitteen ja kauko-ohjaimen välisellä Poista este signaalireitiltä.
signaalireitillä on jokin este.
Laitteen infrapunasignaalien vastaan- Estä voimakasta valoa loistamasta infra-
ottoikkunaan kohdistuu voimakas signaalien vastaanottoikku naan.
valo.
Kauko-ohjaimen toimintatila on väärä. Paina AMP-painiketta kauko-ohjaimesta 

ennen käyttöä.
Laitten asetus on IR = DISABLE. Vaihda asetukseksi IR = ENABLE.

Päälaitteen voimakkuussäädin ja Etupaneelin lukitus on aktivoitu. Vapauta etupaneelin painikkeiden lukitus.
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Kuuluu sihisevää ääntä (jäännös- Laitteessa on surround DSP, joka Valitse kuuntelutilaksi SOURCE DIRECT, 
kohina) ellei mitään tulosignaalia saattaa joskus aiheuttaa sihisevän jos kyseinen sihinä häiritsee sinua.

äänen.
SURROUND
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Tietystä kaiuttimesta ei kuulu Kyseiselle kanavalle ei ole äänitetty Tarkista ohjelmakanavan ilmaisin.ääntä.
ääntä.
Etuaiuttimista ei kuulu mitään • AM-ohjelmaa, TV-ääntä tai muuta • Ääni kuuluu keskikaioutimesta.
ääntä. monolähdettä toistetaan jossain Laitteessa ei ole mitään vikaa.

muussa surrond-tilassa kuin STEREO.
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.

Keskikaiuttimen asetukseksi on Korjaa asetus.
SETUP-valikossa valittu ”None”.

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.

Surround-asetukseksi on valittu Valitse asetukseksi Small tai Large.
None” Speaker Size-valikossa

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

Surround-tila ei ole EX/ES tai PLIIx. Tutustu surround-taulukkoon.
”None” tai ”ZONE” on valittu
surround-takakaiuttimen asetukseksi Valitse asetukseksi 1ch tai 2ch.
SPEAKER SIZE SETUP-vali- 
kossa.
Kytkentä on tehty SURROUND BACK Kytke kaiutin SURROUND L-liitäntään,
R-liitäntään vaikka asetukseksi on kun Surround Back-asetus on 1ch.
valittu 1ch.

Subwooferista ei kuulu ääntä. • Subwooferia ei ole kytketty päälle. • Kytke virta subwooferiin.
• Subwooferin taso on liian matala. • Voimista subwoofer-tasoa.
• Speaker Size-valikosssa on valittu • Valitse Subwoofer-asetukseksi = YES

Subwoofer-asetukseksi = NO.
• Front = Large ja Bass Mix = Mix • Kun Bass MIx-asetukseksi valitaan

asetukset on valittu Spealer Size- Both, bassot toistuvat etukaiuttimista
valikossa ja toistolähde on analogi- ja subwooferista. Ääni voi kuulostaa
nen tai PCM. luonnottomalta häiriöistä johtuen.

Toistolähtaan matalataajuusalue ei
sisällä LFE-signaaleja tai muuta ääntä.

X/ES-toimintoa ei voi valita. Speakers Size-valikossa ei ole valittu Valitse Surround Back-asetukseksi 1ch
Surround Back-asetukseksi 1ch tai 2ch. tai 2ch.
Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 5.1-kanavaista lähdettä.

Neo:6-toimintoa ei voi valita Tulosignaali on yhteensopimaton. Käytä 2-kanavaista DTS-, PCM-signaalia
tai analogista tulosignaalia.

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

NIGHT-toiminto ei toimi. Toistettava lähde ei sisällä Dolby Käytä Doly Digital-äänitettyä lähdettä.
Digital-äänitystä.
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Haluttua surround-tilaa ei voi Tulosignaali- ja kaiutinasetukset Tutustu surround-tilataulukkoon.
valita. rajoittavat käytettävissä olevia

surround-tiloja.
Syntyy kohinaa DTS-koodattuja • Laite on kytketty analogisesti. • Käytä digitaalikytkentää (optical tai 
CD- tai LC-levyjä toistettaessa. coaxial) tai HDMI-kytkentää.

• Soitin on käynnistänyt pikahaun. • Pikahaun aikana voi syntyä kohinaa
laitteesta riippuen.

• Soittimessa on käynnissä jokin so- • Tutustu soittimen ohjeisiin.
pimaton digitaalinen toiminto (tason 
säätö, näytteenottotaajuuden muut-
tuminen tmv.) 

Dolby Digital- tai DTS-audiotoisto • Soittimen digitaalisen signaaliläh- • Tutustu soittimen ohjeisiin.
ei onnistu. dön asetukseksi on valittu PCM.

• Laite on kytketty analogisesti. • Käytä digitaalista ((optical tai coaxial)
tai HDMI-kytkentää.

Dolby TrueHD- tai DTS-HD-toisto • Soitin tai muu lähdelaite ei tue • Kytke laite (HDMI versio 1.3a tai suu-
näitä audiolähtötiloja. rempi) joka on Dolby TrueHD- tai DTS-

HD-yhteensopiva.
Toistaessasi CD-levyä DVD-soitti- Soittimesta riippuen digitaalisignaali Tällaisella soittimella voit toistaa ääntä
mella, seuraavan raidan alku puut- voi katketa lukupään hypätessä raidan käyttämällä analogista kytkentää.
tuu lukupään suorittaessa raidan yli. Kappaleen alku puuttuu soittimen
ylihyppäystä tms. määrittäessä surround-järjestelmää.

VIDEO
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
TV-monitorissa ei näy kuvaa. • TV-monitorin kytkentä, tulolähteen • Tutustu TV-monitorin ohjeisiin.

vaihto jne. on tehty väärin.
• Laite on HDMI-kytketty lähdelaittee- • Suorita HDMI-kytkentä TV-monitoriin.

seen, mutta ei TV-monitoriin.
Ääni tai kuva ei vastaa valittua Tulokaapelit on kytketty väärin. Kytke kaapelit oikein kytkentäkaavion
lähdettä. ohjeiden mukaan.
Kuvanauhurille tmv. ei voi äänit- • Videoäänityslaitteen liitäntä ei sovi • Varmista, että äänityslaitteen liitäntä on
tää. lähdelaitteen liitännälle. yhteensopiva (VIDEO tai S-VIDEO).

• Äänityssignaali on kopiointisuojattu. • Kopiointisuojattuja videosignaaleja ei
voi äänittää.

Muunnetut videosignaalit sisältä- Suorittaessasi erikoistoistoa video- Kytke TV joka käyttää samaa formaattia
vät häiriöitä. dekillä, muuntaminen ei tapahdu nor- (video, s-video tai component) kuin lähde-

maalisti, seurauksena on häiriöitä, laite.
jotka estävät kuvasignaalien toiston.

HDMI
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Kuvaa ei näy HDMI-kytkentää HDMI-kaapeli on kytketty väärin. Tarkista HDMI-kaapelin kytkennät.
käytettäessä. Käytetty HDMI-kaapeli ei ole normien Käytä alle 5 m pituista kaapelia vakaan

mukainen. toiminnan varmistamiseksi, kuvanladun 
heikkenemisen estämiseksi jne.

Laitteiden välistä HDMI-kytkentää ei Kytke virta uudelleen päälle kaikkiin
autentisoitu. HDMI-kytkentää käyttäviin laitteisiin. 

Kuvaa ei näy HDMI-kytkentää HDMI-asetukset ovat väärin. Varmista, että HDMI-asetukset ovat okein.
käytettäessä. Aseta laite HDMI-tuloa varten siten, kuin

videolaitteen (TV, projektori) on selitetty.
Suorita asetukset HDMI-lähtöä varten läh-
delaitteen (Blu-ray-soitin, Set Top Box 
jne.) käyttöohjeiden mukaisesti.
Yhteensovita molempien laitteiden reso-
luutio HDMI-kytketyn laitteen käyttöohjei-
den mukaisesti.
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Kuvaa ei näy HDMI-kytkentää Laite on kytketty videolaitteeseen Kytke jokin HDCP-yhteensopiva laite.
käytettäessä. (TV, projektori tmv.) DVI-kytkentää

käyttäen.
Virta on katkaistu laitteesta (HDMI- Kytke virta laitteeseen.
kytkentä ei ole mahdollista laitteen
ollessa valmiustilassa (STANDBY).

Kuvan ilmestyminen ruutuun vie Laitteiden välinen HDMI-kytkentä Jotkut HDMI-laitteet vaativat pitkän
pitkän ajan HDMI-kytkentää käy- autentisoituu. autentisointiajan. Laitteessa ei ole mitään
tettäessä. vikaa.
Audiotoisto ei toimi HDMI-kytken- HDMI-asetukset ovat väärin. Suorita HDMI-audiolähtöasetukset lähde-
tää käytettäessä. laitteen (Blu-ray-soitin, Set Top Boxi jne.)

käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
Aseta HDMI-audiolähtöasetus vastaamaan
laitteen tukemia signaaleja lähdelaitteen
Blu-ray-soitin, Set Top Boxi jne.) käyttö-
oppaassa esitetyllä tavalla.

HDMI ”audio through” toiminto on Tässä tilassa laite ei syötä mitään ääntä.
aktivoitu. Valitse ENABLE-asetus.

Mitään ääntä ei kuulu HDMI-liitän- HDMI ”audio enable” on valittu. TV-monitorista ei kuulu mitään  ääntä
tään kytketystä TV-monitorista. Enable-tilassa. Valitse toimintatilaksi

”Through”.
Kuva ja ääni on epävakaa HDMI- Kytkentäkaapeli on liian pitkä. Käytä lyhyttä kaapelia.
kytkentää käytettäessä. Suositamme alle 5 m pituista kaapelia.

Käytä Category 2 (high-speed) mukaista
kaapelia.

VIRITIN
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
FM- tai AM-vastaanotto ei Antenni on liitetty väärin. Tarkista, että  FM- ja AM-antennit on kyt-
onnistu. ketty oikein FM- ja AM-antenniliitäntöihin.
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.

USB (ainoastaan SR6004)
Oire Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy ”NO DEVICE” • SR6004 ei tunnista USB-tallennus- • Tarkista, onko USB-laite ja USB-kaapeli
eikä SR6004 tunnista sitä vaikka laitetta kytkentä- tai muista ongel- kytketty viritinvahvistimen USB-liitän-
USB-tallennuslaite on kytketty. mista johtuen. tään.

• Irrota USB-laite viritinvahvistimesta ja 
kytke se sitten takaisin.

• Katkaise virta viritinvahvistimesta ja 
kytke sitten virta päälle uudelleen.

Toimintatilanäyttöön ilmestyy • Kytkettyä laitetta ei ole mahdollista • USB-tiedostojen toisto ei välttämättä
CHECK DEVICE”, kun USB- tunnistaa. onnistu viritinvahvistimella, vaikka USB-
tallennuslaite kytketään. tallennuslaite täyttää USB Mass Storage

Class-luokituksen. (Tämä ei silti tarkoita, 
että viritinahvistimessa on jokin vika.)

Toimintatilanäyttöön ilmestyy Laite on kytketty USB-keskus- USB-tallennuslaitteita ei voi kytkeä
CHECK DEVICE”, kun USB- yksikön kautta. USB-keskusyksikköä käyttäen.
tallennuslaite kytketään.
Toimintatilanäyttöön ilmestyy • USB-tallennuslaite käyttä jotakin • Valitse formaatiksi FAT16 tai FAT32 ja
viesti ”CHECK FS”, kun jokin muuta formaattia kuin  FAT16 tai äänitä tiedostot.
USB-tallennuslaite kytketään. FAT32.

• Käytettävä USB-tallennuslaite on • Käytä USB-tallennuslaitetta, joka on
formatoitu tiedostojärjestelmällä formatoitu laitteen tukemalla tiedosto-
jota laite ei tue. järjestelmällä.
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Toimintatilanäyttöön ilmestyy Laitteen USB-liitännän ylivirtasuojaus Mitään takeita ei anneta kovalevyn toimi-
viesti ”!OVER CURRENT”, kun on aktivoitunut. vuudelle, jos virtalähteenä käytetään lait-
jokin USB-tallennuslaite kytke- teen USB-liitäntää.
tään. Irrota kytketty USB-tallennuslaite, katkaise

viritinvahvistimesta virta ja kytke se sitten
päälle uudelleen.

Toimintatilanäyttöön ilmestyy USB-tallennuslaitteeseen ei ole Äänitä yhteensopivia tiedostoja USB-tal-
viesti ”NO AUDIO FILE”, kun tallennettu toistokelpoisia tiedostoja. lennuslaitteeseen.
jokin USB-tallennuslaite kytke-
tään.
Toimintatilanäyttöön ilmestyy • Kopiointisuojattua tiedostoa yrite- • Laite ei pysty toistamaan kopiointisuo-
viesti ”CHECK FILE”, kun jokin tään toistaa. jattuja tiedostoja.
USB-tallennuslaite kytketään. • Tiedosto on vahingoittunut. • Tarkista tiedosto.

Tiedoston etuliite ja rakenne ei ole
yhteensopiva.

Näyttö ei ilmaise USB-tallennus- • USB-tallennuslaite on jaettu useam- • Jos laite on jaettu useampaan osaan,
laitteeseen äänitettyjä tiedostoja. paan osaan. näyttö ilmaisee ainoastaan ensimmäi-

sen osan.
• Kansioiden lukumäärä on yli 700 tai • Näyttö ei ilmaise kansioita, joiden nu-

tiedostojen lukumäärä ylittää 65536. mero on suurempi kun 700 tai tiedos-
toja, joiden numero on suurempi kuin
65535.

Toimintatilanäyttöön ilmestyy Tiedoston oikea lukeminen ei onnistu. Paina TOP-painiketta ja yritä lukea tiedosto
viesti ”PRESS TOP KEY”. uudelleen.
Toimintatilanäyttöön ilmestyy Viritinvahvistimeen on kytketty iPod, Paina SETUP/MODE-painiketta ja käytä
viesti ”PRESS MODE KEY”. jota sen suoratoiminto (direct mode) iPodia kauko-ohjaustoiminnolla.
Toimintatilanäyttöön ilmestyy Viritinvahvistin ei tunnista iPodia Katkaise virta viritinvahvistimesta ja kytke
viesti ”CHECK iPod”. oikealla tavalla. se sitten uudelleen. ellei iPodin tunnis-

tus vieläkään onnistu, palauta iPod perus-
tilaan. Tutustu näitä toimenpiteitä varten
iPodin mukana oleviin käyttöohjeisiin.
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ETUPANEELIN PAINIKKEIDEN LUKITUS

Voit lukita kaikki etupaneelin painikkeet (POWER ON/ 
STANDBY-painiketta lukuunottamatta), jolloin ainoastaan
kauko-ohjaustoiminnot ovat mahdollisia.

Etupaneelin painikkeiden lukitustoimenpiteet
1. Pidä PURE DIRECT- ja EXIT-painikkeita samanaikaisesti

alaspainettuina etupaneelista vähintään 3 sekuntia.

2. Näyttöön ilmestyy ”F-KEY LOCK!” ja kaikki painikkeet
lukkiutuvat  (paitsi POWER ON/STANDBY-painike).

Etupaneelin painikkeiden lukituksen poisto
1. Pidä PURE DIRECT- ja EXIT-painikkeita uudelleen

alaspainettuina vähintään 3 sekuntia.
2. Näyttöön ilmestyy ”F-KEY UNLOCK” ja lukitus vapau-

tuu.

Toimintavian sattuessa
Toimintavika voi johtua staattisesta sähköpurkauksesta tai 
verkkojännitehäiriöstä. Toimi tällöin seuraavasti.
- irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
- odota vähintään 3 minuuttia ja kytke sitten virtajohto

takaisin pistorasiaan.
- yritä käyttää laitetta uudelleen.



Muuta
SURROUND-TILAT
Laite on varustettu usealla erilaisella surround-tilalla. Surround-tilat tarjoavat laajan valikoiman surround-ääniefektejä 
toistettavan lähdemateriaalin sisällön mukaisesti. Tulosignaali ja kaiutinkokonpano saattavat rajoittaa käytettävissä olevia 
surround-tiloja.
Valitun surround-tilan ja tulosignaalin välinen suhde
Surround-tila valitaan surround-valitsimella viritinvahvistimen etupaneelista tai kauko-ohjaimesta. Kuulemasi ääni on kui-
tenkin riippuvainen valitun surround-tilan ja tulosignaalin välisestä suhteesta. Katso alla oleva taulukko:
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Kytke virta laitteeseen. Pidä sitten SURR.  MODE ja
CLEAR-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina vähin-
tään 3 sekuntia.
Muista, että kyseinen toimenpide pyyhkii tehdyt asetukset
(toimintovalitsin-, surround-tila-, viiveaika-, virittimen
esiase-
tukset) palauttaen nämä tehtaan asettamille perusarvoille.

Muistin varmennus
Viritinvahvistin on varustetu varmennustoiminnolla, joka 
estää esiasetettujen tietojen pyyhkiytymisen, jos tapahtuu 
jännitekatkos tai verkkojohto irrotetaan pistorasiasta vahin-
gossa.

Laitteen toimintojen palauttaminen perustilaan

Ellei laite toimi oikealla tavalla tai näytön ilmaisimet toimivat
epänormaalisti, palauta se perustilaan suorittamalla vierei-
set toimenpiteet .
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Huomautuksia!
• Dolby Digital (2 kanavaa L/R): kaiuttimet ovat täysin varustetut 2-kanavaista Dolby surround-signaalia varten.
• Surround-, keski- ja subwoofer-kaiuttimesta ei syöty mitään signaalia ellei toistettava DVD-levy sisällä surround-tietoja.
• Ainoastaan stereo-surround-tila on käytössä Dolby TrueHD-, Dolby Digital Plus- tai DTS-HD-toistolla.

Surround-tila-asetus peruuntuu os valitset jonkin muun surround-tilan kuin stereo toistaessasi Dolby TrueHD-, Dolby 
Digital Plus- tai DTS-HD-läh-dettä.

Lyhenteet
L/R: etukaiuttimet
C:keskikaiutin
SL/SR: surround-kaiuttimet
HL/HR: etuefektikaiuttimet
SBL/SBR: surround-takakaiuttimet
SubW: subwooferi
LFE: matalataajuiset efektit
ex: etuliite
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Dolby Digital EX
Dolby Digital Surround EX-koodatut filmiääniraidat pysty-
vät elokuvateatterissa toistamaan ylimääräisen kanavan, 
joka on lisätty ohjelmaa miksattaessa.
Tämä nk. Surround Back-kanava sijoittaa äänet kuunteli-
jan taakse vasemman/oikean etukaiuttimen, keskikaiutti-
men, vasemman/oikean surround-kanavan ja subwooferin
toistamien äänten lisäksi.
Tämä ylimääräinen kanava tarjoaa entistä tarkemman ääni-
kuvan kuuntelijan takana sekä lisää äänen syvyyttä ja tilan-
tuntua. 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-kanavafor-
maattiin. Tämä parantaa äänikuvan akustista liikettä 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.

TOIMINTO
(Dolby Digital, Pro Logic IIx MOVIE, Pro Logic
IIx MUSIC, Pro Logic IIx GAME)
Tätä toimintoa käytetään Dolby Digital ja Dolby Surround-
koodatulla lähdemateriaalilla.

DOLBY DIGITAL
Tämä tila on käytössä toistaessasi Dolby Digital-koodattua 
lähdemateriaalia. Monikanavakoodatut 5.1 -kanavaiset 
Dolby Digital-lähteet tarjoavat viisi audio-pääkanavaa (va-
sen, keski, oikea, vasen ja oikea surround) sekä yksi LFE-
kanava. Dolby Digital EX-koodinpurku ei ole käytettävissä
tässä toimintatilassa.
Dolby Pro Logic IIX sisältää 5 toimintatilaa
Pro Logic IIx MOVIE
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-
äänen Dolby Surround-koodattujen filmien stereoäänirai-
toja toistettaessa.
Pro Logic IIx MUSIC
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-
äänen tavanomaisista stereolähteistä (analogi tai digitaali),
kuten esim. CD, Tape, FM, TV, stereokuvanauhuri jne.
Pro Logic IIx GAME
Game-toimintatila palauttaa matalataajuiset ääniefektin 
voiman ohjaamalla ne järjestelmän subwooferiin.
5.1ch + Pro Logic IIx Movie
Tämä toimintatila tarjoaa 7.1-kanavaisen surround-äänen 
5.1-kanavaisia filmiääniraitoja toistettaessa.
5.1ch + Pro Logic IIx Music
Tämä toimintatila tarjoaa 6.1 tai 7.1-kanavaisen surround-
äänen 5.1-kanavaisia musiikkiääniraitoja toistettaessa.

AUTO
Tällä asetuksella laite määrittää, onko tulosignaali Dolby 
Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby  Digital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-ES, DTS 96/24 tai PCM-
audio.
Surround EX ja DTS-ES toimivat monikanavalähteillä, joi-
den digitaalisignaali sisältää automaattisen Dolby Digital 
Surround EX tai DTS-ES ”trigger” lipun. Syöttäessäsi lait-
teeseen Dolby Digital- tai DTS-signaalin, laite toistaa koo-
dattua signaalia vastaan kanavamäärän. 
Syöttämällä Dolby-surround-asetuksen omaavan kaksi-
kanavaisen Dolby Digital-signaalin, laite suorittaa Pro Logic
IIx käsittelyn automaattisesti ennen toistoa. PCM 96 kHz 
lähemateriaali voidaan toistaa tässä toimintatilassa.
Huom!
• Tietyillä DVD- ja CD-levyillä tämän toiminnon käyttö toi-

minnoilla, kuten ylihyppäys tai pysäytys, katkaisee lähtö-
signaalin hetkellisesti.

• Toimintatila vaihtuu AUTO-toiminnolle automaattisesti 
ellei signaalin koodausta ole purettu.

SOURCE DIRECT
Source Direct-tilassa signaalit ohittavat sävynsäätöpiirin, 
Acoustic EQ. -toiminnon ja bassonhallintakonfiguroinnin, 
varmistaen täyden taajuusalueen ja puhtaan audiotoiston.
Huom!
• Kaiutinasetukset ovat Front L/R = LARGE, Center =

LARGE, Surround L/R = LARGE ja Subwoofer =
YES. Sävysäätimet, ekvalisaattori ja lisäkäsittely
peruuntuvat.

• Tietyillä DVD- ja CD-levyillä toiminnot, kuten ylihyppäys
tai pysäytys, katkaisevat lähtösignaalin hetkellisesti.

• ACOUSTIC EQ ja M-DAX eivät ole käytettävissä
SOURCE DIRECT-tilassa.

PURE DIRECT
Pure Direct vaimentaa lisää Sourece Direct-tilan vähentä-
mää lähdekohinaa katkaisemalla signaalit videoliitännöistä 
(VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT VIDEO ja HDMI) ja sam-
muttamalla ilmaisimet FL-näytöstä.
Huom!
• ACOUSTIC EQ ja M-DAX eivät ole käytettävissä

PURCE DIRECT-tilassa.

EX/ES
Tämä toiminto tarjoaa 6.1-kanavaisen surround-äänen
DOLBY DIGITAL EX, DTS-ES-koodattua lähdemateriaalia 
toistettaessa, kuten esim. DVD.
Tätä toimintoa ei voi valita, jos valittu tulolähde on analogi-
nen.
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Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker käyttää Dolby-laboratorioiden omis-
tamaa teknologiaa luodakseen laajemman, syvemmän ja 
luonnollisemman äänikuvan kaksikanavaisesta lähdemate-
riaalista. Tämä tapahtuu syöttämällä vasemman kanavan 
signaalit vasempaan etukaiuttimeen ja vasempaan sur-
round-kaiuttimeen. Oikean kanavan signaalit syötetään 
vastaavasti oikeaan etukaiuttimeen ja oikeaan surround-
kaiuttimeen. Keskikanava toistaa lisäksi sekoitetun äänen
vasemmasta ja oikeasta kanavasta.
Huom!
• CENTER-kanava ei toista ääntä MULTI CH.  MUSIC-toi-

mintoa käytettäessä.

Neural Surround
Neural Surround edustaa surround-teknologian uusin-
ta saavutusta musiikin toistamisessa.
Neural Surround käyttää psykoakustista taajuuspiiriä, joka 
tarjoaa yksityiskohtaisen äänikuvan ylivertaisella kanava-
erottelulla ja audioelementtien paikannuksella.
Järjestelmän toistoa voidaan skaalata 5.1-kanavaisesta
7.1-kanavaiseen surround-monikanavatoistoon asti.

VAROITUS
DTS-toimintoa koskeva huomautus
• Kytkettävän DVD-, laser- tai CD-soittimen on oltava

DTS-digitaalilähtö-yhteensopiva. Tiettyjen CD- ja LD-
soittimien kaikkia DTS-lähdesignaaleja ei ole mahdollis-
ta toistaa, vaikka kyseinen soitin kytketään digitaalisesti.
Tämä johtuu digitaalisignaalin käsittelystä (lähtötaso, 
näytteytystaajuus tai taajuusvaste), jolloin laite ei tun-
nista signaalia DTs-tiedoiksi.

• DTS-toisto tuottaa lyhyen kohinan käytetystä soitti-
mesta riippuen. Tämä ei ole mikään vika.

• Toistaessasi signaaleja DTS- tai CD-levyltä jossain
muussa surround-tilassa, et voi vaihtaa analogisesta 
digitaalituloon tai digitaalisesta anlogituloon MAIN 
MENU-valikon INPUT SETUP kohdassa A/D-painiketta 
painamalla.

• DTS-koodattua ohjelmaa ei ole mahdollista kuunnella 
kauko-ohjausvyöhykkeessä.

• VCR OUT-, TAPE OUT-, ja CD-R OUT-lähdöt syöttävät 
ainoastaan analogisignaaleja. Älä äänitä DTS-toimintoa 
tukevilta CD- tai LD-soittimilta käytäen näitä lähtöjä. 
Muussa tapauksessa DTS-koodatun signaalin sijaan 
äänittyy pelkkää kohinaa.

Dolby Digital Surround EX-toimintoa koskeva 
huomautus
• Valitse EX/ES-toiminto toistaessasi Dolby Digital 

Surround EX-koodattua 6.1-kanavaista materiaalia.
• Huomaa, että jotkut Dolby Digital EX-koodatuista

ohjelmista ei sisällä tunnistussignaalia. Valitse tässä
tapauksessa EX/ES-toiminto manuaalisesti.

Huom!
• Pro Logic IIx-tila purkaa koodauksen Pro Logic IItilan 

tapaan, kun SURROUND BACK SPEAKER-asetukseksi
valitaan None (SETUP MENU-valikossa).

• Pro Logic IIx-toimintatila on käytettävissä Dolby Digital-, 
HDCD- tai PCM-formaattiin koodattua  2-kanavaista tulo-
signaalia varten.

Pro Logic IIz Height
Dolby Pro Logic IIz Height on suunniteltu käyttämään te-
hokkaammin jo olevaa ohjelmamateriaalia tilanteissa, joissa
etuefektikaiutinlähdöt ovat käytössä. Dolby Pro Logic IIz 
Height-toimitoa voidaan käyttää erilaisten filmi- ja musiikki-
lähteiden miksaamiseksi, mutta se sopii erityisen hyvin
peliohjelmille.

dts
dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music. Tämä toiminto on tarkoi-
tettu DTS-koodatulle lähdemateriaalille, kuten laserlevyt, 
CD- ja DVD. Neo:6 on tarkoitettu joillekin 2-kanavaisille läh-
teille.
dts
Tätä toimintoa käytetään dts-monikanavakoodatun lähde-
materiaalin toistoa varten. Monikanavakoodatut 5.1-kana-
vaiset dts-lähteet tarjoavat käytettäväksi 5 audio-pääkana-
vaa (vasen, keski, oikea, vasen surround ja oikea surround)
sekä LFE-efektikanava.
dts-ES-koodinpurku ei ole käytettävissä tällä toiminnolla. 
DTS-toimintoa ei voi käyttää, kun valittuna on jokin analogi-
tulo.
(dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music)
Toiminto purkaa 2-kanavaiset signaalit kuudeksi erilliseksi 
kanavaksi käyttäen huipputarkkaa digitaalista matriisitekno-
logiaa. Toistettavasta signaalista riippuen DTS Neo:6 käyt-
tää joko filmien toistoa varten optimoitua NEO:6 CINEMA- 
tai musiikin toistoa varten optimoitua NEO:6 MUSIC-toimin-
toa.
Huom!
• Neo:6 on käytettävissä Dolby Digital-, HDCD- tai PCM-

formaattiin koodatuilla 2-kanavaisilla tulosignaaleilla.
Circle Surround II (CSII-Cinema, CSII-Music, 
CSII-Mono)
Circle Surround on suunniteltu koodaamattoman ja moni-
kanavakoodatun materiaalin surround-toistoa varten.
Yhteensopivuus tarjoaa kuuntelijoille jopa 6.1-kanavaisen 
surround-toiston musiikki- ja filmimateriaalille (radiolähetyk-
set, videonauhat ja stereoäänitetty musiikki).
Ohjelmalähteestä riippuen voit valita toimintatilaksi CSII-
Cinema, CSII-Music tai CSII Mono.
Huom!
• CS II-toiminto on käytettävissä Dolby Digital-,  HDCD- tai 

PCM-koodatuilla 2-kanavaisilla tulosignaaleilla.
STEREO
Tämä toimintatila ohittaa kaiken surround-käsittelyn. 
Stereo-ohjelmalähteillä vasen ja oikea kanavat toistuu nor-
maalisti, tulosignaalin ollessa analoginen tai PCM-audio. 
Dolby Digital- ja DTS-lähteillä 5.1-kanavaiset tulosignaalit 
muuntuvat kaksikanavaisiksi stereosignaaleiksi. 
Tässä tilassa on mahdollista toistaa 96 kHz PCM-lähdema-
teriaalia.
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• dts Neo:6
Erillisten monikanavajärjestelmien edut matrix-järjestel-
mään nähden ovat laajasti tunnetut. Erillistä monikanava-
toistoa varten varustetuissa kotiteatterijärjestelmissä syn- 
tyy myös korkealaatuisen matrix-koodauksen purkutarve. 
Tämä johtuu levyillä, VHS-nauhoilla ja analogisten TV-lähe-
tysten kautta saatavien matrix-koodattujen filmien suuresta
valikoimasta. Tyypillinen nykyaikainen matrix-dekooderi 
erottaa keskikanavan ja mono-surround-kanavan kaksika-
navaisesta matrix-stereomateriaalista. Tämä on parempi
kuin yksinkertainen matrix, koska se sisältää kanavien erot-
telua parantavan ohjauslogiikan. Tämä mono-, kaistarajoit-
teinen surround-ääni saattaa kuitenkin tuottaa pettymyk-
sen niille käyttäjille, jotka ovat tottuneet erillisiin monikana-
vaääniin.
Neo:6 tarjoaa käyttöön useita tärkeitä parannuksia, joista 
alla muutama:
• Neo:6 sisältää yhteensä kuusi koko äänialueen katta-

vaa, stereo-matrix-materiaalista purettua kanavaa.
6.1 ja 5.1-kanavaisten järjestelmien käyttäjillä on käy-
tössä kuusi tai vastaavasti viisi erillistä kanavaa, jotka 
vastaavat kotiteatterin kaiutinasetuksia.

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

• Neo:6 tarjoaa käyttöön music mode-tilan, joka laajen-
taa stereo non-matrix-äänitykset viiteen tai kuuteen 
kanavaan tavalla, joka ei hävitä alkuperäisen stereo-
äänityksen hienouksia.

• dts Digital Surround ES
DTS ES Extended Surround on uusi monikanavainen,
Digital Theater Systems Inc. kehittämä digitaalisignaali-
formaatti. Formaatti tarjoaa yhteensopivuuden tavan-
omaisten DTS Digital Surround-formaattien kanssa ja 
parantaa 360 asteen surround-vaikutusta huomattavasti. 
Elokuvateatterit ovat käyttäneet tätä formaattia ammatti-
maisesti vuodesta 1999 lähtien.
5.1-surround-kanavien (FL, FR, C, SL, SR ja LFE) lisäksi 
DTS-ES Extended Surround tarjoaa käyttöön myös SB 
(Surround Back) -kanavan yhteensä 6.1-kanavaista sur-
round-toistoa varten. DTS-ES Extended surround sisältää
kaksi signaaliformaattia, erilaisilla surround-signaalin ääni-
tysmenetelmillä, kuten esim. DTS-ES Discrete 6.1 ja DTS-
ES Matrix 6.1.

• dts Digital Surround 96/24
Stereo-CD on 44.1 kHz näytteenotolla varustettu 16 bitti-
nen media. Ammattitason audio on jo jonkin aikaa käyttänyt
20 tai 24 bittiä. Pyrkimyksenä on käyttää korkeampia näyt-
teenottoarvoja sekä äänittämisessä että kuuntelussa. 
Korkeammat näytteenottoarvot mahdollistavat laajemman 
taajuusvasteen ja anti-aliasten sekä parempien muokkaus-
suotimien käytön.
DTS 96/24 mahdollistaa DVD-video-otsikoiden  5.1-kana-
vaisten ääniraitojen 96 kHz/24 bittisen koodauksen.
DVD-videolevyjen ilmestyminen markkinoille mahdollisti 
24-bittisen 96 kHz audiokuuntelun kotiolosuhteissa, 
mutta ainoastaan kaksi-kanavaisena sekä huomattavilla 
rajoituksilla kuvatoiston suhteen.

96 kHz/192 kHz PCM-ääntä koskeva huomautus
• AUTO-, Pure Direct- ja Stereo-toiminnot ovat käytettä-

vissä, kun toistetaan 96/192 kHz näytteytystaajuuden 
omaavia PCM-signaaleja (kuten DVD-video-/audiolevyt).

• Tietyt DVD-soitinmallit estävät digitaalisignaalien syötön.
Tutustu kytketyn soittimen käyttöohjesiin lisätietoja var-
ten.

HDCD-toimintoa koskeva huomautus
• HDCD toimii ainoastaan digitaalitulon kautta.
• Kaikkien HDCD-lähteiden signaaleja ei voi toistaa kaikilla

CD-soittimilla digitaalista kytkentää käyttäen. Tämä joh-
tuu digtaaalisignaalin käsittelystä (kuten lähtötaso, näyt-
teenottotaajuus tai taajuusvaste). Soitin ei tunnista sig-
naaleja HDCD-tiedoiksi.

TOIMINTATILOJEN SELITYS

Johtavat FM/HD- ja satelliitti-, radio- ja TV-asemat ovat
valinnet Neural-THX Surround-formaatin maailmanlaajui-
sesti  viralliseksi surround-äänen lähetysformaatiksi. 
Neural-THX Surround tarjoaa yksityiskohtarunsaan ja tarkan
surround-äänen 100% stereoyhteensopivassa formaa-
tissa. Neural-THX Surround paljastaa ne akustiset yksityis-
kohdat musiikkisoittimissa, äänessä ja tunnelmassa, jotka 
usein jäävät peittoon muissa surround-järjestelmissä. 
Kuuntelijan kokee äänitysten rikkauden ja vivahteet täysin 
uudella tavalla. Neural-THX-formaatti nostaa surround-
kuuntelun aivan uudelle tasolle.

DTS, DTS Digital Surround, ES ja Neo:6 ovat rekisteröityjä 
tavaramerkejä ja DTS-logot, symboli ja DTS 96/24 ovat 
DTS, Inc. yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä 1996-2008 
DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• dts Digital Surround
DTS-järjestelmä esiteltiin ensi kerran 1994. Järjestelmä 
tarjoaa 5.1-kanavaiset erilliset digitaaliaudiosignaalit koti-
teatterijärjestelmiä varten. DTS tarjoaa ensiluokkaisen 
erillisen monikanavaisen digitaaliäänen sekä filmejä että 
musiikkia varten.
DTS on koko äänialueen kattava digitaalinen monikanavai-
nen äänentoistojärjestelmä. Järjestelmä asettaa laatustan-
dardit elokuvaäänelle tuottamalla studioiden master-ääni-
tyksistä tarkat kopiot kotiteatterikäyttöä varten. Jokainen 
”elokuvafriikki” voi nyt kuunnella ääntä juuri filmituottajan 
tarkoittamalla tavalla. DVD-, LD- ja CD-levyt käyttävät DTS-
järjestelmää elokuvien ja musiikin toistoon.
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Dolby Digital EX luo kuusi täysikaistaista lähtökanavaa 5.1-
kanavaisista lähteistä. Tämä tapahtuu käyttäen matrix-de-
kooderia, joka erottaa kolme surround-kanavaa alkuperäi-
sestä kaksi-kanavaäänityksestä. Parhaan tuloksen saavut-
tamiseksi tulee käyttää Dolby Digital EX:ää Dolby Digital 
Surround EX-äänitetyjä filmiääniraitoja toistettaessa.
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx teknologia tarjoaa luonnollisen 7.1-
kanavaisen kuuntelunautinnon kotiteatteriympäristössä. 
Dolby Pro Logic IIx on täydellinen surround-ääniratkaisu, 
joka maksimoi stereo- sekä 5.1-kanavakoodattujen lähtei-
den kuunteluviihteen.
Dolby Pro Logic IIx on yhteensopiva Dolby Surround Pro 
Logic-teknologian kanssa ja se voidaan optimoida purka-
maan kaupallisten Dolby Surround-videokasettien ja TV-
ohjelmien koodauksen parannetulla syvyys- ja  avaruus-
vaikutelmalla. Se pystyy myös työstämään kaikki laadukkaat
stereo- tai 5.1-kanavaiset musiikkiohjelmat saumattomaksi 
6.1- tai 7.1-kanavaiseksi kuuntelukokemukseksi.

Dolby Pro Logic IIz Height on suunniteltu tehostamaan
jo olevan ohjelmamateriaalin käyttöä järjestelmissä, joissa
käytetään etuefektikanavakaiuttimia. Dolby Pro Logic IIz 
Height pystyy sekoittamaan erilaisia filmi- ja musiikkilähteitä,
mutta soveltuu erinomaisen hyvin pelisisällön miksausta
varten.

Dolby Headphone-teknologia tarjoaa kuunteluelämyksen
kuulokkeiden kautta. Kuunnellessasi monikanavaääni-
tystä (kuten esim. DVD-elokuvat) kuulokkeiden kautta, 
kuunteluelämys on täysin erilainen kuin kuin kaiuttimista 
kuunneltuna. Dolby hyödyntää patentoituja kuulokepers-
pektiivikäyriä ja tarjoaa rentouttavan kotiteatterielämyksen. 
Dolby Headphone toistaa myös poikkeuksellisen hyvän 
3D-äänen tavanomaista stereomateriaalia käyttäen.

Dolby-laboratorioiden teknologiasertifioitu Dolby Virtual 
Speaker luo virtuaalisen surround-kuunteluvaikutelman 
monikanavaisesta Dolby Digital-lähteestä käyttäen ainoas-
taan kahta kaiutinta. Dolby Virtual Speaker simuloi lisäksi 
Dolby Pro Logic- tai Dolby Pro Logic II-toiminnon tuotta-
maa surround-ääniefektiä. Dolby Virtual Speaker säilyttää 
koko alkuperäisen monikanavaisen audioinformaation ja 
tarjoaa kuuntelijalle upean ympärikietovan kuunteluvaiku-
telman, jollainen normaalisti saavutetaan ainoastaan lisä-
kaiuttimia käyttäen.
Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” ja kaksois-D-symboli 
ovat Dolby-laboratorioiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

DVD-audio mahdollistaa 96/24-toiston kuudella kanavalla. 
Tämä vaatii uuden soittimen ja käytössä ovat ainoastaan 
analogilähdöt. Tämä taas tekee tarpeelliseksi D/A-muunti-
mien ja soittimen sisäisen analogielektroniikan käytön. 
DTS 96/24 tarjoaa seuraavat tärkeät parannukset:
1. Alkuperäiseen 96/24-bittiseen masterääneen verrat-

tava äänenlaatu.
2. Täysi yhteensopivuus kaikkien tämänhetkisten dekoo-

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

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

4. 96/24 on 5.1-kanavainen ääni liikkuvalla kuvalla musiik-
kiohjelmia ja DVD-videolevyjen ääni-/kuvaraitoja varten.

DTS-HD Master Audio pystyy syöttämään audiosignaaleja,
jotka ovat identtiset studion master-signaalien kanssa. 
DTS-HD Master Audio tarjoaa super-korkeat vaihtelevat 
bittiarvot -24.5 megabittiä/sek. (Mbps) Blu-ray-levyjä ja 18.0
Mbps HD-DVD-levyjä käytettäessä - mikä on merkittävästi 
korkeampi kuin tavallisilla DVD-levyillä. Tämä bittivirta on 
niin nopea ja siirtoarvo niin korkea, että se pystyy syöttä-
mään audiokanavat (7.1) alkuperäistä vastaavalla 96 kHz 
näytteytystaajuudella/24 bittisella syvyydellä.
DTS-HD Master Audio mahdollistaa filimien katselun ja mu-
siikin kuuntelun tarkalleen tavalla, jolla artisti on tarkoittanut
(selkeästi, puhtaasti ja ilman kompromissejä).

DTS-HD High Resolution Audio tarjoaa 7.1-kanavaisen 
äänen, jota käytännöllisesti katsoen ei pysty erottamaan 
alkuperäisestä. DTS-HD High Resolution Audio siirtää ää-
nen vakiobittisellä arvolla, joka on ylivertainen tavallisin 
DVD-levyihin nähden. 6.0 Mbps Blu-ray levyit ja 3.0 Mbps
HD-DVD-levyt tuottavat ylivertaisen äänenlaadun. 
HD-DVD pystyy luomaan 7.1-kanavaisen äänen 96 kHz 
näytteenottotaajuudella/24 bitin resoluutiolla. 

Dolby Digital on tarkoitettu kuluttajaformaattien, kuten
DVD ja DTV audiokoodausta varten. Dolby Digital tarjoaa 
elokuvaääntä käytettäessä yhteensä viisi koko äänialueen 
kattavaa kanavaa (vasen, keski, oikea, itsellinen vasen ja 
oikea surround-kanava sekä kuudes (”.1”) kanava matala-
taajuisille efekteille. Dolby Surround Pro Logic II on paran-
nettu matrixkoodinpurkutekniikka, joka lisää avaruuden 
tunnetta ja äänen suuntaavuutta Dolby surround-ohjelma-
materiaalia käytettäessä. Tämä luo vakuuttavan kolmiulot-
teisen äänikentän tavanomaisilla stereo-musiikkiäänityk-
sillä. Koska tavanomainen surround-ohjelmointi on täysin 
yhteensopiva Dolby Surround Pro Logic II-dekooderien 
kanssa, ääniraidat voidaan koodata Pro Logic II toiston täy-
dellistä hyödyntämistä varten (erillinen vasen ja oikea sur-
round-kanava mukaanluettuna). Tämä materiaali toimii myös
tavanomaisten Pro Logic-dekooderien kanssa.
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HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI 
Licensing LLC. -yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Macrovision
Tämä tuote sisältää kopiointisuojausteknologian, joka on
suojatti tietyillä U.S. patenteilla ja Macrovision Corporation
sekä muiden omistajien oikeuksilla. Tämän tyyppisen ko-
piointisuojausteknologian käytön on oltava Macrovision
Corporation valtuuttama ja se on tarkoitettu ainoastaan
koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei Macrovision
Corporation muuhun valtuuta.

Audyssey MultEQ on huone-ekvalisointiratkaisu, joka
kalibroi minkä tahansa audiojärjestelmän siten, että kuun-
teluvaikutelma optimoituu jokaiselle kuuntelijalle hyvin
suurelle kuuntelualueelle. MulEQ sieppaa akustisen infor-
maation(aika ja taajuus)  lukuisista pisteistä kuuntelualu-
eella. Näihin mittauksiin perustuen MultEQ laskee ekvali-
sointiratkaisun, joka korjaa kuuntelualueen aika- ja taajuus-
ongelmat sekä suorittaa täysin automaattisen surround-
järjestelmäasetuksen. Tulos on selkeä, hyvin tasapaino-
tetty ääni jokaiselle kuuntelijalle.
Dynamic EQ™
Audyssey Dynamic EQ ratkaisee ongelmat äänenlaadun
heikkenemisestä voimakkuuden kasvaessa. Tämä tapah-
tuu ihmisen aistin ja huoneakustiikan huomioiden.
Dynamic EQ valitsee oikean taajuusvasteen ja surround-
tason hetki-hetkeltä millä tahansa käyttäjän valitsemalla voi-
makkuusasetuksella. Tuloksena on voimakkuden muuttu-
misesta riippumaton bassovaste, äänen tasapaino ja sur-
round-vaikutelma. Dynamic EQ yhdistää tulevan lähde-
tasoinformaation huoneen todellisen lähtöäänen tasoon,
taaten oikean loudness-korjauksen. Audyssey Dyamic 
EQ toimii tandemissa Audysseu MultEQ-toiminnon kanssa
tarjoten hyvin tasapainotetun äänen jokaiselle kuuntelijalle
millä tahansa voimakkuustasolla.
Dynamic Volume™
Audyssey Dynamic Volume ratkaisee ongelmat suurista
äänitasojen vaihteluista TV-ohjelmien, kaupallisten mai-
nosten ja hiljaisten sekä voimakasäänisten filmijaksojen 
välillä.
Audyssey  Dynamic Volume huomioi käyttäjän asettaman
suosikkivoimakkuusasetuksen ja monitoroi kuuntelija aisti-
maa voimakkuutta reaaliajassa voidakseen päättää tarvitta-
vistä säädöistä. Dynamic Volume tekee tarvittaessa nope-
an tai asteittaisen säädön halutun toistovoimakkuuden
säilyttämiseksi ja optimoi dynamiikka-alueen. 
Audyssey Dynamic EQ on integroitu Audyssey Dynamic
Volumeen siten, etä toistovoimakkuus säätyy automaatti-
sesti, kuuntelijan aistiman bassovasteen, äänen tasapai-
non, surround-vaikutelman ja dialogin selkeyden säilyessä
samana riippumatta siitä, onko kyseessä filmin katselu, TV-
kanavien valinta tai stereo-/surround-sisällön vaihto.

Dolby TrueHD on Dolby-yhtiön kehittämä seuraava suku-
polvi suuriresoluutioisiin levyihin perustuvalle medialle.
Dolby TrueHD tuottaa studio-master-identtisen uskomatto-
man äänen. Suuriresoluutioiseen videokuvaan yhdistet-
tynä Dolby TrueH tarjoaa mykistävän ennen kokemattoman
kotiteatterinautinnon. 

Dolby Digital Plus om erittäin hieno ja monipuolinen Dolby 
Digital-pohjainen audiokoodausjärjestelmä, joka on suun-
niteltu erityisesti tulevaisuuden muuttuvia audio-, video-
kuvan syöttö- ja tallennevaatimuksia silmälläpitäen. 
Samanaikaisesti on kuitenkin haluttu säilyttää yhteensopi-
vuus tämänhetkisiin Dolby 5.1-kanavaisiin kotiteaterijärjes-
telmiin.
Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic”, ”Surround EX” ja kaksois-D-symboli 
ovat Dolby-laboratorioiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Circle Surround II (CS-II) on tehokas ja monipuolinen moni-
kanavateknologia. CS-II on suunniteltu muuntamaan 
mono-, CS- ja muut matrix-koodatut lähteet äänen 6.1-
kanavaiseksi surround-ääneksi.  Dekooderi laajentaa ää-
nen kaikissa tapauksissa kuudeksi surround-audio- ja 
yhdeksi LFE/subwoofer-signaaliksi. CS-II luo kuuntelu-
ympäristön, joka sijoittaa kuuntelijan musiikkiesityksen 
”sisälle”, parantaen selkeästi hifi- sekä tavanomaista sur-
round-koodattua  videomateriaalia. 
CS-II on varustettu useilla hyödyllisillä ominaisuuksilla, 
kuten esim. dialogin selkeytys (SRS Dialog) ja elokuva-
tyyppinen bassonvahvistus (TruBass). CS-II mahdollistaa 
myös alkuperäisen ohjelman sisältämien bassotaajuuksien
toistamisen yhtä oktaavia alle kaiuttimen alataajuusrajan.
Circle Surround II, Dialog Clarity, TruBass, SRS ja sym-
boli on SRS Labs, Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä. 
Circle Surround II, Dialog Clarity ja TruBass-teknologia on 
valmistettu SRS Labs, Inc. myöntämällä lisenssillä.

HDCD® (High Definition Compatible Digital ®) on paten-
toitu menetelmä joka toistaa CD-äänen alkuperäisen mik-
rofonisyötön täydellisyydellä. HDCD-koodattu CD-ääni 
kuulostaa paremmalta, koska koodaus tapahtuu 20-bitti-
senä verrattuna kaikkien muiden CD-levyjen 16 bittiseen 
koodaukseen. HDCD ylittää 16-bittisen CD-formaatin rajoi-
tukset käyttämällä hienostunutta koodausjärjestelmää nel-
jän lisäbitin koodaamiseksi CD-levylle.
Kuunnellessasi HDCD-äänityksiä, kuulet laajemman dyna-
miikka-alueen ja erittäin luonnollisen sävyisen tarkennetun 
3-D-äänen.
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(SR5004)
Vasen/oikea etukanava 8 ohmia 100W/kanava
Keskikanava 8 ohmia 100W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 8 ohmia 100W/kanava
Vasen/oikea surround-taka-
kanava 8 ohmia 100W/kanava
Vasen/oikea etukanava 6 ohmia 120W/kanava
Keskikanava 6 ohmia 120W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 6 ohmia 120W/kanava
Vasen/oikera surround-taka-
kanava 6 ohmia 120W/kanava
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
HDMI
Tulo-/lähtöliitännät 19-nap. HDMI-liitännät

(HDMI V.1.3 Dep Color, Dolby
True HD, DST-HD Master Audio,

SACD, DVD-audio)
Yleistä
Käyttöjännite: 230V, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 650 W
Tehonkulutus valmiustilassa (Normal) 0.7W

(Economy) 0.4W
Paino: (SR6004) 12.7 kg

(SR5004) 12.7 kg

LAITTEEN PUHDISTUS
Laitteen ulkopinnat säilyvät hyvinä pitkään huolellisella
hoidolla ja puhdistuksella. Älä koskaan käytä hankaustyy-
nyjä, teräsvillaa tai voimakkaita kemikaaleja, kuten denatu-
roitu sprii, tinneri, bensiini jne. kotelon puhdistamiseen 
sillä nämä vahingoittavat sen pintoja.
Älä myöskään käytä kemiallisesti käsiteltyjä liinoja. Käytä 
ainoastaan pehmeää, nukkaamatonta liinaa. 
Jos laite on hyvin likainen:
• sekoita yksi osa pesunestettä kuuteen osaan vettä.
• kostuta pehmeä, nukkaamaton liina pesuliuokseen

ja väännä liina mahdollisimman kuivaksi.
• pyyhi laite kostealla liinalla.
• pyyhi laite lopuksi vielä kuivalla liinalla.

KORJAUKSET
Ainoastaan ammattitaitoisella, valtuutetulla huototekni-
kolla (jolla on tieto ja taito korjauksiin sekä kalibrointiin tar-
vittavat työkalut ja tilat) on lupa korjata laite.

”Made for iPod” tarkoittaa, että iPodin kytkentään suunni-
teltu elektroninen lisävaruste on kehittäjän certifioima, täyt-
täen Applen suoritusstandardit.
”Works with iPhone” tarkoittaa, että iPhonen kytkentään 
suunniteltu elektroninen lisävaruste on kehittäjän certifioi-
ma, täyttäen Applen suoritusstandardit.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnoista tai sen yhteen-
sopivuudesta turva- ja säätönormien kanssa.

iPod on Apple Inc. rekisterömiä tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPhone on
Apple Inc. rekisteröimä tavaramerkki.

TEKNISET TIEDOT
FM-viritinosa
Taajuusalue 87.5-08.0 MHz
Käyttökelpoien 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
Vuorottainen kanava-
selektiivisyys ±300 kHz 60 dB
Peilitaajuusvaimennus 98 MHz 70 dB
Virittimen lähtötaso 1 kHz, ±40 kHz poikkeama

500 mV
AM-viritinosa
Taajuusalue 531-1602 kHz
Häiriöetäisyys 50 dB
Käyttökelpoinen herkkyys Loop 400 µV/m
Särö 400 kHz, 

30% modulaatio 0.5%
Valintatarkkuus ±18 kHz 70 dB
Audio-osa
Lähtöteho (20 Hz-20 kHz/THD= 0.08%)
(SR6004)
Vasen/oikea etukanava 8 ohmia 110W/kanava
Keskikanava 8 ohmia 110W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 8 ohmia 110W/kanava
Vasen/oikea surround-taka-
kanava 8 ohmia 110W/kanava
Vasen/oikea etukanava 6 ohmia 130W/kanava
Keskikanava 6 ohmia 130W/kanava
Vasen/oikea surround-kanava 6 ohmia 130W/kanava
Vasen/oikera surround-taka-
kanava 6 ohmia 130W/kanava
Tuloherkkyys/impedanssi 180 mV/47 k,ohmia
Häiriöetäisyys (Analog Input/
Pure Direct) 105 dB
Taajuusvaste
(Analog Input/Pure Direct) 8 Hz-100 kHz (±3 dB)
(Digital Input/96 kHz PCM) 8 Hz-45 kHz (´3 dB)
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Asetuskoodit
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LAITTEEN MITAT
Mittaysikkö: mm
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