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IMPORTANT SAFEGUARDS FOR AUDIO PRODUCTS
PLEASE
READ CAREFULLY
THE FOLLOWING
IMPORTANT SAFEGUARDS
THAT ARE APPLICABLE
TO
LUE
HUOLELLISESTI
SEURAAVAT
HUOLTO-OHJEET
JOTKA KOSKEVAT
LAITETTASI

1. Lue ohjeet - Kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava ennen laitteen käyttöä.
2. Säilyty sohjeet - Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä myöhempää käyttöä varten.
3. Huomioitavat varoitukset - Kaikkia laitteen varoituksia ja käyttöohjeita tulee noudattaa.
4. Noudata ohjeita - Kaikkia käyttöohjeita tulee noudattaa
5. Vesi ja kosteus - Laitetta ei saa käyttää veden lähellä. Esimerkiksi
Kylpyammeessa, pesualtaassa, keittin tiskialtaassa,

pesukoneessa, kosteassa/märässä kellarissa tai
uima-altaan ja vastaavien lähettyvillä.
6. Korit ja telineet - Laitetta saa käyttää vain valmistajan suosittelemalla
kärryllä tai jalustalla.
6A. Laite ja koriyhdistelmää tulee siirtää varoen sillä nopeat pysähdykset, liiallinen
voiman käyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa yhdistelmän kaatumisen.
7. Seinä- tai kattokiinitys - Laite on asennettava seinään tai kattoon vain valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8. Ilmaistointi - Laite on sijoitettava siten, ettei sen sijainti tai asento häiritse laitteen
Ilmanvaihtoa. Esimerkiksi laite ei saa sijaita sängyn, sohvan, maton
tai vastaavien pintojen päällä jotka voivat peittää tuuletusaukot.

Laitetta ei myöskään saa suljettuihin tiloihin kuten esimerkiksi
kirjahyllyn tai kaapin sisälle joka voi estää ilmavirtauksen laitteeseen.
9. Lämpö - Laitteen on sijaittava kaukana lämpölähteistä, kuten lämpöpattereista,
uuneista tai muista lämpöä tuottavista tuotteista (mukaan lukien vahvistimet)
10. Virtalähteet - Laite on kytkettävä ainoastaan virtalähteeseen, joka on merkitty

käyttöohjeissa tai laitteen merkinnöissä.
11. Maadoitus tai polarisaatio - Precautions should be taken so that the grounding or polarization
12. Virta - Johdinsuojus - Virtalähteen johdot tulee sijoittaa siten, että niiden päälle ei kävellä,
esineet eivät tartu niihin kiini tai esineet jotka ovat asetettu niiden päälle ei vahingoita
johtoa mistään kohtaan.
13. Puhdistus - Laitteen saa puhdistaa vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
14. Antenni - Tänä tuote on suuniteltu käytettäväksi antennin kanssa, eikä sitä

saa kytkeä mihinkään muuhun ulkoiseen antenniin.
15. Kun laitetta ei käytetä - Laitteen virtajohto on irroitettava pistorasiasta, kun
laitetta ei käytetä pitkällä aikavälillä.

16. Esineitten tai nesteiden

pääsy laitteiston sisälle - Huolehdi siitä, ettei laitteen sisälle putoa nestettä tai esineitä.
17. Palvelua vaativa vahinkoa - Laitetta tulee huoltaa pätevä huoltohenkilö kun:
A. Laitteen virtajohto on vahingoittunut
B. Laite on uponnut tai laitteen sisälle on joutunut vettä
C. Laite on alistettu sateelle
D. Laite ei toimi normaalisti tai siinä on huomattava muutos suorituskyvyssä.
E. Laite on pudonnut tai laitteen kotelo on vaurioitunut.
18. Huolto - Käyttäjä saa vain huoltaa laitetta kuin käyttöohjeissa sanotaan,
Kaikesta muusta hultoon liittyvistä asioista käyttäjän tulee ottaa

yhteyttä koulutettuun huoltohenkilöön.
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VAROITUS:

VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖ-, TAI TULIVAHINKOJA, ÄLÄ ALISTA LAITETTA

SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. ÄLÄ POISTA SUOJAA.

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE HUOLTO-OSIA KÄYTTÄJÄLLE.
HUOLLON YHTEYDESSÄ OTA YHTEYTTÄ KOULUTETTUUN HENKILÖÖN.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Salama jossa on
nuolenpääsymboli

tasasivuisen kolmion sisällä
on tarkoitettu varoittamaan
käyttäjää laitteen

"vaarallisista volteista" jotka

voivat vahingoittaa käyttäjää.

VAROITUS: SÄHKÖISKUN
VAARAN VÄHENTÄMISEKSI,

ÄLÄ POISTA SUOJAA.

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE
HUOLTO-OSIA. HUOLLON
YHTEYDESSÄ

Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on

tarkoitettu varoittamaan
käyttäjää tärkeistä käyttö-,
ja huolto-ohjeista jotka
ovat laitteen mukana.

Laitetiedot
Taajuusalue:

: MW 522 - 1620 KHz
:

USB-portti 2.0
Virrankulutus
Antennit

:

Virtalähde
Kaiuttimen koko

FM 87.5 - 108 MHz

: Maksimi nopeus 512MT - 4GT
(Tukee FAT16, FAT32)
: 23W
: Ulkoinen FM-antennikaapeli
Sisäänrakennettu feriitti AM-baari

: AC 230V ~ 50Hz
: 4 ¨4 Ogm Dynaaminen tyyppi x 2

* SUUNNITTELU JA TEKNISET TIEDOT MUUTTAMISEKSI ILMAN ILMOITUSTA.
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PAINIKKEIDEN SIJAINTI
Kaiutin

Kaiutin

Äänenvoimakkuuden
YLÖS/ALAS
VALMIUSTILA
INDIKAATTORI
SÄÄDIN
USB portti

LCD-Näyttö

SD KORTTI TUNNISTIN

FUNKTIO

ESIASETUS +

SOITTA/TAUKO

ESIASETUS TOISTA /
STEREO
AVAA /
SULJE

LOPETA/BAND
PROG / KELLO

ULOS /F.F.

KASETTI
"OVI"

KUULOKE
LIITÄNTÄ

VIRTA

CD "OVI"
AJASTIN
YLÖS / FF
REC. /
ALAS / FB
POISTA

VIRTA / VALMIUSTILA

EQ

EQ
ESIASETUS +
NAUHOITA
ESIASETUS -

-JAKKI

INTERNAL/
EXTERNAL
SPEAKER
SWITCH
(INT. /EXT)

ULKOINEN
ANTENNI

SATUNNAINEN
ID3

OPEN/
CLOSE

SLEEP

REC
PRESET

VOL
FUNC

SKIP ETEENPÄIN / +
ID3

0

BAND

REPEAT

PROG
MEM

CLOCK

1

2

TIMER

3

4

5

MONO
STEREO

6

7

8

9

PAINIKKEET

0-9

ADAPTERI
45RPM LEVYILLE

ÄÄNIVARSEN NOSTOVIPU
NOPEUDENSÄÄDIN (33 1/3, 45,78 RPM)
ÄÄNIVARSI
ÄÄNIVARSEN PIDIKE
TURVAHAKA
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FUNKTIO
ÄÄNENVOIMAKKUUS -

VIRTALÄHDE

KARA
LEVYSOITIN

UNITILA
ÄÄNENVOIMAKKUUS +

RANDOM

PYSÄYTÄ / BAND

KAIUTIN -JAKKI

CD AVAA / SULJE
MYKISTÄ

SOITA / TAUKO
SKIP TAAKSEPÄIN / -

AUX SISÄÄNTULO

MUTE

PROGRAM
TOISTA
AJASTIN
MONO / STEREO

SUOMI

ALOITTAMINEN

PURKAMINEN
1 Poista pakkausmateriaali yksiköstä.
Huomautus: Pidä kaikki pakkausmateriaalit tallessa.
2 Kaukosäädin sijaitsee styrofoam-pakkauksen ulkopuolella.
3 Poista muovipussi radion ja kaukosäätimen ympäriltä.
4 Avaa antennijohto joka sijaitsee radion takaosassa.
5 Avaa laitteen kansi ja poista styrofoam-pakkaus levysoittimesta.
6 Poista musta solmio-kääre äänivarsen pidikkeen alapuolelta.
7 Poista valkoinen neulansuojus
Huomautukset:
a) ESD huomautukset: Jos sähköstaattinen purkaus aiheuttaa vikaa, palauta laite (virtalähteen kytkeminen uudelleen)
normaalin toiminnan palauttamiseksi.
b) Nopeasti ohimenevä sähköpurkaus: Jos sähkökarkoksen aiheuttama toimintahäiriö (purkaus) aiheuttama virhe,
palauta laite (virtalähteen kytkeminen uudelleen) normaalin toiminnan palauttamiseksi.

ASENNUS
1 Avaa virtajohto
2 Avaa FM-antenni ja anna sen suoristua parasta vastaanottoa varte. Jos sinulla on ongelmia FM-asemien virittämisessä, siirrä
ulkoista FM-antennia parasta vastaanottoa varten. Älä kytke FM-antennia ulkoiseen antenniin.

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Liitä verkkojohto pistorasiaan. Laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti ja LCD-näyttö näyttää alla olevan merkin.

Kun haluat kytkeä laitteen päälle, paina POWER /

ja LCD -valo palaa. STANDBY-LED-valo sammuu ja LCD-näytölle tulee alla oleva merkintä.

LAITTEEN PERUS TOIMINNOT
Funktio valitsin

1.Paina FUNCTION /

-painiketta valitaksesi haluamasi toiminnon

-painiketta samuttaaksesi laitteen. LCD-taustavalo sammuu ja näytölle
2.Kun laite on päällä, paina POWER /
ilmestyy "GOOD BYE" kahdeksi sekunnksi, tämän jälkeen laite siirtyy valmiustilaan ja STANDBY-LED menee päälle.

Huomautus: Valmiustilassa ääniasetukset, äänenvoimakkuudentaso (enintään 30) tallentuvat laitteen muistiin.
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Kellon asettaminen
Kun laite on laitettu päälle, aseta ensimmäisenä kello.
-painiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
- LCD-näytöllä näkyy aika
- Kello on asetettu "0:00" aikaan oletuskena jos et ole asettanut kellonaikaa manuaalisesti.
-painiketta pohjassa yhden sekunnin ajan.
2. Valmiustilassa paina PROGRAM /
- Tunnit alkaa vilkkumaan LCD-näytöllä
3. Aseta tunnit painamalla FF /
-painikkeita toistuvasti.
tai FB /
4. Vahvista valintasi painamalla PROGRAM /
-painiketta.
- Minuutit alkaa vilkkumaan LCD-näytöllä
5. Aseta minuutit painamalla FF /
-painikkeita toistuvasti.
tai FB /

1. Paina POWER /

6. Vahvista valintasi painamalla PROGRAM /
-painiketta.
- Minuutit lakkaa vilkkumasta ja kello alkaa.
-painiketta valitaksesi 12- tai 24 tunnin kellon, esimerkki alhaalla olevissa kuvissa.
7. Paina PROGRAM /

Ajastimen asettaminen
Laitetta voidaan käyttää herätyskellona, jolloin valittu lähde (CD, LEVYSOITIN, USB, SD-KORTTI TAI PHONO)
aloittaa toiston ennalta määritetyssä ajassa. Varmista että kello on asetettu ennen ajastimen käyttöä.
1. Valmiustilassa paina ja pidä kauko-ohjaimen TIMER /
-painiketta pohjassa yhden sekunnin ajan.
Ikoni " " ja viesti "TURN ON" alkaa vilkkua LCD-näytöllä, paina TIMER /
-painiketta kauko-ohjaimessa
jolloin "SYSTEM POWER ON" -ajastimen asetus käynnistyy.

-painiketta toistuvasti asettaaksesi tunnin.
tai FB /
2. Paina FF /
3. Paina kauko-ohjaimen TIMER /
-painiketta päästääksesi minuuttien asetustilaan.
-painiketta toistuvasti asettaaksesi minuutit.
tai FB /
4. Paina FF /
-painiketta uudestaan käynnistääksesi "SYSTEM POWER OFF" ajastimen asetuksen.
5. Paina TIMER /
Ikoni " " ja viesti "TURN OFF" alkaa vilkkumaan LCD-näytöllä. Aloita ajastimen asetus painamalla TIMER /

6. Paina FF /

tai FB /

-painiketta kauko-säätimessä.

-painiketta toistuvasti asettaaksesi tunnit.

-painiketta kauko-ohjaimessa siirtyäksesi minuuttien asetustilaan.
7. Paina TIMER /
8. Paina FF /
tai FB /
-paikietta toistuvasti asettaaksesi minuutit.
-painiketta kauko-ohjaimessa uudestaan aloittaaksesi laitteen herätyksen.
9. Paina TIMER /
Laite on oletuksena TUNER-tilassa. LCD-näytöllä välkkyy TUNER
.

-painiketta valitaksesi herätyslähteen. Laite herätetään viimeisestä viritetystä asemasta,
jos TUNER-tila on valitty.
valittu.

10. Paina FUNCTION /

-painiketta viimeistelläksesi TIMER ON / OFF asetuksen.
Ikoni " " näkyy LCD-näytöllä jos ajastin on päällä.
HUOMAUTUS: Herätyksen yhteydessä äänenvoimakkuus kovenee asettamaasi äänenvoimakkuuteen hellästi.

11. Paina TIMER /

12. Paina TIMER /

-painiketta kun haluat käynnistää tai sammuttaa ajastimen. Ikoni " " käynnistyy / sammuu vastaavasti.
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UNITILA
Voit asettaa laitteelle tietyn ajan, jonka jälkeen laite siirtyy valmiustilaan.
Paina SLEEP /
-

-painiketta kauko-ohjaimessa toistuvasti valitaksesi haluamasi ajanjaksoasetuksen (minuutteina)

LCD-näytössä näkyy seuraava sarja: SLEEP 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ,10

- LCD-näyttö näyttää valitun asetuksen ja palaa edelliseen tilaansa.

Kun haluat poistaa unitilan ajastimen, painaSLEEP /

tai painamalla POWER /

-painiketta uudestaan asettaaksesi ajanjaksoasetus "00" tilaan

-painiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME UP /

/ VOLUME DOWN /

-painiketta kauko-ohjaimessa.

Todellinen arvo
(00 & 40 välillä)

näytetään LCD-näytöllä.

MYKISTÄMINEN
Voit halutessasi väliaikaisesti kytkeä äänet pois laitteesta.

-painiketta kauko-ohjaimessa sammuttaaksesi äänet, toisto jatkuu ilman ääntä.
1. Paina MUTE /
2. Voit kytkeä äänne takaisn päälle seuraavasti:
-

Paina MUTE /

-painiketta uudestaan;

- Säädä äänenvoimakkuutta;
- Vaihda lähdettä.

EQ
Paina EQ /
-painiketta kauko-ohjaimessa valitaksesi haluamasi EQ-tilan.
Viisi ennalta asetettua EQ-tilaa:

RADIO

AM / FM-VIRITYS
1. Paina FUNKTIO /

2. Paina STOP / BAND

-painiketta asettaaksesi laitteen viritystilaan.
-painiketta valitaksesi haluamasi aaltoalueen, FM tai MW.

3. Automaattinen viritys - Paina ja pidä POHJASSA FF /

TAI FB /

-painiketta kunnes taajuus alkaa

vaihtumaan radiossa automaattisesti ja automaattisesti valitsee taajuuden jossa on riittävän hyvä vastaanotto.
Jos stereoasemassa vastaanotettu asema (ST) näkyy, toista vaihe 3 kunnes löydät haluamasi aseman.
4. Manuaalinen viritys - Paina FF /

TAI FB /

-painiketta hetken ajan toistuvasti kunnes löydät haluamasi aseman.

Radioasemien ohjelmointi
Voit tallentaa enintään 40 radioasemaa (FM tai MW) laitteen muistiin manuaalisesti tai automaattisesti (autostore)

1. Viritä haluttuun asemaan
2. Paina PROGRAM /

-painiketta kun haluat aloittaa ohjelmoinnin, kuvakkeet "MEMORY" ja "P01" alkavat vilkkua LCD-näytöllä.
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3. Paina PRESET + /

TAI PRESET - /

4. Paina PROGRAM /

-painiketta vahvistaaksesi valintasi, LCD-näytöllä näkyy esiasetetun numeron aaltoalue ja esiasetetun aseman taajuus.

-painiketta ja valitse numero 1 - 20 väliltä.

5. Toista vaiheet 1-4 tallentaaksesi muita asemia kuuneltavaksi esiasennetujen asemien listalle. Paina PRESET + /

TAI PRESET - /

-painiketta kunnes haluamasi esiasetettu asema on näkyvilly LCD-näytöllä.

Esiasennettujen asemien kuunteleminen
TAI PRESET - /
PainaPRESET + /
-painiketta kunnes haluamasi asema on näkyvillä LCD-näytöllä.
Radioasemien automaattinen ohjelmointi
Automaattinen ohjelmointi asettaa esiatuksen ensimmäiselle esiasetukselle ja siitä eteenpäin ylöspäin, enitset ohjelmoidut asemat tyhjentyvät.

-painiketta pohjassa kunnes LCD-näytölle ilmestyy merkintö " AUTO ".

1. Paina PROGRAM /

- Kuvake "memory" alkaa vilkkumaan LCD-näytöllä.

- Käytettävissä olevat asemat on ohjelmoitu.

- Kun kaikki asemat on tallennettu, viimeinen esiasennettu asema alkaa soimaan.

ANTENNI
Antenna:
for FM reception, theon
unit
is providedsiirä
withantennia
a FM WIRE
ANTENNA,
move vastaanoton
the wire untililman
the reception
Antenni: FM-vastaanottimena
FM-antenni,
kunnes
saat parhaan
häiriöitä.is clear and
AM-vastaanottoa varten laiteessa on sisäänrakennettu feriittiantenni. Siirrä laitetta löytääksesi parhaan vastaanoton ilman häiriöitä.
LAITETTA EI SAA KYTKEÄ ULKOISEEN FM-VASTAANOTTIMEEN.

KASETIN KÄYTTÖ
1. Paina FUNKTIO /

-painiketta asettaaksesi laitteen PHONO-tilaan.

2. Kun olet PHONO-tilassa, aseta nauha kasetti "ovesta"

3. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta kääntämällä ÄNNENVOIMAKKUUS + / ÄÄNENVOIMAKKUUS - /
4. Paina EJECT / F.F -painiketta puoliksi sisään ja kasetti alkaa kelaamaan. Painikkeen uudelleen painaminen

-säädintä.
.

lopettaa lopettaa kelauksen ja palauttaa kasetin toistotilaan.
5. Voit lopettaa kasetin kuuntelemisen ja poistaa kasetin kasettipesästä pianamalla EJECT / F.F -painikkeen pohjaan KOKONAAN.
6. Kun nauhan toinen puoli on soinut loppuun, kasetti pysähtyy automaattisesti.
Huomautus:

1. Poista kasetti laitteesta silloin kun kasetti ei ole käytössä tai pysähtynyt.
2. Phono-toiminto menee pois automaattisesti kun kasetti on käytössä.

USB & SD-CARD OPERATION
USB operation:

1. Paina FUNCTION /
-painiketta kun haluat asettaa laitteen USB-tilaan.
2. Liitä USB-massamuistilaite. READ tulee näkyviin LCD-näytölle kun järjestelmä skannaa USB-laitteen sisältöä.

3. Kappale 1 pääkansiosta (kansio 1) toistetaan automaattisesti, kun USB-laitteen sisältö on luettu.

4. Paina FF /

TAI FB /

5. Paina PRESET + /
6. Press STOP/BAND /

-painiketta kunnes haluamasi kappaleen numero tulee näkyviin LCD-näytölle.

TAI PRESET - /

-painiketta valitaksesi haluamasi albumin.

to stop playback.

SD-Card operation:
1. Paina STOP / BAND /

-painiketa pysäyttääksesi toiminnon.

2. Aseta SD-kortti korttipaikkaan. "READ" näkyy LCD-näytöllä kun järjestlemä skannaa SD-kortin sisältöä.
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3. Ensimmäinen kappale kansiossa 1 alkaa automaattisesti kun SD-kortin sisältö on luettu.
4. Paina FF /

TAI FB /

5. Paina PRESET + /
6. Paina STOP/BAND /

-painiketta kunnes haluamasi kappaleen numero näkyy LCD-näytöllä.
TAI PRESET - /

-painiketta valitaksesi haluamasi albumin.

-painiketta pysäyttääksesi toiston.

Huomautukset:
1. USB-liitin ei tue liitäntää USB-jatkokaapelin kanssa.
2. Tätä laitetta ei ole suuniteltu liitettäväksi suoraan tietokoneeseen.
3. Laite ei tue kaikkia USB-, tai SD-kortteja äänentoistojärjestelmällä.
TÄRKEÄ TIEDOTE:
Älä irrota USB-laitetta USB-tilan aikana, sillä se voi vahingoittaa ulkoista laitetta tai sen tiedostoja. Katkaise ensin virta tai paina MODE -painiketta
ennenkuin irrotat USB-laitteen.

USB-määrittely
Liitäntä
-

USB 2.0 täysi nopeus, HOST (USB HUB ei ole tuettu) vastaava flash-muisti.
Yhteensopiva USB / SD-version 2.0 FAT32 kanssa.
Yhteensopiva MPEG Audio 1, 2, 2.5 kanssa.
Yhteensopiva tasojen 1, 2, 3 kanssa.
Yhteensopiva bittinopeuksien kanssa: 128 - 320 Kbps
Subfolder pesä: 8 tasoa.
Kappaleiden maksimi määrä 999.
Tukee ID3-tag V2.0

Levysoitin
VALMISTELU LEVYSOITTIMEN KÄYTTÖÖN.
1. Nosta laitteen kansi ja poista musta solmimateriaali ja siirrä varovasti äänivarsen pidike pois.
2. Remove cardboard shipper.
3. Poista valkoinen neulasuojus vetämällä varovasti.
4. Vapauta äänivarsi ja äänivarsenpidikkeen lukko painamalla sitä oikealle. Tämä vapauttaa äänivarsen
äänivarsepidikkeestä. Lukitse äänivarsi uudelleen, kun siirrät laitetta toiseen paikkaan.

LEVYSOITTIMEN KÄYTTÖ
-painiketta asettaaksesi yksikön PHONO-tilaan.
1. Paina FUNCTION /
2. Aseta nopeudensäädin oikealle nopeudelle levystä riippuen.
3. Käytä ääniversen nostovipua nostaaksesi äänivarsen pois äänivarsen pidikkeestä. Siirrä äänivarsi siihen kohtaan levyä,
josta haluat aloittaa levyn kuuntelun.
4. Levyn loppuessa äänivarsi pysähtyy automaattisesti. Sinun on palautettava äänivarsi manuaalisesti äänivarsen pidikkeeseen.

LISÄVARUSTEET: Adapteri 45RPM levyille
Soittaaksesi 45RPM levyjä, irrota adapteri asettamalla peukalo ja etusormi syvennuksiin
ja vetämällä ylöspäin. Aseta adapteri karan kohdalle jonka jälkeen voit laittaa 45RPM
levyn levysoittimeen.

KUULOKEJAKIN KÄYTTÖ.
Kuunteleminen kuulokkeiden kautta (ei sisälly pakkaukseen)

CD SOITIN

CD:n soittaminen

1. Paina FUNCTION /

-painiketta asettaaksesi laitteen CD-tilaan.

-painiketta avataksesi CD-aseman.
2. Paina CD OPEN / CD CLOSE /
3. Aseta levy kuvallinen puoli ylöspäin. Sulje CD-asema painamalla CD OPEN / CD CLOSE /
LCD-näyttöön tulee näkyviin " READ" kun CD-soitin skannaa levyn sisältöä.

-painiketta,

4. Kappale numero yksi toistetaan automaattisesti, kun CD-levyn sisältö on luettu.
-painiketta kunes haluamasi kappaleen numero tulee näkyviin LCD-näytölle.
TAI FB /

5. Paina FF /

6. Paina STOP/BAND /

-painiketta lopettaaksesi toistamisen.

Huomautus: Kuvake "ESP" vilkkuu 40 sekunin ajan ja palaa ennalleen.
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CD-MP3-levyn toisto

1. Aseta CD-MP3 formatoitu levy. Sulje lokero painamalla CD OPEN / CD CLOSE /
READ tulee näkyviin, kun CD-soitin skannaa levyn sisällön.

-painiketta uudelleen.

2. Ensimmäinen kappale (kansio 1) alkaa soimaan CD-MP3-levy sisällön lukemisen jälkeen.

-painiketta kunnes haluamasi kappale näkyy LCD-näytöllä.
3. Paina FF /
TAI FB /
TAI PRESET - /
4. Paina PRESET + /
-painiketta valitaksesi haluamasi albumin.

-painiketta lopettaaksesi toiston.

5. Paina STOP/BAND /

KAPPALEIDEN OHJELMOINTI
Voit tallentaa jopa 20 kappaletta haluamaasi järjestykseen.
1. Kun laite on STOP tilassa, paina PROGRAM /

-painiketta aloittaaksesi ohjelmoinnin. Kuvakkeet "MEMORY" ja P0-01 alkavat vilkkua

LCD-näytöllä.

2. Paina FF /

-painiketta kunnes haluamasi kappaleen numero tulee näyttöön.

TAI FB /

MP3: Paina PRESET + /
3. Paina PROGRAM /

-painiketta valitaksesi haluamasi albumin.

TAI PRESET - /

-painiketta vahvistaaksesi. Kappaleen numero näkyy LCD-näytöllä ja tallennuspaikka.

4. Toista vaiheet 2 & 3, jos haluat valita ja tallentaa kaikki haluamasi kappaleet. LCD-näytölle ilmestyy "FULL", jos yrität ohjelmoida enemmän kuin 20 kappaletta.

5. Paina PLAY/PAUSE /

-painiketta toistaaksesi ohjelmoidut kappaleet.

Ohjelmoidujen kappaleiden poistaminen
Voit tyhjentää muisin sisällön seuraavasti:
- Jos laite on STOP -tilassa paina keran, jos laite toistaa kappaletta paina kahdesti;
-painiketta
- Paina POWER /
- Valitse toinen äänilähde
- Avaa CD-ovi

Äänittäminen

CD:stä SD / USB:hen
Järjestelmä pystyy muuttamaan koko CD-levyn MP-3muotoon ja kopioimaan USB-massamuistilaitteeseen tai SD-kortille.
Järjestelmä pystyy myös kopioimaan vain yhden kappaleen USB- / SD-kortille.
1. CD-soittotilassa paina REC /

-painiketta aloittaaksesi kopioinnin USB / SD-kortille (Oletus on USB, jos molemmat laitteet havaitaan),

Toisto pysähtyy ja ohjautuu takaisin nykyisen kappaleen alkuun. Järjestelmä tarkistaa USB / SD-kortin sisällön ja luo kansion
MP3-kappaleiden tallentamiseen. Vastaavan kohdelaitteen kuvake "USB" / "CARD" alkaa vilkkua LCD-näytöllä.
2. Lopeta kopiointi painamalla STOP/BAND /

-painiketta.
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MP3 Kopiointi
1. CD-MP3, USB tai SD-kortin toistotilassa paina REC / -painiketta aloittaaksesi MP3-kopioinnin CD:ltä USB- / SD-korttiin tai USB:ltä
SD-korttiin tai päinvastoin. Kappaleen toistaminen pysähtyy ja järjestestelmä skannaa USB / SD-kortin sisällön ja luo kansion
MP3-kappaliden tallentamiseksi.
2. Kuvake "REC" tulee näkyviin LCD-näytölle

3. Viesti COPY 1 tulee näkyviin, kopioinnin tila tulee näkyville desimaalinumeroina.
4. Kohdelaitteen kuvake "USB" tai "CARD" alkaa vilkkua, desimaalinumero alkaa kasvamaan yhdestä, kun MP3-kopiointi alkaa,
Kopiointi on valmis kun desimaalinumero on sadassa.
5. Nykyinen MP3-tiedosto alkaa alusta alkaen.

Fono/kasetti kopiointi USB / SD-korttiin

Järjestelmä pystyy muuntamaan äänisingaalin PHONO-tulosta MP3-muotoon ja tallentamaan USB-massamuistilaitteeseen tai SD-korttiin.
(Oletus USB, jos molemmat laitteet havaitaan)
1. Paina FUNCTION /

2. Paina REC /

-painiketta asettaaksesi laitteen PHONO-tilaan

-painiketta aloittaaksesi kopioinnin, järjestlmä skannaa USB / SD-kortin sisällön ja luo kansion MP3-kappaleiden tallentamiseksi.

3. Kuvake "REC" ja viesti "RIPP TO" näkyy LCD-näytöllä, kuvake "PHONO" alkaa vilkkumaan.
4. Kohdelaitteen kuvake "USB" tai "CARD" alkaa vilkkumaan, kun kopiointi alkaa.

-painiketta lopettaaksesi phono-kopioinnin.
5. Paina STOP/BAND /
Huomautus:1. Poista nauha laitteesta, kun se ei ole käytössä tai pysähtynyt.
2. Phono-toiminto kytkeytyy irti automaattisesti kestin ollessa käytössä.

AUX:ista SD/USB:en
Järjestelmä pystyy muuttamaan audiosingaalin AUX-tulosta MP3-muotoon ja tallentamaan USB-massamuistilaitteeseen tai SD-kortille
(oletus USB, jos molemmat laitteet havaitaan).
1. Paina FUNCTION /

2. Paina REC /

-painiketta valitaksesi AUX-tilan.

-painiketta alottaaksesi kopioinnin. Järjestelmä skannaa USB- / SD-kortin sisällön ja luo kansion MP3-kappaleiden tallentamiseksi.

3. Kuvake "REC" ja viesti "RIPP TO" näkyvät LCD-näytöllä, myös "AUX" alkaa vilkkumaan.
4. Kohdelaitteen kuvake "USB" tai "CARD" alkaa vilkkumaan, kun kopiointi alkaa.

-painiketta lopettaaksesi AUX-kopioinnin.
5. Paina STOP/BAND /
Huomautus:Näyttöön tulee viesti "NO FUNCT", jos jotain painiketta painetaan AUX-kopioinnin aikana.
Viesti "NO DEV" tuleenäkyviin, jos USB- / SD-korttia ei ole havaittu järjestelmässä.
Viesti "FULL" tulee näkyviin, jos kohdelaitteessa ei ole riittävästi tilaa.

MP3 kappaleiden poistaminen
Järjestelmä tukee aiempien tallennettujen MP3- tai olemassa olevien tiedostojen poistamista.
1. USB- tai SD-kortin soittotilassa, pidä REC /

-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan, nykyinen kappale pysähtyy ja poistetaan.

2. Viesti "poistettu" näkyy LCD-näytöllä.
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Valinnaiset ulkoiset kaiuttimet
1. Uudella laitteellasi sinulla on mahdollisuus lisätä ulkoiset kaiuttimet laitteeseen.
2. Ulkoisten kaiuttimien liitin sijaitsee laitteen takaosassa. Kaiutinliittimen lisäksi on kytkin, jonka nimi on Int./Ext.
Tämä kytkin on kytkettävä EXT asentoon, tämä kytkee laitteen sisäiset kaiuttimet kiini ja ohjaa äänenulostulon
ulkoisiin kaiuttimiin.
3. Jos et käytä ulkoista kaiutinta, varmista että kytkin on INT asennossa.

AUDIO LIITÄNNÄT
AUX IN

AUX LIITÄNTÄ

R SP+ L

Using the Aux
Input
to hook upulkoisia
additional
external audio
AUX-tulon
avulla
voiallows
kytkeäyou
ylimääräisiä
äänikomponentteja
ja kuunella niitä yksikön kautta. Kaikki komponentit, joissa on ääni-

lähtö. kuten viritin, voidaan liittää käyttämällä oikeita kaapeleita
(ei sisälly laitteeseen). Tämä laite käyttää tavallisia RCA-kaapeleita.

R

L

Liitä kaapelit laitteen takana oleviin valkoiseen ja punaiseen
INT. EXT.

AUX-liitimiin. Kaapelin toinen pää kytkeytyy toiseen äänenlähtö-

liittimeen. Lisätietoja ulkoisen komponentin kytkemisestä on

R

L

kyseisen laitteen valmistajan manuaalissa.

ANOTHER
AUDIO COMPONENT
AUDIO OUT
L

VIKASELVITYS

R

Laite ei käynnisty / laitteessa ei ole virtaa
1. Varmista, että laite on kytketty oikein.
2. Katso "STAND BY" indikaattoria ja varmista, onko se punainen.
3. Jos punainen valo palaa, kytke laite päälle painamalla POWER /

-painiketta.

Ei ääntä

1. Varmista, että mykistystoiminto on pois päältä.
2. Tarkista, että laitteen äänenvoimakkuus ei ole nollassa painamalla VOLUME UP /
-painiketta.
Huomautus: Joidenkin yksiköiden äänenvoimakkuus alkaa tasolta 15 ja loppuu tasolle 40.
3. Varmista että INT. / EXT. kytkin on INT-asennossa. (Ellet käytä ulkoisia kaiuttimia, jolloin se on EXT.)
4. Varmista että virta on kytketty päälle.

CD ei toista

1. Varmista, että CD-levy on asetettu oiken CD-asemaan (etikettipuoli ylöspäin).
2. Tarkista, että CD-levy on puhdas.
3. Varmista, että laite on kytketty CD-tilaan.

USB - Musiikki ei toistu, kun PLAY / PAUSE (USB) -painiketta painetaan.
1. Varmista, että MP3-laitteeseen / FLASH-asemaan on tallenettu musiikkitiedostoja.
2. Järjestelmä toistaa vain FLASH-asemia joiden koko on 512 MT - 4GB.
3. Palauta USB kytkemällä laite pois päältä tai vaihtamalla laite toiseen tilaan.
4. Varmista, onko tiedosto(t) WMA-tiedosto muodossa. Laite ei pysty toistamaan WMA-tiedostoja,
Vain tiedostoja jotka ovat MP3-muodossa.

Kaukosäädin ei toimi

1. Vaihda kaukosäätimen patterit.

2. Varmista, että kaukosäädin osoittaa laitteeseen kun käytät kaukosäädintä.
3. Poista/siirrä kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välillä, jotta kaukosäätimellä on suora singaali laitteeseen.

Levysoitin ei toimi
1. Varmista. että virtalähde on kytketty.
2.Kytke laite päälle painamalla POWER /
-painiketta (yksikön etupuolella tai kaukosäätimellä). STAND BY indikaattori-merkkivalo palaa.
3. Varmista, että laite on PHONO-tilasa. kokeile siirtää äänivartta oikealle, kunes kuulet napsahduksen.

Laitteesta ei tule ääntä.

1. Valkoista neulansuojusta ei ole poistettu.
2. Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty tarpeeksi korkealle tasolle.

Äänivarsi ei liiku
1. Mustaa solmiota ei ole poistettu äänivarsen alapuolelta.
2. Äänivarsen pidikettä ei ole vapautettu / avattu.

Laite sammuttaa itsensä jatkuvasti
1. Tällä laitteella on virransäästö ominaisuus: Uusien sääntöjen noudattamisen takia, jos laitetta ei käytetä tai singaalia
ei tule laitteeseen 15 minuutin ajan, laite kytkee itsensä automaattisesti pois päältä.
2. Kytke MAIN POWER -kytkin asentoon OFF ja sitten asentoon ON, jotta laite menee uudestaan päälle.
Trademarks – MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikka, on lisensoitu Fraunhofer IIS: ltä ja Thomsonilta
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ASIAKASPALVELU
Voit ottaa yhtyettä Ricatechin asiakaspalveluun, kun sinulla on kysyttävää tai ongelmia Ricatech-tuoteesi
kanssa. Yhteystiedot löydät osoitteesta www.ricatech.com
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