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TUNG!
Ta tag i båda handtagen när du bär eller lyfter
AZ2537
PAINAVA!
Tartu lujasti molemmista kahvoista, kun kannat
tai nostat laitetta AZ2537.
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Suomi

SÄÄTIMET

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA
– Kauko-ohjain
– videokaapelia
– sähköjohto
– Teline
YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)
1 LCD Näyttö – esittää laitteen tilan
2 [dB]: – näyttö osoittaa basson voimakkuutta.
3 STANDBY ON y – kytkee/ katkaisee virran
laitteesta
4 VOLUME – säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot.
5 Lähteen valitsin – valitsee äänilähteen toiminnon: CD/ FM / MW / GAME AUX.
6 p – 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
Hyödyllisiä vihjeitä:

0 IR SENSOR – infrapunainen anturi kaukosäädintä
varten
! GAMESOUND – valitsee äänitehosteet:: BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL
pelitilassa GAME AUX
EQUALIZER – valitsee basson, keskialueen ja
diskantin taajuuksia.
PROG
MP3-CD/CD: – ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjelman;
FM/MW : – ohjelmoi valmiiksi radioasemat
MODE – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT
tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
MAX SOUND – en äänitomintojen parhaan
yhdistelmän kytkentä/katkaisu.
TAKAPANEELI (Ks 1)
@ Kokoon työnnettävä antenni - parantaa FMvastaanoton

Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.

# Paristolokero - 8 paristoa varten, tyyppi
R-20,,UM-1 tai D-solut

7 OPEN•CLOSE – paina luukkua sen avaamiseksi/
sulkemiseksi

$ AC MAINS - sisääntulo verkkovirtajohtoa varten

8 AUDIO ( IN Left / Right) – Presa di LINE-IN per un
apparecchio esterno.
VIDEO (IN) –pitää video pistokkeen paikoillaan, (ei
tarjoa signaalivastetta. Kaapelihallintaa varten ainoastaan.)

-,

+
9 ALBUM/PRESET
MP3-CD vain : – valitsee edellisen/seuraavan
albumin;
FM/MW : valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan
SEARCH ∞ , §
MP3-CD/CD: – hyppää edelliseen /
seuraavaan kappaleeseen
FM/MW : - virittää radioasemille
2; – käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
9 – pysäyttää CD -toiston;
– pyyhkii pois CD-ohjelman

% VIDEO OUT- yhdistää VIDEO IN pistokkeeseen
TV:ssä tai VRC:ssä katsomista tai
nauhoitusta varten.
^ KAHVA
Valinnainen teline pystysuoraa asennusta
varten (Ks C)
Valinnaisen telineen avulla voit asentaa laitteen
pystysuoraan. Se auttaa järjestämään käytettävän
tilan joustavammin.
1. Laita teline vaakatasoon, tärinättömälle ja
vakaalle pinnalle.
2. Ota laitetta kahvasta, AC MAINS (vaihtovirtaverkko) alemmalla puolella.
3. Aseta linjaa kahva toisella puolella telineen
keskellä olevan tilan kanssa.
4. Asenna laite tiukasti pystyasentoon telineeseen.
5. Kiinnitä pultti telineessä pyörittämällä ja
kiertämällä sita sitä myötäpäivään.

SÄÄTIMET

TEHON LÄHDE

KAUKOSÄÄDINL (Ks 1)
1 CD – valitsee CD-äänilähteen
FM/MW – alitset viritinlähteen. tai aaltokaistan
AUX – valitsee GAME AUX
2 y – virta/ valmiuskytkin (Jos laite on paristokäyttöinen, tämä toimii virran kytkijänä/ katkaisijana)
3 REPEAT – valitsee toistotilat CD lähteessä.
SHUFFLE – toistaa kaikki CD– raidat
satunnaisessa järjestyksessä CD.
MUTE –keskeyttää/ käynnistää äänen.
4 VOL 4, 3 – säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot.
5 ¡ , ™ – valitsee edellisen/ seuraavan kappaleen
MP3-CD/ CD.
9 – pysäyttää CD-toiston;
– pyyhkii pois CD-ohjelman.
2; – käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
5 / 6 – suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin
raidan puitteissa;
– virittää radioasemille
6 EQUALIZER – valitsee basson, keskialueen ja
diskantin taajuuksia
MAX – valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä
GAMESOUND – valitsee äänitehosteet : BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa

-,

7 ALBUM/PRESET
+,
MP3-CD vain : – valitsee edellisen/seuraavan
albumin
FM/MW : – valitsee edellisen/seuraavan
ohjelmoidun kanavan

VIRTALÄHDE
Aina kun mahdollista käytä verkkovirtalähdettä pariston keston pidentämiseksi. Varmista, että irrotat virtajohdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen
asennusta.
ParistoT (ei toimituksen mukana)
Päälaite (Ks A)
• Asenna 8 paristoa, tyyppi R-20, UM-1 tai D-cells,
(mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea
polaarisuus.
Kaukosäädin (ks B)
• Asenna 2 paristoa, tyyppi AAA, R03 tai UM4
(mieluummin alkaliparistot).
Hyödyllisiä vihjeitä:
•Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan
elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai
aiheuttaa paristojen halkeamisen.
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja
hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain
samantyyppisiä paristoja.
• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin paristoihin.
• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten
ne on hävitettävä asianmukaisesti.
AC-Vaihtovirtaa käytettäessä
1. Tarkista, että virtajännite, joka esitetään laitteen pohjaosassa sijaitsevassa
tyyppikilvessä, vastaa paikallista virtajännitettä.
Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltokeskukseen.
2. os laite on varustettu jännitevalitsimella,
säädä valitsin niin, että se vastaa paikallista
verkkovirtaa.
3. Liitä virtajohto pistorasiaan.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen
virtajohto pistorasiasta.
– Irrota virtalähde suojataksesi laitettasi voimakkailta
ukonilmoilta.

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

DIGITAALINEN VIRITIN

PERUSTOIMINNOT
Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)
Kun MP3-CD/ CD-soitin on toiston lopussa ja pysyy
pysähdysasennossa yli 15 minuutin ajan, virta
katkaistaan laitteesta automaattisesti virran
säästämiseksi.
VIRRAN KYTKENTÄ JA KATKAISU
1. Paina STANDBY ON y virran kytkemiseksi. .
2. Paina Lähteen valitsin kerran tai useammin
valitsemaan: CD, FM, MW, USB PC LINK tai
GAME AUX function (o premere CD, FM, MW,
AUX sul telecomando).
3. Paina STANDBY ON y virran katkaisemiseksi
laitteesta.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjelmoidut
asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (maksimiäänentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.
Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen (Ks 2)
• Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME.
= Näyttö esittää äänenvoimakkuustason
ja numeron välillä 0-32.
MAX SOUND
Korosta bassovastetta painamalla MAX SOUND
kerran tai useammin kytkeäksesi päälle/ pois päältä.
= MAX SOUND-avain taustavalo syttyy, kun
MAX SOUND kytketään päälle
Hyödyllisiä vihjeitä:
– MAX SOUND voidaan käyttää FM, MW,
CD ja GAME AUX lähteiden aikana.
– jotkut levyt voidaan nauhoittaa suurella
modulaatiolla, joka aiheuttaa säröjä suurella
äänenvoimakkuudella. Jos näin tapahtuu, ota
MAX SOUND pois päältä tai pienennä
äänenvoimakkuutta.

EQUALIZER
1. Säädä basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia
painamalla EQUALIZER kerran tai useammin,
2. Pyöräytä sitten VOLUME 3 sekunnin sisällä
säätääksesi kunkin tason.
=Näyttöön ilmestyy hetkeksi
,
,
tai
taso (-5 to +5)
tai
.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– EQUALIZER voidaan käyttää FM, MW, CD
ja GAME AUX lähteiden aikana.
– Äänihäiriöiden estämiseksi basson säätötoimet
toimivat muut poissulkien. Ei ole mahdollista
yhdistää bassoääntä toiminnosta EQUALIZER
dynaamiseen bassoäänitehostukseen
MAX SOUND.
GAMESOUND
Säädä peliäänet painamalla GAMESOUND kerran
tai useammin valitaksesi vaihtoehtosi.
=Näyttöön ilmestyy hetkeksi
,
tai
,
.

Radioasemille virittäminen (Ks 3)
1. Paina STANDBY ON y ja paina Lähteen
valitsin kerran tai useammin valitsemaan
FM/MW (tai paina kaukoohjaimen FM/MW painiketta).
= Näyttö: näyttöön limestyy hetkeksi
ja
sen jälkeen aaltokaista, taajuus ja ohjelmoitu
asemanumero, jos jo tallennettu.
2. Viritys asemille: voit virittää asemille
manuaalisesti tai automaattisen hakuvirityksen
avulla: Paina ∞ tai § (tai kaukoohjaimella
5 tai 6) ja vapauta painike, kun taajuus
näytössä alkaa juosta.
= Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvalle asemalle. Näyttöön ilmestyy
automaattisen virityksen aikana.
3. Toista vaihe 2 tarpeen vaatiessa, kunnes löydät
halutun aseman.
• Heikon aseman virittämiseksi paina ∞ tai §
hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut
optimin vastaan.

Hyödyllisiä vihjeitä:
– GAMESOUND on käytettävissä ainoastaan, kun
pelaat GAME AUX lähteessä.
MUTE: Äänen mykistys
1. Paina kaukosäätimen toimintoa MUTE
äänituotannon keskeyttämiseksi välittömästi.
= Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttö vilkkuu
.
2. Äänituotannon uudelleenaktivoimiseksi voit:
– painaa uudelleen MUTE;
– säätää äänenvoimakkuussäätimiä;
– vaihtaa lähteen.

Hyödyllisiä vihjeitä:
Radion vastaanoton parantamiseksi:
– Kun kysymyksessä on FM, venytä, kallistele ja kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen
pituutta, jos signaali on liian voimakas.
– Kun kysymyksessä on MW, laite käyttää sisään
rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko
laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 30 radioasemaa
manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).
Autostore – automaattinen tallennus
Automaattinen ohjelmointi alkaa esiasetuksesta 1
tai valitusta esiasetusnumerosta. Laite ohjelmoi vain
sellaisia asemia, jotka eivät vielä ole muistissa.
1. Paina ALBUM/PRESET /+ kerran tai useammin
valitaksesi esiasetusnumeron, josta ohjelmoinnin
pitäisi alkaa.

-

Hyödyllisiä vihjeitä:
– Jollei virittimen esiasetusnumeroa valita,
oletus on esiasetettu ykköseen 1 ja kaikki
esiasetuksesi pyyhitään pois.
2. Paina PROG vähintään 4 sekunnin ajan
autostore-ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
= Näyttö: näyttöön ilmestyy:
Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan
aaltokaistan vastaanottovahvuusjärjestyksessä:
FM sitten MW.
3. Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen
valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.
Manuaalinen ohjelmointi
1. Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys
radioasemille).
2. Paina PROG ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
= Näyttö: program aktivoimiseksi.

-

3. Paina ALBUM/PRESET /+ kerran tai useammin
antamaan tälle asemalle numero välillä 1-30.
4. Paina uudelleen PROG toiminnon vahvistamiseksi.
= Näyttö esille ilmestyy ohjelmoitu numero, aaltokaista ja taajuus.

MP3-CD/CD-SOITIN
MP3 TIETOJA
Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG
Audio Layer 3) vähentää audio CD-levyn digitaalisen
datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla
CD-tyyppisen äänenlaadun.
Kuinka hankkia musiikkitiedostoja
Joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä
tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista
audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy
tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki
käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa
purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi
suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa
bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi.
Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedostoilla
Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittääksesi
(”polttaaksesi”) musiikkitiedostoja kovalevyltäsi
CD-ROM -levylle.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Katso yksityiskohdat MP3 kooderin ja
kirjoitusohjelmiston käyttämisestä ohjelmiston
käyttöohjeista.
– Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät .mp3.
– Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärää:
noin 350 (tyypillinen tiedostonimen pituus on 20
karakteria)
– Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu
tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet
sallivat useamman tiedoston käytön.
TÄRKEÄÄ !
Tämä laite ei pysty toistamaan/tukemaan seuraavia:
– Word-documents .doc- tai MP3-tiedostot, joiden
pääte on .dlf
– Playlist-tiedostot, esim. m3u, pls of WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.
– Nauhoitukset, jotka on laadittu esim. seuraavilla:
Packet Writing ja Package Writing.

MP3-CD/CD-SOITIN
CD –levyn toisto
Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien
CD-R(W)-levyt ja MP3 CD-ROM-levyt.
CD-I-, CDV-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-levyjen
toisto ei ole mahdollista.
1. Paina kerran tai useammin STANDBY ON y;
2. Valitse lähteeksi CD.
3. Paina OPEN•CLOSE avaa CD-pesä.
=Näyttö
, kun CD-pesä aukaistaan.
4. Asenna CD-levy tekstipuolen ollessa yläspäin ja
paina OPEN•CLOSE levypesän sulkemiseksi.
=Näyttö näyttää:
ja myöhemmin
kokonaiskappale/-albuminumeron ja
kokonaistoistoajan.
5. Paina 2; toiston käynnistämiseksi.
=Näyttö näyttää: Kuluva kappale-/albuminumero
ja kulunut soittoaika.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Riippune kappaletyypistä, CD tai MP3 ilmestyy
näytölle toiston aikana.
– Albuminumero näkyy vain MP3 tiedostoja varten.
Toiston keskeyttämiseksi
• Paina 2;.
= Kulunut soittoaika vilkkuu.
• Paina 2; uudelleen toiston käynnistämiseksi.
Toiston pysäyttämiseksi
• Paina 9.
= Näyttö näyttää: Kokonaiskappale/albuminumero ja kokonaistoistoaika.
Hyödyllisiä vihjeitä:
MP3-CD / CD:n toisto pysähtyy myös, kun:
– CD-pesä on auki;
– CD on toistettu loppuun;
– alitset viritinlähteen.

Erilaisen raidan valitsemiseksi
Toiston aikana
• Paina SEARCH ∞ tai § (tai kaukoohjaimella
¡ tai ™) laitteella kerran tai toistuvasti
valinnan suorittamiseksi.
Pysäytyksen tai tauon aikana
• Paina 2; aloittaaksesi toiston sen jälkeen kun
haluttu kappale on valittu.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa
ALBUM/PRESET + valitaksesi halutun albumin.

-/

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa
1. Toiston aikana, paina ja pidä painettuna SEARCH
∞ tai §.(tai kaukoohjaimella 5 tai 6).
2. Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ∞ tai
§ (tai kaukoohjaimella 5 tai 6).
=Normaali toisto jatkuu tästä asemasta.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT
(Ks 4 - 7)
Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ja yhdistää tilat
toiminnollla PROGRAM.
shuffle - koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä
repeat all shuffle - koko CD:n/ ohjelman
toistamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä
repeat all - rtoistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat - toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan
jatkuvasti
Toistotilan valitsemiseksi
• Paina MODE kerran tai useammin.(SHUFFLE /
REPEAT kaukoohjaimella)
• Paina 2; toiston käynnistämiseksi
pysäytysasennossa oltaessa.
Normaaliin toistoon palaaminen
• Paina MODE toistuvasti, kunnes eri tilat
eivät näy enää näytössä.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Voit painaa myös 9 toistotilan peruuttamiseksi.
Raitanumeroiden ohjelmointi
Voit taltioida aina 20 raitaa soittaaksesi ohjelman.
Yksittäinen raita voidaan taltioida ohjelmaan useamman kerran.
1. Paina 9 lopettaaksesi toisto.
2. Paina SEARCH ∞ tai § laitteella haluamasi raitanumeron valitsemiseksi.(tai kaukoohjaimella ¡ , ™)
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa
ALBUM/PRESET + valitaksesi halutun albumin.

-/

MP3-CD/CD-SOITIN
3. Paina PROG
=Näyttö näyttää: program ja valittu
kappalenumero.
ja tallennettujen
kappaleiden lukumäärä näkyy näytöllä.
4. Toista vaiheet 2-3 valinnan suorittamiseksi ja
haluttujen raitojen tallentamiseksi.
5. CD-ohjelmasi toiston käynnistämiseksi paina 2; .
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Tavallisen toiston aikana voit painaa PROG
lisätäksesi kuluvan kappaleen ohjelmalistaasi.
– Os painat PROG eikä ole yhtään raitaa valittu,
näytössä näkyy
.
– Näyttö

jos yrität ohjelmoida yli 20 raitaa.

Ohjelman tarkistus
• Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä
painettuna PROG, kunnes näyttöön
ilmestyvät kaikki tallentamasi raitanumerot
järjestyksessä.
Hyödyllisiä vihjeitä:
– Näyttö näyttää NO PROG jos yhtään kappaletta
ei ole ohjelmoitu.
Ohjelman ylipyyhintä
Voit ylipyyhkiä ohjelman:
• Painaminen 9 kahdesti toiston aikana tai kerran
stop- pysäytysasemassa.
• Painamalla STANDBY ON y;
• Valitset toisen toimintalähteen;
• Avaa CD kannen..
=
ilmestyy näyttöön hetkeksi ja program
sen jälkeen.

GAMESOUND
PELAAMINEN GAMESOUND:ILLA (Ks 8)
1. Paina Source selector laitteessa valitaksesi
GAME AUX toiminnon (AUX kaukoohjaimella)
= Näyttö vierittää
2. Yhdistä konsolisi satulavöihin laitteen etuosassa
AUDIO ( IN Left / Right) ja VIDEO (IN).
3. Paina GAMESOUND kerran tai useammin
valitaksesi vaihtoehtosi.
= Näyttöön ilmestyy hetkeksi
,
,
.
tai
Muiden laitteiden yhdistäminen laitteeseen
Käytä mukana toimitettavaa videokaapelia
yhdistääksesi VIDEO OUT päätteen laitteen
takaosassa VIDEO IN pistokkeeseen TV:ssä tai
VCR:ssä katsomista tai nauhoitusta varten.

HUOLTO JA TURVALLISUUS
Turvallisuutta koskevia tietoja (Ks 9)
• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että
järjestelmä ei pääse kallistumaan.
• Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
• Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville
nesteille.
• Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään
15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen
estämiseksi.
• Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
• Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät,
ei saa asettaa laitteen päälle.
• Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei
saa sijoittaa laitteen päälle.
• Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia
laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
• Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne
voivat vahingoittaa koteloa.

CD-soitin ja CD:n käsittely (Ks 9)
• Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein,
käytä CD-puhdistuslevyä linssin puhdistamiseksi
ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
• Älä koske CD-soittimen linssiin!
• Ympäröivän ilmapiirin äkilliset muutokset voivat
aiheuttaa CD-soittimen linssin höyrystymisen. CDlevyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään tilaan,
kunnes höyry haihtuu.
• Muista aina sulkea CD-pesä pölyn pääsyn
estämiseksi linssiin.
• CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamattomalla kangaspalasella pyyhkimällä suorassa linjassa keskiosasta kohti levyn reunaa. Älä käytä
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
• Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen
tarroja.

Suomi

VIANHAKU
Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä
vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä
missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten takuu ei ole voimassa.
Ei ääntä /virtaa

Heikkotasoinen radion vastaanotto

–
•
–
•
–
•
–
•
–
•

– Heikko radiosignaali
• FM/MW: Säädä sisään työnnettävää
FM/MW-antennia

Äänennopeutta ei ole säädetty
Säädä VOLUME
Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
Liitä AC-virtajohto kunnolla
Paristot lopussa/ asennettu väärin
Asenna (uudet) paristot oikein
Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
Kytke irti kuulokkeet
Sähköstaattinen purkaus/häiriö
Irrota laitteen virtajohto. Jos laitteeseen on asetettu
paristot, poista ne paristolokerosta. Paina STANDBY
ON y f ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan. Kytke
sen jälkeen virtajohto tai aseta paristot paikalleen ja
yritä käyttää laitetta.
– CD sisältää ei-audio tiedostoja
• Paina SEARCH ∞ tai §. kerran tai useammin
hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston
sijasta.
Heikko äänenlaatu GAME AUX tilassa
• Säädä äänenvoimakkuutta AZ2537:ssa tai
pelikonsolissasi.
Äänekäs radion humina tai melu
– Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria tai
tietokonetta
• Lisää etäisyyttä
Kaukosäädin ei toimi kunnolla
– Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
• Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

merkkivalo
– CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
• Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyä
merkkivalo
–
•
–
•
–
•

Levyä ei ole asennettu CD-pesään
Asenna CD
CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto
Laserlinssi höyrystynyt
Odota, kunnes linssi on kirkastunut

CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– shuffle tai program toiminto on aktivoituna
• Kytke irti shuffle / program toiminto
Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen
– MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on
yli 320 kbps
• Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen
nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
– CD-levy on vahingoittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD-levy
Ei pysty toistamaan/löytämään/ haluttuja
MP3-otsikoita
– Käytetty väärää tiedostopäätettä ja/ tai
tiedostonimessä on käytetty sopimattomia
kirjanmerkkejä.
• Varmista, että tiedostonimet on kirjoitettu
englanninkielisin tekstikirjainmerkein ja että
MP3-tiedostojen päätteenä on .mp3.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;asersäteilylle. Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon
aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet
parhaamme pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).
Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus
annetaan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia
paikallisia säännöksiä.

