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Tervetuloa!
Kiitos, että olet hankkinut tämän Philipsin CD-tallentimen.

Philips keksi 80-luvulla uuden audiojärjestelmän - CD:n. CD
(compact disc)  paljasti digitaalisten äänien uudet
ulottuvuudet ja lisäsi kuuntelun nautinnollisuutta.

CD-tekniikka mahdollistaa suuren kontrastin sekä
voimakkaissa että hiljaisissa jaksoissa ja erinomaisen
kanavaerotuksen.

Philips on kehittänyt CD-tekniikkaa entisestään, ja tuloksena
on nyt CD-tallennin.

Tällä Philipsin CD Recordable/ReWritable-tallentimella voit
äänittää omia korkealuokkaisia CD-äänilevyjä ja poistaa niiltä
kappaleita. Rajoituksena ovat vain lakisääteiset
kopiointimääräykset. Luonnollisesti voit toistaa myös kaikkia
valmiiksi äänitettyjä audio-CD-levyjä.

Huom: Britanniassa ja tietyissä Brittiläisen kansainyhteisön
maissa Philipsin tallentavan CD-soittimen käyttö tässä
käyttöohjeessa näytetyllä tai ehdotetulla tavalla saattaa
edellyttää tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Yleistietoja
Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme
tehneet parhaamme niin että  pakkausmateriaalin
erottelemisen kolmeksi eri ainekseksi on mahdollisimman
helppoa: pahvi (laatikko), vaahtomuovi (suojus) ja polyeteeni
(pussit, suojaava vaahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos
tehtävä annetaan kierrätykseen erikoistuneen yhtiön
tehtäväksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden
hävittämistä koskevia säännöksiä.

Tästä käyttöohjeesta
Tässä CD-tallentimen käyttöohjeessa noudatetaan
seuraavaa käytäntöä:

- Tekstissä olevat numerot (1) neuvovat, missä järjestyksessä
tarvittavat toimenpiteet on suoritettava.

- Nuolet (➜ ) viittaavat tallentimen reaktioihin.

- Huomiopisteiden (0) kohdalta löytyy toimenpiteisiin
liittyviä huomautuksia, ohjeita tai vaihtoehtoja.
Huomiopisteellä merkityt ohjeet eivät ole pakollisia
toimenpiteitä.

Kaikki tässä käyttöoppaassa annetut ohjeet pohjautuvat
laitteen näppäinten avulla tapahtuvaan säätöön. Jos
kaukosäätimellä on tarjolla vastaavia näppäimiä, niitä on
myös mahdollista käyttää.

Tekniset tiedot
Oikeus muutoksiin varataan.

Yleistä
Tehonkulutus ....................................................................................15 W
Tehonkulutus valmiustilassa.........................................................6 W
Käyttölämpötila ..........................................................................5-35 ˚C
Paino.........................................................................................................4 kg
Mitat ......................................................................435 x 310 x 88 mm

Audio
Taajuusvaste ................................................................2 Hz-22050 Hz
Signaali-kohinasuhde toistossa (A-painotettu)...........100 dB
Signaali-kohinasuhde toistossa ............................................100 dB
Dynamiikka toistossa CDR......................................................95 dB
Harmoninen särö toistossa CDR.............88 dB = 0.0039 %
Kanavaerotus.................................................................................100 dB
Signaali-kohinasuhde tallennuksessa (A-painotettu)..98 dB
Signaali-kohinasuhde digitaalisessa 
tallennuksessa ilman SRC:.......................täsama kuin lähteessä
Dynamiikka tallennuksessa .......................................................92 dB
Harmoninen särö ja kohina 
tallennuksessa ........................................................85 dB (0.0056 %)

Laser
Tyyppi............................................................Puolijohdelaser GaAlAs
Aaltopituus...........................775-795 nm (lämpötilassa 25° C)
Antoteho ...............................2,5 mW (Read), 35 mW (Write)
Sädehajoama...........................................................................60 astetta

Tyyppilaatta löytyy laitteen takaosata.

Yleistä
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MUISTUTUS
NÄKYMÄTÖN SÄTEILY, KUN AVATTU.

VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

Huomautus:Tämä varoitus sijaitsee 
kotelon sisäpuolella.
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Levyt nauhoitusta varten
Varmista, että nauhoituksessa käytetään vain erityisiä audio-
levyjä. Näissä levyissä on merkintänä "Digital Audio" ja alla
kuvatut logot.

Tarjolla on kaksi erityyppistä audio-levyä tämän CD-
nauhurin yhteydessä käytettäväksi:

– CD-Audio Recordable (CDR) -levyt
Näille levyille voidaan nauhoittaa kerran ja
ne voidaan toistaa kaikilla CD-vakiosoittimilla
ja CD-vakionauhureilla niiden nauhoitus
suoritettua.

– CD-Audio ReWritable (CDRW)-levyt
Näille levyille voidaan nauhoittaa useita
kertoja ja nauhoitukset voidaan pyyhkiä pois
ja uudelleennauhoitus suorittaa haluttaessa
useita kertoja. Nauhoitukset suoritettua ne
voidaan toistaa CDRW-yhteensopivilla CD-soittimilla ja
CD-nauhureilla.

– Kaikki tässä esitetyllä tarralla varustetut 
Philips CD-soittimet ja CD-nauhurit ovat
CDRW-yhteensopivia.

Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi
suosittelemme käytettäväksi vain Philipsin audio-CDR- ja
audio-CDRW-levyjä.

Huomautus: Älä käytä tietokoneen CDR- tai CDRW-levyjä – ne
ovat sopimattomia!

Nauhoitus on sallittua edellyttäen, että ei loukata
tekijänoikeuksia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Joissakin maissa, Iso-Britanniassa ja tietyissä
Kansainyhtisön maissa, tuotteen käyttö tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tai ehdotetulla tavalla voi
vaatia tekijänoikeudet omistavien osapuolien
myöntämän luvan.

Toistoon soveltuvat levyt
Tällä CD-tallentimella voidaan toistaa

- kaikkia valmiiksi äänitettyjä audio-CD-levyjä.
- kaikkia audio-CDR-levyjä ja audio-CDRW-levyjä.

Huom:Tietokoneella nauhoitetut audiomateriaalia sisältävät
CDR(W)-levyt voidaan toistaa vain niitä oikein audiostandardin
(IEC958: Kuluttajan osa) mukaisesti käsiteltäessä.Vain
yksittäinen istunto!

Hoito
Tallennuksessa on tärkeä käyttää pölyttömiä, naarmuttomia
levyjä.

Puhdista CD-levy pyyhkimällä
sitä pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla suoraan keskeltä reunaan päin.
Puhdistusaineet voivat vahingoittaa
levyä! Kirjoita CDR- tai CDRW-
levylle vain etikettipuolelle ja käytä
pehmeäkärkistä huopakynää.

Puhdista CD-tallennin 
pehmeällä, nukkaamattomalla,
kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
puhdistusaineita, koska ne voivat
aiheuttaa korroosiota.

Älä jätä CD-tallenninta, paristoja tai  
CD-levyjä sateeseen tai kosteaan tai
kuumaan paikkaan (lähelle
lämmityslaitteita tai suoraan
auringonvaloon) äläkä anna niiden
joutua kosketuksiin hiekan kanssa.

Pidä levypesä aina suljettuna, ettei linssi pääse pölyyntymään.

Linssit voivat huurtua, jos CD-tallennin tuodaan yhtäkkiä
kylmästä lämpimään. Tällöin laitteella ei voida toistaa 
CD-levyjä. Jätä CD-tallennin lämpimään, kunnes kosteus on
haihtunut.

Tarvikkeet
- 2 analogista audiojohtoa (punaiset ja valkoiset pistokkeet)

- 1 digitaalinen koaksiaalijohto (mustat pistokkeet)

- Verkkojohto

- 2 paristoa

- Kauko-ohjain

- Takuu

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.

LUOKAN I

LASERLAITE

SAMPLE RATE CONVERTER 12-56kHz

ReWritable

Recordable

Yleistä
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Säätimet
1 ON/OFF

CD-tallentimen virran kytkentä ja katkaisu

2 Valmiustilan ilmaisin

3 Levypesä

4 OPEN/CLOSE /
levypesän avaaminen ja sulkeminen

5 PLAY/PAUSE 2 ;

toiston tai tallennuksen aloitus tai keskeytys

6 STOP 9

ohjelman pysäytys ja pyyhkiminen

7 RECORDING TYPE
tallennustavan valinta

8 RECORD
tallennuksen, viimeistelyn ja poiston aloitus

9 FINALIZE
viimeistelytilan valinta

0 ERASE
poistotilan valinta (levy tai kappale)

! SOURCE
äänilähteen valinta

@ DISPLAY
näytön tietojen, pysyvän tekstin vierityksen ja ajan valinta

# Näyttöruutu
tietoja tallentimen toiminnasta

$ SHUFFLE
CD(RW)-levyn tai ohjelman toisto satunnaisjärjestyksessä

% PROGRAM
ohjelmamuistin avaaminen ja sulkeminen

^ SCROLL
tekstin vieritys näytön yli (yhden kerran)

& REPEAT
toiston uusinta (kaikki, ohjelma tai kappale)

* Q 
- haku takaapäin
- kohdistimen liikuttelu valikko- ja ohjelmantarkastelutilassa

( R
- haku edestäpäin
- kohdistimen liikuttelu valikko- ja ohjelmantarkastelutilassa

) ¡ EASY JOG ™ (kierrettäessä)
- edellinen/seuraava kappale (toisto- ja ohjelmatilassa)
- äänitystason säätö (tallennuksessa)
- asetusten valinta (valikossa)

ENTER (painettaessa)
- valittujen kappaleiden toisto
- asetusten valinta valikkotilassa
- kappalenumeroiden ohjelmointi

¡ STORE/MENU
- valikkotilan aloitus
- valikkoasetusten tallennus

™ CANCEL/DELETE 
- kappaleiden poisto ohjelmasta
- tekstin pyyhkiminen valikkotilassa
- paluu valikon ylemmälle tasolle

£ PHONES
kuulokeliitäntä

≤ IR-ilmaisin
vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit

Säätimet
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TRACKREC

DIGITAL
SHUFFLE

I CD

R

MANUAL RECORD

ALL

TRACK

FADE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +

DIGITAL RECORD LEVEL CONTROLSAMPLE RATE CONVERTER 12-56kHz

CD TEXT RECORDING

CDR 600 AUDIO CD RECORDER

OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP
FINALIZE ERASE SOURCE DISPLAY PROGRAM SCROLL

EASY JOG STORE/MENU CANCEL/DELETE

PUSH ENTERPHONES IR SENSOR

SHUFFLE REPEAT

STANDBYPOWER

TYPE

RECORDING

RECORD

17 18 19 20 21 22 23 244 65 9 10 11 12 13 14 15 167 8

1
2
3
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Näyttöruudun merkit

1 REM TIME
jäljellä oleva aika

2 TRACK
kappalenumero

3 FE
kanavatasapaino (palaa kanavatasapainon säädön aikana)

4 TOTAL REM TRACK TIME
levyn tai kappaleen kokonaiskesto tai jäljellä oleva kesto

5 }

kauko-ohjain toiminnassa

6 STEP
ohjelman kappaleiden lukumäärä

7 Kappalepalkki
näyttää:
- levyn tai ohjelman kappaleet
- juuri toistettavan kappaleen

8 + 20
levyllä tai ohjelmassa on yli 20 kappaletta

9 PROG(ram)
vilkkuu ohjelmoinnin aikana, palaa jatkuvasti ohjelmatilassa

0 REPEAT TRACK/ALL
syttyy kun kappale tai koko levy (tai ohjelma)  toistetaan
uudelleen

! SCAN
syttyy kun jokaisen kappaleen alusta toistetaan 10 sekuntia

@ SHUFFLE
kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä

# L/R ; ;
tallennuksen/toiston äänitaso, ilmoittaa audiosignaalin tason

$ CD
levypesässä CD-levy (äänitetty CD, viimeistelty CDR tai
CDRW)

% ;
taukotoiminto aktivoitu

^ B
palaa toiston aikana

& R(W)
levypesässä viimeistelemätön CDR(W)-levy

* 0
palaa tallennuksen aikana

( d
palaa tallennuksen aikana

) ANALOG
analoginen tulo valittu

¡ OPTICAL I
optinen tulo I valittu ulkoista tallennusta varten

™ DIGITAL I
digitaalinen tulo I valittu ulkoista tallennusta varten

£ SYNC
tahdistettu tallennus käynnissä

≤ MANUAL
manuaalinen tallennus käynnissä

Näyttöruudun ilmoitukset
Näyttöön voi tulla käyttäjää opastamaan seuraavia ilmoituksia:

Yleistä

READING

levytietojen luku käynnissä

OPEN

levypesää avattaessa

CLOSE

levypesää suljettaessa

NO DISC

levyä ei syötetty ollenkaan, levyä ei voida lukea tai levy on
syötetty väärinpäin

PROG FULL

ohjelma täynnä

INSERT DISC

syötä levy tai syötä levy oikealla tavalla

WRONG DISC

syötetty levy ei ole audio-CD

UNFINALIZED

viimeistelemätön CDR(W)-levy

MEMORY XX%

ilmoittaa viimeistelemättömille levyille käytetyn tekstimuistin
määrän

REM TRACKTIME

DIGITAL
OPTICAL
ANALOG

PROG
SHUFFLE
REPEAT
SCAN

I
I

CD

RW

SYNC MANUAL RECORD

REMTOTAL

ALL

TRACK

TIME STEPTRACK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +

1 2 3 4 5

10

13141516171820

21

24
23
22

1219

6

7

8
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11
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Tallennus

WAIT

- painiketta STOP 9 painettu tallennuksen aikana
- painiketta STOP 9 painettu kappaleen tallennettaessa

kappaleen ensimmäistä 4 sekuntia

UPDATE

levyn sisältöä päivitettäessä

DISC FULL

tallennus ei enää mahdollista

DIGITAL 1

digitaalinen koaksiaalituloliitäntä 1 valittu

OPTICAL

digitaalinen optinen tuloliitäntä valittu

ANALOG

analoginen tuloliitäntä valittu 

COPY PROTECT

lähdeaineistosta ei voida tehdä digitaalista tallennetta

NOTFINALIZED

levypesää avattaessa, kun sisässä on viimeistelemätön levy

MAKE CD

koko levyn tahdistetun tallennuksen käynnistys ja automaattinen
viimeistely valittu

RECORD DISC

koko levyn tahdistetun tallennuksen käynnistys

RECORD TRACK

yhden kappaleen tahdistetun tallennuksen käynnistys

REC MANUAL

tallennuksen manuaalinen käynnistys valittu

_XX DB

tasoa säädettäessä

ERASE TRACK

yhtä tai useampaa kappaletta poistettaessa

ERASE DISC

koko levyä tyhjennettäessä

FINALIZE CD

levyä viimeisteltäessä

FINALIZED

yritettäessä viimeistellä jo viimeisteltyä levyä uudelleen

CHECK INPUT

painettu RECORD-painiketta, mutta digitaalista lähdettä ei löydy

XX XX ERASE

jäljellä oleva aika kappaletta tai levyä pyyhittäessä

XX XX FINAL

jäljellä oleva aika levyä viimeisteltäessä

PRESS RECORD

manuaalisen tallennuksen, viimeistelyn tai poiston käynnistys

START SOURCE

tahdistetun tallennuksen aloitus äänilähteestä (esim. CD-
soittimesta)

FINALIZED CD

yritettäessä tallentaa viimeistellylle CDR-levylle tai valmiiksi
äänitetylle CD-levylle

UNFINALIZE/PRESS ENTER
viimeistellylle CDRW-levylle yritettäessä tallentaa

PROF SOURCE

ammattikäyttöön tarkoitettu äänilähde kytketty

Muuta

PROGRAM

ohjelmatila valittu

ALBUM TITLE

levyn nimi

TRACK TITLE

kappaleen nimi

ALBUM ARTIST

levyn artistin nimi

TRACK ARTIST

kappaleen artistin nimi

Toiset

NO AUDIO TR

tallentimen siirtyessä tallennuksen aikana datajaksoon

FINALIZE CD

kalibrointi suoritettu 96 kertaa, levy on viimeisteltävä

INITIALIZING

viimeistelemätöntä levyä kalibroitaessa

DISC RECOVER

korjattaessa levyä sähkökatkoksen jälkeen

OPC ERROR

OPC-virhe OPC-toiminnon aikana (OPC = optimaalinen
kalibrointi)

RECORD ERROR

tallennusvirhe valikkotilassa

DISC ERROR

yritettäessä tallentaa korjatulle levylle tai viimeistellä sitä

MEMORY FULL/FINAL CD

tekstimuisti täynnä; ennen levyn lisäämistä luetteloon toinen levy
viimeisteltävä tai poistettava luettelosta

NOT POSSIBLE

yritettäessä pyyhkiä CDR-levyä

Näyttöruutu
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VALIKKOTILAN ilmoitukset -
katso kappaletta Valikkotila

NO TRACKS

yritettäessä editoida tekstiä levyä varten, jolla ei ole
kappaleit

TEXT EDIT

siirryttäessä tekstin editointiin

ALBUM ARTIST

editoitaessa tai pyyhittäessä artistin nimeä

ALBUM TITLE

editoitaessa tai pyyhittäessä levyn nimeä

ARTIST TR N

editoitaessa tai pyyhittäessä artistin nimeä kappaleittain

TITLE TR N 

editoitaessa tai pyyhittäessä nimeä kappaleittain

TEXT ERASE

siirryttäessä tekstinpoistotilaan

ALL TEXT

siirryttäessä koko tekstin tilaan

ERASE OK

pyyhkiminen vahvistettava ENTER-näppäimellä

ERASE ALL OK

pyyhkiminen vahvistettava ENTER-näppäimellä

ERASE MEMORY

odotettaessa muistin pyyhkimisen vahvistusta

MEMORY VIEW

valittaessa viimeistelemättömien levyjen tekstin tarkastelu
muistista

MEMORY EMPTY

valittu REVIEW, mutta muistissa ei ole tekstiä

AUTO TRACK

valittaessa lisätäänkö kappalenumerot automaattisesti vai ei
(ON tai OFF)

ON

automaattinen kappalenumerointi

OFF

ei automaattista kappalenumerointia

SET BALANCE

valittaessa tasapainoa (BALANCE)

NO TEXT

levyä varten ei tallennettu tekstiä

EASY JOG STORE/MENU CANCEL/DELETE

PUSH ENTERPHONES IR SENSOR

REM TRACKREC TIME

DIGITAL
OPTICAL
ANALOG

PROG
SHUFFLE
REPEAT
SCAN

I
I

CD

RW

SYNC MANUAL

REMTOTAL

ALL

TRACK

TIME STEPTRACK

Näyttöruutu

202
S

u
o

m
i

xp CDR 600/00_09 Suomi  06-04-2001 18:22  Pagina 202



Takana olevat liitännät 
1 Liitäntä verkkovirtaan

2 ANALOG IN
kytkee vahvistimen/vastaanottimen linjaan (analoginen) tai
analogiseen lähteeseen (nauhadekki, viritin jne.), niin että
pystyt nauhoittamaan tästä lähteestä (ANALOG).
Nauhoitusta varten levysoittimesta sekä nauhuri että
levysoitin on liitettävä vahvistimeen/vastaanottimeen 

3 ANALOG OUT
kytkee vahvistimen/vastaanottimen linjaan (analoginen) niin
että pystyt kuuntelemaan laitteen toistoa
vahvistimen/vastaanottimen kautta

4 DIGITAL IN
kytkee ulkopuolisen digitaalisen lähteen digitaaliseen
koaksiaaliulostuloon (CD-soitin, DVD, DAT jne.), niin että
voit nauhoittaa tästä lähteestä (DIGITAL1)

5 DIGITAL OUT
kytkee vahvistimen/vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliulostuloon, niin että voit kuunnella laitteen toistoa
vahvistimen/vastaanottimen kautta

6 OPTICAL IN
Kytkee ulkopuolisen lähteen digitaaliseen optiseen
ulostuloon (CD-soitin, DVD, DAT jne.), niin että voit
nauhoittaa tästä lähteestä (OPTICAL)

Sijoitussuosituksia
- Aseta CD-tallennin tukevalle, tärinättömälle alustalle.

- Älä aseta CD-tallenninta lähelle lämmönlähteitä tai
suoraan auringonvaloon.

- Älä käytä CD-tallenninta kosteissa tiloissa.

- Jos sijoitat CD-tallentimen hyllyyn, jätä CD-tallentimen
ympärille vähintään 2,5 cm vapaata tilaa ilmanvaihtoa
varten

Tärkeää: Älä aseta CD-tallenninta lämpöä tuottavien
laitteiden (esim. vastaanottimen tai vahvistimen)
päälle.

Yleistä kytkennöistä
Tallennusta varten laitteessa on seuraavat tuloliitännät:
- digitaalinen optinen tuloliitäntä (OPTICAL IN)
- digitaalinen koaksiaalituloliitäntä (DIGITAL IN)
- analoginen tuloliitäntä (ANALOG IN)

Toistoa varten laitteessa on seuraavat lähtöliitännät:
- digitaalinen koaksiaalilähtöliitäntä (DIGITAL OUT)
- analoginen lähtöliitäntä (ANALOG OUT)

Kytkennät tehdään muun laitteiston mahdollisuuksien
mukaan. Katso ensin lisäohjeita muiden audiolaitteidesi
käyttöohjeista.

Parhaaseen äänenlaatuun ja helpoimpaan käyttöön (esim.
automaattinen kappalenumerointi) päästään tallentamalla
digitaalisesti (optisen tai koaksiaaliliitännän kautta).

On hyvä tehdä sekä digitaaliset että analogiset kytkennät.
Tällöin voit aina tallentaa analogisesti, jos digitaalinen
tallennus ei ole mahdollista.

Seuraavassa esitetään CD-tallentimen yleisimmät
kytkentätavat. Jos sinulla on vielä vaikeuksia kytkentöjen
teossa, voit ottaa yhteyden Philipsin asiakaspalveluun.

Liitännät
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Analogiset liitännät
Nämä liitännät tarvitaan toistoa ja nauhoitusta varten
analogisilla sisään- ja ulostuloilla varustetun
vahvistimen/vastaanottimen kautta.

1 Liitä toimituksen mukana toimitettu audio-kaapeli
thelaitteen ANALOG OUT-kojevastakkeiden ja
vahvistimen/vastaanottimen analogisten
sisääntulovastakkeiden välille (TAPE IN, CD-R,AUX tai
PLAY IN).Asenna punaiset pistokkeet R-vastakkeisiin ja
valkoiset pistokkeet L-vastakkeisiin.

2 Liitä toimituksen mukana toimitettu audio-kaapeli laitteen
ANALOG IN-vastakkeiden ja vahvistimen/vastaanottimen
analogisten ulostulojen välille (CDR OUT,TAPE OUT,AUX
OUT, REC OUT jne.).
Asenna punaiset pistokkeet R-vastakkeisiin ja valkoiset
koskettimet L-vastakkeisiin.

3 Liitä järjestelmäsi kaikki komponentit (nauhadekki, CD-soitin,
viritin, levysoitin jne.) niiden analogisten
ulostulovastakkeiden kautta vahvistimen/vastaanottimen
kyseisiin analogiin sisääntulovastakkeisiin (CD IN,TUNER IN,
AUX IN, PHONO IN jne.).
➜ Kaikkia vahvistimeen/vastaanottimeen liitettyjä analogisia

laitteita voidaan nyt käyttää nauhoituslähteenä (ANALOG).

Digitaaliset liitännät
Suora digitaalinen koaksiaaliliitäntä
Tämä liitäntä tarvitaan suoraa nauhoitusta varten
digitaalisesta koaksiaalilähteestä (esim. CD-soitin, DVD, DAT).

1 Liitä digitaalinen koaksiaalikaapeli laitteen DIGITAL IN
–vastakkeen ja digitaalisen lähteen digitaalisen
ulostulovastakkeen (DIGITAL OUT) välille.
➜ Nauhoitus voidaan nyt suorittaa digitaalisen

koaksiaaliulostulon (DIGITAL1) kautta.

Suora digitaalinen optinen liitäntä
Tämä liitäntä tarvitaan suoraa nauhoitusta varten
digitaalisesta optisesta lähteestä (esim. CD-soitin, DVD, DAT).

1 Poista pölytulpat sekä lähteen että CD-nauhurin digitaalisista
optisista liitännöistä. Säilytä tulpat turvallisessa paikassa.

2 Liitä optinen kuituoptikaapeli 
laitteen OPTICAL IN –vastakkeen ja
lähteen optisen ulostulovastakkeen
(OPTICAL OUT) välille. Kun
molemmat pistokkeet on asennettu
kunnolla paikalleen, kuuluu naksahdus.
➜ Nauhoitus voidaan nyt suorittaa 

digitaalisen optisen sisääntulon (OPTICAL) kautta.
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Digitaaliset koaksiaaliliitännät digitaalisen
vastaanottimen kautta
Jos vastaanottimessasi on digitaaliset koaksiaalisisään- ja
ulostulot, näiden liitäntöjen avulla voidaan suorittaa digitaalisia
nauhoituksia vastaanottimeen liitetyistä eri lähteistä.

1 Liitä digitaalinen koaksiaalikaapeli laitteen DIGITAL IN- ja
OUT-vastakkeiden ja esim. digitaalisen vastaanottimen
(digitaalisten) AUX –sisään ja ulostulovastakkeiden välille.
➜ Kaikkia digitaalisen vastaanottimen (esim. CD ja DVD)

digitaalisiin sisääntulovastakkeisiin liitettyjä digitaalisia
laitteita voidaan nyt käyttää nauhoituslähteenä.

Yhdistäminen sähköverkkoon

1 Tarkista, vastaako tyyppikilven osoittama verkkojännite
paikallista verkkojännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys
myyntiliikkeeseen tai huolto-organisaatioon.

2 Varmista, että kaikki on suoritettu kaikki liitännät ennen
kytkeytymistä verkkovirtaan.

3 Yhdistä mukana olevan verkkojohdon laitepistoke CD-
tallentimen MAINS-liitäntään ja työnnä pistotulppa
pistorasiaan.

4 Paina ON/OFF-painiketta.
➜ CD-tallentimeen kytkeytyy virta.

Huom: Jos CD-tallennin on valmiustilassa (punainen
merkkivalo palaa), se voidaan aktivoida painamalla mitä
tahansa painiketta.

Toiminnanvalitsin on CD-tallennin toisiopuolelle, eikä se kytke
laitetta irti sähköverkosta.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä
se kyttke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu
verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin,
kun pistoke on pistorasiassa.

CD RECORDER

1

DIGITAALINEN
VASTAANOTIN

1

CD-NAUHURI

DIGITAL

IN OUT
OPTICAL

IN
ANALOG

IN

L

R

L
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Paristojen asettaminen kauko-
ohjaimeen

1 Avaa paristopesän kansi.

2 Aseta paristopesään ohjeen mukaan kaksi paristoa (mukaan
liitetyt “AA”, LR-6 tai UM-3 -paristot).

3 Aseta kansi takaisin paikalleen.

Huom: Käytä mieluiten kahta samantyyppisiä ja -ikäistä
paristoa.

Paristot sisältävät kemikaaleja. Ne on hävitettävä
asianmukaisesti.

Kauko-ohjaimen painikkeet

STANDBY BB
Standby/On-tilojen kytkentä

SCAN
10 sekunnin toisto joka kappaleen alusta

SHUFFLE
CD(RW)-levyn tai ohjelman toisto satunnaisjärjestyksessä

REPEAT
toiston uusinta

Aakkosnumeeriset näppäimet 0 - 9
- kappaleen valinta numerolla
- kirjaimen valinta tekstiä syötettäessä

TRACK INCR(ement)
kappalenumeroiden lisäys tallennuksen aikana

SCROLL
tekstin vierityksen käynnistys

CDR
CD-tallentimen valinta

CD
CD-soittimen valinta; voidaan käyttää erillisen Philips-CD-
soittimen ohjaukseen

SCAN

ABC DEF GHI

JKL MN OPQ

RST UVW XYZ

TRACK INCR.

MENU/
STORE PROG.

ENTER CANCEL

CDR

2

9

;

KJ

5 6

CD

SPACE SCROLL

SHUFFLE REPEAT

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Kauko-ohjaimen
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2
CD(RW)-levyn toiston aloitus

O
edellinen kappale (toisto- ja ohjelmatilassa)

P
seuraava kappale (toisto- ja ohjelmatilassa)

9
CD(RW)-levyn pysäytys ja ohjelman pyyhkiminen

Q
- haku takaapäin
- kohdistimen liikuttelu valikkotilassa ja ohjelman

tarkastelussa

R
- haku edestäpäin
- kohdistimen liikuttelu valikkotilassa ja ohjelman

tarkastelussa

;
CD(RW)-levyn toiston /tallennuksen keskeytys

MENU/STORE
- valikkotilan aloitus
- valikkoasetusten tallennus

PROG.(ram)
ohjelmamuistin avaaminen/ sulkeminen

ENTER
- asetusten valinta valikkotilassa
- kappalenumeroiden ohjelmointi
- valitun kappaleen toiston aloitus

CANCEL
- kappaleen poistaminen ohjelmasta
- tekstin pyyhkiminen valikkotilassa
- paluu valikon ylemmälle tasolle

Huom: Paina aina ensin CDR valitsemaan CD-nauhuri.

Levyjen syöttö

1 Avaa levypesä painamalla painiketta OPEN/CLOSE.
➜ OPEN syttyy.

2 Aseta CD-, CDR- tai CDRW-levy levykelkan oikeaan
syvennykseen etikettipuoli ylöspäin.

3 Sulje levypesä painamalla painiketta OPEN/CLOSE (katso
myös kappaletta CD-levyn toisto).
➜ Näyttöön syttyy ensin CLOSE, sitten READING ja

tämän jälkeen syötetyn levyn tyyppi.

0 Jos tallentimeen syötetään tyhjä tai osittain äänitetty CDR
tai viimeistelemätön CDRW, CD-tallennin kalibroi levyn
optimaalista tallennusta varten. Kalibroinnin aikana näytössä
lukee ensin INITIALIZING ja sen jälkeen
audiokappaleiden määrä. Kalibrointi kestää noin 25 sekuntia.

0 Jos CDR(W)-levy on viimeistelty, näyttöruudussa näkyy CD.

0 Jos levylle on tehty CD-tekstiä, näytössä vierivätTITLE
ARTIST (NIMIKE ja ARTISTI).

Huom: Laite hyväksyy vain audio-CD-levyt. Jos laitteeseen
syötetään muunlainen levy, näyttöön tulee ilmoitus WRONG
DISC/ USE AUDIO CD.

Tallennuksessa on tärkeää, että tyhjä levy on täysin pölytön
ja naarmuton (katso hoito-ohjeita).

REC

DIGITAL I

MANUAL

1 2 3 4

DIGITAL RECORD LEVEL CONTROL
SAMPLE RATE CONVERTER 12-56kHz

CDR 600 AUDIO CD RECORDER

OPEN/CLOSE
PLAY/PAUSE

STOP

FINALIZE ERASE SOURCE
DISPLAY

STANDBY

POWER

TYPE

RECORDING

RECORD

Nauhoitus
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Johdanto
Tulet havaitsemaan pian, kuinka helppoa on valmistaa omia
CD-levyjäsi.
Nauhurisi tarjoaa useita nauhoitustiloja.
RECORD DISC

- koko levyn synkronisoidun nauhoituksen tai ohjelman
tekemiseksi vain yksinkertaisesti lähde käynnistämällä.

RECORD TRACK
- yksittäisen raidan synkronisoidun nauhoituksen

tekemiseksi yksinkertaisesti lähde käynnistämällä.
REC(ord) MANUAL

- nauhoituksen käynnistäminen manuaalisesti
yksinkertaisesti painamalla RECORD-näppäintä.

MAKE CD
- koko levyn tai ohjelman synkronisoidun nauhoituksen

tekeminen yksinkertaisesti lähde käynnistämällä.
Viimeistely suoritetaan automaattisesti (aktiivinen
digitaalisia nauhoituksia varten).

Kaikkein sopivin nauhoitustila selitetään kutakin
nauhoitustarkoitusta varten. Nauhoitusistunto pohjautuu
lähinnä kolmeen vaiheeseen:
- valmistelu (suorita kaikki asetukset nauhoitusta varten),
- nauhoitus (varsinainen nauhoitus käynnistyy) ja
- nauhoituksen viimeistely (CDR(W):n tekeminen sopivaksi

toistoa varten CD-vakiosoittimella).

Nauhoitusta koskevia huomautuksia
Suosituksena on käyttää ensimmäisellä yrityskerralla
CDRW-levyä.

0 Jos levy on CDR-levy ja, jos se on jo viimeistelty, nauhoitus
ei ole mahdollista.

0 Jos levy on CDRW-levy ja jos se on jo viimeistelty, sen
viimeistely on ensin purettava.

0 Nauhoitustoimenpide on sama sekä CDR-levyillä että
CDRW-levyillä.

0 CD-tekstiä ei voida nauhoittaa ulkopuoleiselta CD-
soittimelta. (Teksti-informaatiota ei ole tarjolla CD-soittimen
ulostuotossa.)

0 Levyllä on oltava tarjolla 7 sekuntia, muuten et pysty
syöttymään nauhoituksen valmiustilaan. DISC FULL
ilmestyy sen jälkeen näyttöön.

0 Jos näytössä näkyy COPY PROTECT, lähdemateriaalista ei
voida tehdä digitaalista nauhoitusta. Nauhoitus ei käynnisty.

0 Serial Copy Management System (SCMS) –järjestelmä
mahdollistaa digitaalisen nauhoituksen erityisolosuhteissa:
- Tämä merkitsee sitä, että digitaalisesta kopiosta ei ole

mahdollista tehdä digitaalista kopiota.
- Analoginen nauhoitus on aina mahdollista !
- Alkuperäisestä tehtävien nauhoitusten määrä on

rajoittamaton.

0 Levylle voidaan nauhoittaa maksimina 99 raitaa. Raidan
minimipituus on 4 sekuntia.

Tärkeää: Käytä vain levyjä, joiden merkintänä on
CDR AUDIO tai CDRW AUDIO. PC:n CD (re)writer
–ohjelmassa käytettäväksi tarkoitettuja levyjä ei
voida käyttää CD-audionauhurissa.

Jos haluat toistaa nauhoitetun CDR-levyn
normaalilla CD-soittimella, sen on oltava viimeistelty.

Viimeistely on yksinkertainen toimenpide ja
välttämätön seuraaviin:
- nauhoitusten toistamiseksi CD-SOITTIMELLA,
- lisänauhoitusten estämiseksi levyllä,
- raitojen ylipyyhinnän estämiseksi CDRW-levyltä,
- CD-tekstin kirjoittamiseksi CDR(W)-levylle.

Viimeistelty CDRW-levy voidaan toistaa vain CDRW-
levyjen kanssa yhteensopivilla CD-soittimilla.

Nauhoitus
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Nauhoitustason säätäminen

Joissakin analogisissa lähteissä on niin korkeat
ulostuottotasot, että joudutaan ehkä säätämään
nauhoitustasoa hyvätasoisten, säröttömien nauhoitusten
varmistamiseksi.

1 Aseta viimeistelemätön CD(RW)-levy CD-nauhoituspesään
ja varmista, että levyssä ei ole naarmuja eikä pölyhiukkasia.

2 Paina SOURCE toistuvasti analogisen sisääntulon
(ANALOG) valitsemiseksi
➜ ANALOG syttyy ja ANALOG ilmestyy näyttöön.

3 CD-nauhoittimen ollessa pysähtyneenä paina RECORDING
TYPE kolme kertaa valitsemaan REC MANUAL.
➜ d alkaa vilkkua ja näyttöön ilmestyy PRESS

RECORD.

4 Käynnistä lähde painamalla PLAY/PAUSE 2;.
ÄLÄ käynnistä nauhoitusta!

5 Pyöritä EASY JOG/ENTER-näppäintä nauhoitustason
laskemiseksi, kunnes nauhoitus/toistotasopalkilla kaikki siniset
segmentit ovat valaistuna, mutta punaiset segmentit eivät
näy jatkuvasti valaistuina äänekkäimmän kohdan aikana.

6 Paina STOP 9 CD-nauhurilla ja lähteellä.
➜ Säädetty nauhoitustaso tallennetaan nauhurin muistiin

(myös virta katkaistuna!).

Huom: Nauhoitustasoa voidaan säätää myös digitaalisia tai
optisia nauhoituksia varten DIGITAL 1- tai OPTICAL
–sisääntulon valitsemisen jälkeen.

Koko CD:n nauhoitus

Tämän toiminnon avulla on mahdollista tehdä nopea ja
helppo kopio koko CD-levystä CD-levyyn, tehdä CD-
kokoelma tai arkistoida koko LP:stä tai kasetista CD-levylle.

Valmisteluja
1 Aseta viimeistelemätön nauhoittamaton levy CD-nauhurin

levypesään ja varmista, että siinä ei ole naarmuja eikä
pölyhiukkasia.

2 Paina SOURCE toistuvasti sentyyppisen kytkennän
valitsemiseksi, josta teit nauhoituksen lähteeseen.
Esimerkiksi:

- CD-soitin on kytketty sen digitaalisen ulosliittimen kanssa
suoraan CD-nauhurin digitaaliseen sisäänliittimeen: liitin on
DIGITAL I.

- CD-soitin liitetään sen analogisten ulosliitinten kanssa
suoraan CD-nauhurin analogisiin sisäänliittimiin: liitin on
ANALOG.

-Levylautanen liitetään sen analogisten ulosliitinten kanssa
vahvistimeen/vastaanottimeen, joka on kytketty CD-
nauhurin analogisiin sisäänliittimiin: liitin on ANALOG.
➜ DIGITAL I, OPTICAL I tai ANALOG syttyy ja DIGITAL

1, OPTICAL tai ANALOG ilmestyy näyttöön.

3 CD-nauhurin ollessa pysähtyneenä paina RECORDING
TYPE valitsemaan REC DISC koko CD tai raitojen
ohjelman valitsemiseksi.
➜ d ja sync alkavat vilkkua ja näyttö osoittaa valinnan.

Jos myös sisääntulonimike DIGITAL I tai OPTICAL

vilkkuu, kytke ulkopuolinen lähde tai tarkista digitaalinen
kytkentä.

Huom:
Jos nauhoitat  digitaalisestä lähteestä (OPTICAL tai

DIGITAL 1) ja haluat viimeistellä CD:n automaattisesti,
paina RECORDING TYPE, kunnes toiminto MAKE CD on
valittuna.

Jos suunnittelet raitojen kokoelman nauhoitusta, varmista,
että olet ohjelmoinut raitavalikoiman sille CD-soittimelle tai
CD-vaihtimelle, josta aiot nauhoittaa.

Nauhoitus
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Nauhoitus
1 Nauhoituksen käynnistämiseksi paina PLAY sillä

ulkopuolisella lähteellä, josta haluat nauhoittaa. CD-nauhuri
käynnistää nauhoituksen automaattisesti.

0 Jos kuitenkin käynnistät lähteen raidan aikana, nauhoitus
käynnistyy seuraavan raidan alusta tai 2,7 sekunnin
hiljaisuuden jälkeen analogisissa nauhoituksissa.

0 Kaistanumerot lisätään automaattisesti. Analogisen
nauhoituksen aikana voit syöttää lisäraitanumeroita
nauhoituksen aikana painamalla yksinkertaisesti TRACK
INCR. kaukosäätimellä.

0 Nauhoitustason säätämiseksi voidaan käyttää EASY
JOG/ENTER -näppäintä.

0 Nauhuri pysähtyy automaattisesti digitaalista nauhoitusta
suoritettaessa CD-levyltä.Toiminnon AUTO TRACK ollessa
päällä (ON) nauhuri pysähtyy ja odottaa uutta raitaa 1
minuutin ajan ennen pysähtymistä. Nauhoitukset DAT-,
DCC- tai analogisista lähteistä pysähtyvät vasta 20 sekunnin
hiljaisuuden jälkeen.

2 Nauhoituksen pysäyttämiseksi manuaalisesti paina STOP 9
CD-nauhurilla.
➜ sync häviää ja näyttöön ilmestyy UPDATE useamman

sekunnin ajaksi.

Viimeistely
Jos haluat toistaa nauhoitetun CDR(W) –levyn normaalilla
CD-soittimella, joudut ensin viimeistelemään levyn. Pane
merkille, että et pysty lisäämään muita raitoja viimeistellylle
CDR-levylle. Katso jaksoa "CDR- ja CDRW-levyjen
viimeistely".

Yksittäisen raidan nauhoitus

Tämän toiminnon avulla pystyt nauhoittamaan yksittäisen
raidan CD- tai LP-levyltä tai kasetilta.

Valmisteluja
1 Aseta CD-nauhurin levypesään viimeistelemätön

nauhoitettava levy ja varmista, että siinä ei ole naarmuja eikä
pölyhiukkasia.

2 Paina SOURCE toistuvasti sentyyppisen kytkennän
valitsemiseksi, josta teit nauhoituksen lähteeseen.
Esimerkiksi:

- CD-soitin on kytketty sen digitaalisen ulosliittimen kanssa
suoraan CD-nauhurin digitaaliseen sisäänliittimeen: liitin on
DIGITAL I.

- CD-soitin liitetään sen analogisten ulosliitinten kanssa
suoraan CD-nauhurin analogisiin sisäänliittimiin: liitin on
ANALOG.

- Levylautanen liitetään sen analogisten ulosliitinten kanssa
vahvistimeen/vastaanottimeen, joka on kytketty CD-
nauhurin analogisiin sisäänliittimiin: liitin on ANALOG.
➜ DIGITAL I, OPTICAL I tai ANALOG syttyy ja DIGITAL

1, OPTICAL tai ANALOG ilmestyy näyttöön.

3 CD-nauhurin ollessa pysähtyneenä paina RECORDING
TYPE valitsemaan REC TRACK koko CD tai raitojen
ohjelman valitsemiseksi.
➜ d ja sync alkavat vilkkua ja näyttö osoittaa valinnan.

Nauhoitus
1 Nauhoituksen käynnistämiseksi paina Play sillä ulkopuolisella

lähteellä, josta haluat nauhoittaa. CD-nauhuri käynnistää
automaattisesti nauhoituksen.

0 Jos kuitenkin haluat käynnistää lähteen raidan aikana,
nauhoitus käynnistyy seuraavan kaistan alusta tai 2,7
sekunnin hiljaisuuden jälkeen analogisissa nauhoituksissa.

0 EASY JOG/ENTER –näppäintä voidaan käyttää
nauhoitustason säätämiseksi.

0 Nauhuri pysähtyy automaattisesti, kun on kysymys CD-
levyltä suoritetusta digitaalisesta nauhoituksesta.
Nauhoitukset DAT-, DCC- ja analogisista lähteistä
pysähtyvät vasta 20 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

2 Nauhoituksen pysäyttämiseksi manuaalisesti paina STOP 9
CD-nauhurilla.
➜ sync häviää ja näyttöön ilmestyy UPDATE useamman

sekunnin ajaksi.

Viimeistely
Jos haluat toistaa nauhoitetun CDR(W) –levyn normaalilla
CD-soittimella, joudut ensin viimeistelemään levyn. Pane
merkille, että et pysty lisäämään muita raitoja viimeistellylle
CDR-levylle. Katso jaksoa "CDR- ja CDRW-levyjen
viimeistely".

Nauhoitus
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Manuaalinen nauhoitus

Tämän toiminnon avulla on mahdollista käynnistää ja
pysäyttää nauhoitus mistä tahansa lähteestä manuaalisesti.
Voit käyttää manuaalista nauhoitusta elävän musiikin tai
muun erityismusiikin. kuten klassisen musiikin nauhoittamista
varten, mitä ei voida nauhoittaa synkronoidulla
nauhoituksella.

Tärkeää: CD-vaihtimista nauhoitttamista varten
käytä RECORD DISC, RECORD TRACK- tai MAKE
CD-tilaa. Älä käytä toimintoa REC MANUAL.

Raitalisäykset
0 Digitaalisten nauhoitusten aikana raitanumerot voidaan

kopioida automaattisesti alkuperäisestä.

0 Analogisia nauhoituksia varten laite pystyy tunnistamaan
hiljaisuuksia (2,7 sekuntia pitempiä) lähdemateriaalissa ja
käynnistämään uuden kaistan.Automaattinen raitatoiminto
riippuu kuitenkin analogisesta lähdemateriaalista eikä lisää
aina raitanumeroita kuten alkuperäisellä.

0 Nauhoituksia varten meluisista ulkopuolisista analogisista
lähteistä, kuten LP-levyt tai kasettinauhat, suosittelemme
vahvasti automaattikaistan kytkemistä tilaan OFF (pois
päältä) ja raitanumeroiden syöttämistä manuaalisesti.

0 Automaattikaista on oletuskytkentänä. Jos haluat kytkeä tai
katkaista automaattikaistan:

1 Paina STORE/MENU.
➜ TEXT EDIT ilmestyy näyttöön.

2 Pyöritä EASY JOG/ENTER –näppäintä valitsemaan AUTO
TRACK -alivalikko.
➜ AUTO TRACK ilmestyy näyttöön.

3 Paina EASY JOG/ENTER vahvistusta varten.
➜ ON tai OFF OFF ilmestyy näyttöön.

4 Käännä EASY JOG/ENTER –näppäintä valitsemaan
automaattikaistan kytkentä (ON) tai katkaisu (OFF).

5 Paina EASY JOG/ENTER vahvistusta varten.
➜ AUTO TRACK ilmestyy näyttöön.

6 Paina STOP 9 poistumista varten.

Analoginauhoitusten aikana voit aina syöttää raitanumeroita
manuaalisesti painamalla TRACK INCR. kaukosäätimellä.
Raidan minimipituus on 4 sek. Raitanumeroita ei voida
muuttaa nauhoituksen jäkeen.

Valmistelutoimet
1 Aseta viimeistelemätön levy CD-nauhurin levypesään ja

varmista, että siinä ei ole naarmuja eikä pölyhiukkasia.

2 Paina SOURCE toistuvasti valitsemaan sentyyppinen liitäntä,
jonka teit nauhoituslähteeseesi. Esimerkkejä:

- CD-soitin on liitetty sen digitaalisten ulosliittimien kanssa
suoraan CD-nauhurin digitaalisiin sisäänliittimiin: liitäntä on
DIGITAL I.

- CD-soitin on liitetty sen analogisten ulosliittimien kanssa
suoraan CD-nauhurin sisäänliittimiin: liitin on ANALOG.

- Levylautanen on liitetty sen analogisten ulosliitäntöjen
kanssa vahvistimeen/vastaanottimeen, joka on liitetty CD-
nauhurin analogisiin sisäänliittimiin: liitin on ANALOG.
➜ DIGITAL I, OPTICAL I tai ANALOG syttyy ja DIGITAL

1, OPTICAL tai ANALOG ilmestyy näyttöön.

3 CD-nauhurin ollessa pysähtyneenä paina RECORDING
TYPE kolme kertaa valitsemaan REC MANUAL yksittäisen
raidan nauhoitusta varten.
➜ d ja MANUAL alkavat vilkkua ja näyttöön ilmestyy

valinta.

0 If CHECK INPUT –viesti ja sisääntulonimike DIGITAL I tai
OPTICAL villkkuu myös; kytkeydy ulkopuoliseen lähteeseen
tai tarkista digitaalinen liitin.

0 Voit nauhoittaa 3 sekunnin hiljaisuuden raidan alkuun
painamalla PLAY/PAUSE 2; CD-nauhurilla ennen
nauhoituksen käynnistämistä.

Nauhoitus
1 Nauhoituksen käynnistämiseksi paina RECORD CD-

nauhurilla ja käynnistä lähde välittömästi.
➜ d syttyy palamaan jatkuvasti. Raitanumero ja

nauhoitusaika ilmestyvät näyttöön.

0 Nauhoituksen keskeyttämiseksi paina PAUSE  2; CD-
nauhurilla.
➜ d alkaa vilkkua.Aloita uudelleen vaiheesta 1.

2 Nauhoituksen pysäyttämiseksi paina STOP 9 CD-
nauhurilla..
➜ UPDATE syttyy ja sammuu.

Nauhoituksen jälkeen näyttöön ilmestyy UPDATE usean
sekunnin ajaksi.

Huom: Kun AUTO TRACK on päällä (ON), nauhuri pysähtyy
automaattisesti. Nauhoitukset DAT-, DCC- tai analogisista
nauhoituksista pysähtyvät 20 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.
Kun AUTO TRACK on poissa päältä (OFF), nauhoitus ei
pysähdy automaattisesti.

Viimeistely
Jos haluat toistaa nauhoitetun CD(RW)-levyn normaalilla
CD-soittimella, joudut ensin viimeistelemään levyn. Pane
merkille, että et pysty lisäämään muita raitoja viimeistellylle
CDR-levylle. Katso jaksoa "CDR- ja CDRW-levyjen
viimeistely".

Nauhoitus
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CDR- ja CDRW-levyjen
viimeistely
Viimeistelyn aikana levylle kirjoitetaan sisällysluettelo (table
of contents,TOC).

Viimeistely on yksinkertainen toiminto, joka on tehtävä,
jotta:
- tallenteita voidaan toistaa CD-soittimessa
- levylle ei voida tahattomasti tallentaa lisää kappaleita
- CDRW-levyltä ei voida pyyhkiä kappaleita
- CD-tekstin kirjoittaminen CDR(W)-levylle.

Automaattinen viimeistely
Automaattinen viimeistely on mahdollista, kun käytetään
MAKE CD -tallennusta .

Manuaalinen viimeistely
1 Varmista, että (CD-tallentimessa oleva) levy on

ehdottomasti naarmuton ja pölytön.

2 Paina tallentimen ollessa pysähdyksissä painiketta FINALIZE.
➜ Näytössä näkyy FINALIZE CD ja PRESS RECORD.

3 Paina painiketta RECORD.
➜ Näyttöön tulee XX XX FINAL ja viimeistelyn

likimääräinen kesto.Viimeistelyn aikana näytössä näkyy
jäljellä oleva viimeistelyaika.
Kun viimeistely on valmis, näyttöön tulee kappaleiden
kokonaismäärä ja tallenteiden kokonaiskesto.
Näytössä CDR(W) muuttuu merkiksi CD.

Viimeistely kestää vähintään 2 - 4 minuuttia.

Huom:Viimeistelyn aikana CD-tallennin ei ota vastaan
mitään käskyjä.

Kun CDR-levy on viimeistelty, sille ei voida enää lisätä
tallenteita.

CDRW-levyjen viimeistelyn
purkaminen
Koskee vain CDRW-levyjä.
Jos haluat tallentaa lisää kappaleita viimeistellylle levylle 
(tai poistaa niitä), viimeistely on ensin purettava. Levyn
sisällön hakemisto poistetaan:

1 CD-tallentimen ollessa pysähdyksissä paina painiketta 
REC TYPE tai ERASE.
➜ Näyttöön tulee ilmoitus UNFINALIZE ja 

PRESS ENTER.

2 Paina painiketta JOG (ENTER).
➜ Levyn viimeistely puretaan nyt ja sen jälkeen levylle

voidaan tallentaa uusia kappaleita.

0 Jos et enää halua tallentaa tai pyyhkiä mitään, paina STOP-
painiketta 9.

Huom:Viimeistelyn purkaminen kestää noin 1,5 minuuttia.
Purettaessa sellaisen CDRW-levyn viimeistelyä, jossa on

tekstiä, teksti siirretään CD-tallentimen muistiin.Tekstimuisti voi
tulla täyteen. Näyttöön tulee tällöin ilmoitus MEMORY
FULL/FINALIZE CD. Muistitilan vapauttamiseksi on muita
levyjä varten tallennettua tekstiä pyyhittävä pois tai jokin
toinen levy viimeisteltävä.

Nauhoitus
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CDRW-levyn sisällön ylipyyhintä

Koskee vain viimeistelemättömiä CDRW-levyjä.

Voit pyyhkiä:
- Kappaleita voi pyyhkiä vain lopusta.
- Toiminnon EASY JOG avulla voit valita yhtä kaistaa

useamman kaistan ylipyyhinnän samanaikaisesti.

Huom: Jakson sisältä ei voida poistaa levyjä.

- Koko levyn voi myös tyhjentää yhdellä kertaa.

Yhden tai usean kappaleen poisto lopusta:
1 Paina kerran painiketta ERASE.

➜ Näytössä näkyy kappaleiden lukumäärä ja niiden
kokonaiskesto. ERASE TRACK ja PRESS RECORD
syttyvät.

0 Jos levy on viimeistelty, näyttöön tulee CD, kun CDRW-levy
on syötetty tallentimeen.Tallennin pyytää ensin
vahvistamaan viimeistelyn purkamisen. Vahvista painamalla
säädintä EASY JOG/ENTER tai kauko-ohjaimen painiketta
ENTER.

2 Valitse kappaleet, jotka haluat poistaa, kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä vastapäivään.
➜ Valitut kappalenumerot alkavat vilkkua kappalepalkilla.
➜ Näytössä näkyy jäljellä oleva aika sen jälkeen, kun valitut

kappaleet on poistettu. Kappale, joka näytetään, kuuluu
poistettaviin.

3 Paina painiketta RECORD.
➜ Näytössä näkyy jäljellä oleva kokonaisaika ja ERASE.
➜ Kun valitut kappaleet on poistettu, näytössä näkyvät

jäljellä olevat kappaleet ja niiden kokonaiskesto.

Koko levyn tyhjennys:
1 Paina painiketta ERASE kaksi kertaa.

➜ Näytössä näkyy kappaleiden lukumäärä ja niiden
kokonaiskesto. ERASE DISC ja PRESS RECORD
syttyvät.

0 Jos levy on viimeistelty, näyttöön tulee cd, kun CDRW-levy
on syötetty tallentimeen.Tallennin pyytää ensin
vahvistamaan viimeistelyn purkamisen. Vahvista painamalla
säädintä EASY JOG/ENTER tai kauko-ohjaimen painiketta
ENTER.

2 Paina painiketta RECORD.
➜ Näytössä näkyy jäljellä oleva kokonaisaika ja ERASE.

Koko levy tyhjennetään.

Koko levyn tyhjennys kestää enintään 15 sekunnin.

CD-levyn toisto

1 Käynnistä CD-levyn toisto painamalla painiketta
PLAY/PAUSE 2;.
➜ 2 syttyy ja näyttöön tulee parhaillaan soivan kappaleen

numero ja kesto.

2 Paina painiketta DISPLAY kerran tai kaksi tai kolme kertaa,
jos haluat nähdä
➜ kappaleen jäljellä olevan keston, koko levystä jäljellä

olevan keston, pysyvät tekstitiedot ja kappaleen keston
(katso kappaletta Valikkotila).

3 Jos haluat keskeyttää toiston hetkeksi, paina painiketta
PLAY/PAUSE 2; uudelleen.
➜ ; syttyy näyttöön.

4 Kun haluat jatkaa toistoa, paina uudelleen painiketta
PLAY/PAUSE 2;.

5 Lopeta toisto painikkeella STOP 9.
➜ Näyttöön tulee kappaleiden määrä ja kokonaiskesto.

Kappaleen valinta 

Kappaleen valinta toiston aikana
1 Kierrä säädintä EASY JOG/ENTER, kunnes näyttöön tulee

halutun kappaleen numero.
➜ Toisto siirtyy valitun kappaleen alkuun.

Kappaleen valinta CD-toiston ollessa
pysähdyksissä

1 Kierrä säädintä EASY JOG/ENTER, kunnes näyttöön tulee
halutun kappaleen numero.

2 Käynnistä toisto painamalla säädintä EASY JOG/ENTER tai
kauko-ohjaimen painiketta ENTER-näppäintä vahvistukseksi
tai paina painiketta PLAY/PAUSE 2;.

Huom:Voit myös syöttää halutun raitanumeron käyttämällä
kaukosäätimen numeronäppäimiä. Kun on kysymys 2-
numeroisesta luvusta paina näppäimiä nopeassa
järjestyksessä.

Nauhoitus / Toisto

213

S
u

o
m

i

xp CDR 600/00_09 Suomi  06-04-2001 18:22  Pagina 213



Haku

1 Pidä painike 5 tai 6 painettuna (toistotilassa).
➜ Soitin hakee ensin takaa- tai edestäpäin 10-kertaisella

nopeudella pienellä äänenvoimakkuudella, ja siirtyy
sitten 50-kertaiseen nopeuteen ääni mykistettynä.

2 Vapauta painike, kun haluttu kohta löytyy.
➜ Toisto alkaa halutusta kohdasta.

Huom: Satunnaistoiston, kappaleen uusinnan tai ohjelmoidun
toiston aikana haku rajoittuu parhaillaan soivaan
kappaleeseen.

Satunnaistoisto (shuffle)
1 Jos haluat aloittaa satunnaistoiston, paina painiketta

SHUFFLE ennen CD-levyn toistoa tai toiston aikana.
➜ CD-levyn (tai mahdollisen ohjelman) kappaleet

toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

2 Kun haluat palata takaisin normaaliin toistoon, paina
painiketta SHUFFLE uudelleen.
➜ CD-tallennin siirtyy pysäytystilaan.

Huom: Satunnaistoisto lakkaa myös, jos levypesä avataan.

CD-levyn, kappaleen tai ohjelman
uusinta

1 Paina painiketta REPEAT yhden tai useamman kerran CD-
levyn toiston aikana.
➜ Kun REPEAT TRACK syttyy, parhaillaan soiva kappale

toistetaan uudelleen. Kun REPEAT ALL syttyy, levy tai
ohjelma toistetaan uudelleen.

2 Jos haluat palata takaisin normaaliin toistoon, paina
painiketta REPEAT yhden tai useamman kerran, kunnes
➜ REPEAT-merkki sammuu näytöstä.

Huom: Satunnaistoistoa voi käyttää yhdessä REPEAT ALL

toiminnon tai ohjelmoidun toiston kanssa.
REPEAT-toiminto lakkaa myös, jos levypesä avataan.

Raitojen ohjelmointi
0 Voit ohjelmoida enintään 99 kappaletta toistettavaksi

halutussa järjestyksessä.

0 Kappaleita voidaan ohjelmoida toistettavaksi useamminkin
kuin kerran, mutta jokainen toistokerta lasketaan yhdeksi
kappaleeksi (STEP).

Ohjelmointi

1 Ohjelma vilkkuu ja näyttöruutuun tulee teksti PROGRAM ja
jälkeen kappaletiedot.
➜ PROG vilkkuu ja näyttöön tulee ilmoitus PROGRAM.

2 Valitse halutut kappalenumerot kiertämällä säädintä EASY
JOG/ENTER myötä- tai vastapäivään ja tallenna valinnat
painamalla painiketta ENTER.

tai:

Anna kappaleen numero numeronäppäimillä ja vahvista
ENTER-painikkeella. Jos kappale on kaksinumeroinen,
näppäile numerot nopeasti peräkkäin.
➜ Kappale tallentuu ohjelmaan.
➜ Näytössä näkyvät kappaleen numero, ohjelman

kokonaiskesto ja ohjelmoidut kappaleet (STEP).

3 Toista vaihe 2 kaikille ohjelmoitaville kappaleille.

4 Lopeta ohjelmointi painamalla painiketta STOP 9 tai
painiketta PROGRAM.
➜ PROG palaa jatkuvasti.

5 Käynnistä ohjelmoitu toisto painamalla painiketta
PLAY/PAUSE 2;.

Huom: Jos haluat tarkastella ohjelmaa, paina painiketta
PROGRAM ja sen jälkeen pysäytystilassa CD-tallentimen
painiketta 5 tai 6.

Jos haluat lisätä ohjelmaan kappaleita, toista vaiheet 1-5.
Jos yrität ohjelmoida yli 99 kappaletta, näyttöön tulee

ilmoitus PROG FULL.

Ohjelman tyhjennys
1 Pysäytä tarvittaessa ohjelmoitu toisto painikkeella STOP 9.

2 Tyhjennä ohjelma painamalla uudelleen painiketta STOP 9.
➜ PROG häviää näytöstä.

0 Ohjelma tyhjentyy myös, jos levypesä avataan.

Kappaleen poistaminen ohjelmasta
1 Siirry ohjelmatilaan painamalla pysäytystilassa painiketta

PROGRAM.

2 Valitse poistettava kappale painikkeella 5 tai 6.
➜ Kappalenumero ja ohjelmanumero näkyvät näytössä.

3 Poista kappale ohjelmasta painamalla painiketta
CANCEL/DELETE.
➜ Näytössä näkyvät jäljellä olevat ohjelmanumerot ja

ohjelman jäljellä oleva kesto.

EASY JOG STORE/MENU CANCEL/DELETE

Toisto
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Huomautuksia valikkotilasta
0 Valikkotilassa voit käyttää tiettyjä ominaisuuksia, joita ei voi

ohjata tavallisilla (dekin etupaneelin tai kauko-ohjaimen)
painikkeilla.

0 TEXT-alivalikoissa (A-B) voit antaa levyille ja kappaleille
nimet. Levyn ja kappaleen nimet näkyvät näytössä toiston
aikana.

0 RECORDING-alivalikoissa (D-E) voit tehdä automaattisen
kappalenumeroinnin (Auto Track) ja kanavatasapainon
(Balance) asetukset.

0 Kaikki valikkotilassa tehtävät asetukset (paitsi Balance)
tallentuvat dekin muistiin. Asetukset voidaan kutsua milloin
tahansa muistista ja niitä voidaan muuttaa.

Valikon peruskäyttö
Valikko on käytössä tallennus- ja pysäytystilassa.

1 Kun käytät kauko-ohjainta, valitse ensin CDR.

2 Siirry valikkotilaan painamalla dekin tai kauko-ohjaimen
painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

3 Valitse haluamasi alivalikot kiertämällä EASY JOG/ENTER -
säädintä.

4 Vahvista valinnat painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.

5 Valitse alivalikoiden vaihtoehdot kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.

6 Vahvista valinnat painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.

7 Tallenna asetukset ja palaa alivalikkoon painamalla painiketta
STORE/MENU.

8 Paina painiketta STOP 9, jolloin asetukset tallentuvat ja
poistut valikkotilasta.

Huom:Vain viimeistelemättömien levyjen tekstiä voi editoida.
(Viimeisteltyjen CDRW-levyjen viimeistely on ensin purettava.)

Valikkotila
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A.Tekstin syöttö

CD-teksti voidaan lisätä ja/tai vaihtaa nauhoitukseen.Tämä
voidaan suorittaa pysäytystilassa tai nauhoituksen aikana.
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa taiteilijan nimen ja
albumin CDR-levylle sekä myös raidan otsikon ja taiteilijan
nimen otsikkoa varten.

Teksti tallentuu tallentimen muistiin ja sitä voidaan muokata
ennen CDR-levyn viimeistelyä. Kun CDR(W)-levy on
viimeistelty, CD-teksti kirjoitetaan levylle ja poistetaan
nauhurin muistista. (Viimeistellyn) CDRW-levyn tekstiä voi
muokata milloin tahansa.

1 Paina painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

2 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee ALBUM ARTIST.

3 Valitse kiertämällä EASY JOG/ENTER -säädintä alivalikosta
haluamasi vaihtoehto: ALBUM ARTIST, ALBUM TITLE,
ARTIST TR 1, TITLE TR 1, jne.

4 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee ensimmäinen merkkipaikka.

5 Valitse kirjaimet kiertämällä EASY JOG/ENTER -säädintä tai
painamalla kauko-ohjaimen vastaavaa näppäintä.

6 Tallenna jokainen merkki ja siirrä kohdistin seuraavaan
kohtaan painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.

0 Näppäimillä 5 ja 6 voit siirtää kohdistimen haluttuun
kohtaan.

0 Merkin voi pyyhkiä CANCEL-painikkeella.

7 Paina painiketta STORE/MENU, jos haluat tallentaa
syöttämäsi nimen tai painiketta STOP 9, jos haluat lopettaa.

Huom: Kuhunkin kohtaan voidaan tallentaa enintään 
60 kirjainmerkkiä.

Saat kirjainten väliin välilyönnin painamalla EASY
JOG/ENTER -säädintä tai kauko-ohjaimen painiketta ENTER
valitsematta sitä ennen kirjainta.

Kun olet antanut artistin nimen tiettyyn kappaleeseen, sama
nimi kopioituu automaattisesti seuraavaan kappaleeseen.Voit
vahvistaa nimen painikkeella STORE/MENU tai syöttää uuden
nimen edellä esitetyllä tavalla.

B.Tekstin poistaminen

1 Paina painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

2 Valitse alivalikko TEXT ERASE kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee TEXT ERASE.

3 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöruutuun tulee ALL TEXT.

4 Valitse kiertämällä EASY JOG/ENTER -säädintä alivalikosta
haluamasi vaihtoehto: ALL TEXT, ALBUM ARTIST,
ALBUM TITLE, ARTIST TR 1, TITLE TR 1 jne.

5 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttö pyytää vahvistamaan valinnan uudelleen.

Näyttöön tulee ilmoitus ERASE OK.

6 Vahvista uudelleen painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee UPDATE.

7 Paina painiketta STORE/MENU, jos haluat palata
alivalikkoon, tai painiketta STOP 9, jos haluat lopettaa.

TEXT ERASE ALL TEXT

ALBUM ARTIST

ALBUM TITLE

ARTIST TR N

TITLE TR N

TEXT EDIT
ALBUM ARTIST

ALBUM TITLE

ARTIST TR N

TITLE TR N
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C. CD-tekstimuistin tarkastelu

CD-teksti tallentuu tallentimen muistiin. Kun CDR(W)-levy
viimeistellään, CD-teksti kirjoitetaan levylle ja se poistuu
tallentimen muistista. MEMORY VIEW -toiminnon avulla voit
tarkastella ja pyyhkiä tallentimen muistissa olevaa
viimeistelemättömien levyjen CD-tekstiä levy kerrallaan.
Käytetyn muistin määrä näkyy näytössä aina, kun levykelkka
avautuu ja siinä on viimeistelemätön CDR(W)-levy.
(esim. MEMORY 9ù)

1 Paina painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

2 Valitse MEMORY VIEW -alivalikko kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee MEMORY VIEW.

3 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee ensimmäinen tallentimen muistissa

oleva levyn nimi.

4 Valitse levyn nimi, jonka haluat poistaa.

5 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee ilmoitus ERASE MEMORY.

6 Vahvista kyseisen levyn tekstin poisto painamalla EASY
JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee UPDATE.

7 Paina painiketta STORE/MENU, jos haluat palata
alivalikkoon, tai painiketta STOP 9, jos haluat lopettaa.

Huom: Jos muistissa ei ole levyjä, näyttöön tulee ilmoitus
MEMORY EMPTY.

Kun CD-tallentimen tekstimuisti on täynnä, näyttöön tulee
ilmoitus MEMORY FULL ja sen jälkeen FINALIZE CD. Jos
haluat tallentaa CD-levyn niiden levyjen luetteloon, joita varten
on tallennettu tekstiä, sinun täytyy poistaa luettelosta yksi levy
tai viimeistellä jokin levy. (“jota varten on tallennettu tekstiä”)

Näyttöön voi tulla myös ilmoitus MEMORY FULL/
FINALIZE CD, jos puretaan sellaisen CDRW-levyn
viimeistelyä, jota varten oli tallennettu tekstiä (katso kappaletta
CDRW-levyjen viimeistelyn purkaminen). Muistitilaa pitää nyt
vapauttaa edellä esitetyllä tavalla.

D.Automaattinen
kappalenumerointi

Raitalisäykset
Synkronisoitujen nauhoitusten aikana raitanumerot
kopioidaan alkuperäisestä.Tämä suoritetaan automaattisesti
digitaalisia lähteitä varten. Kun on kysymys analogisista
nauhoituksista, laite pystyy tunnistamaan hiljaisuuksia (2,7
sekuntia pitempiä) lähdemateriaalissa ja käynnistämään
uuden raidan (Automaattiraidan lisäys).

Automaattiraita riippuu kuitenkin analogisen
lähdemateriaalin laadusta eikä lisää aina raitanumeroa kuten
alkuperäisellä.

Automaattiraita on oletuskytkentänä. Jos haluat katkaista tai
kytkeä automaattiraidan:

1 Paina painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

2 Valitse AUTO TRACK -alivalikko kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee AUTO TRACK.

3 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee ON tai OFF.

4 Valitse vaihtoehto ON tai OFF kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.

5 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee AUTO TRACK.

6 Paina painiketta STOP 9, jos haluat lopettaa.

Analogisen nauhoituksen aikana voit aina halutessasi syöttää
raitanumerot manuaalisesti painamalla TRACK INCR.
kaukosäätimellä. Raitanumeroita ei ole mahdollista lisätä
manuaalisesti digitaalisen nauhoituksen aikana. Raidan
minimipituus on 4 sek. Raitanumeroita ei voida muuttaa
nauhoituksen jälkeen.

Huom:Automaattiraita on aina aktiivinen synkronisoitujen
nauhoitusten aikana.

AUTO TRACK

ON

OFF

MEMORY VIEW
CD 1

CD 2

CD N
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E. Kanavatasapaino

Tämä toiminto on aktiivinen ainoastaan
nauhoitus/valmiustilassa

1 Paina painiketta STORE/MENU.
➜ Näyttöön tulee TEXT EDIT.

2 Valitse SET BALANCE-alivalikko kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee SET BALANCE.

3 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.
➜ Näyttöön tulee FE ja L 100  R 100.

4 Säädä tallennuksen kanavatasapaino kiertämällä EASY
JOG/ENTER -säädintä.

0 Vastapäivään: vasemmanpuoleinen numero (F) pienenee,
oikeanpuoleinen kasvaa.

0 Myötäpäivään: oikeanpuoleinen numero (E) pienenee,
vasemmanpuoleinen kasvaa.

5 Vahvista painamalla EASY JOG/ENTER -säädintä.

6 Tallenna asetukset painamalla painiketta STORE/MENU.

Huom: Kanavatasapainon asetus ei tallennu pysyvästi.

SET BALANCE

L 100 R 100
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VAROITUS
Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, sillä se mitätöi takuun. Älä avaa laitetta, muuten
vaarana voi olla sähköisku.Vian aiheutuessa tarkista ensin vianhakuoppaan luettelemat seikat ennen laitteen
viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys
myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
Laserin turvallisuus
Tässä laitteessa käytetään laseria. Suojuksen saa poistaa ja tämän laitteen huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltomekaanikko, muuten seurauksena voi olla silmien vaurioituminen.

Ongelma Ratkaisu:

Ei virtaa – tarkasta, että ON/OFF-virtakytkintä on painettu (punainen merkkivalo palaa): CD-
tallennin on valmiustilassa. Herätä se toimintaan painamalla mitä tahansa painiketta.

– tarkasta, että verkkojohto on yhdistetty kunnolla
– katkaise laitteesta virta ja kytke se heti uudelleen

Ei ääntä – tarkasta audio-liitännät
– jos käytät vahvistinta, kokeile toista äänilähdettä

Huono äänentoisto vahvistimesta – tarkasta, ettei CD-tallentimen analogista lähtöliitäntää ole yhdistetty vahvistimen
Phono-liitäntään

Toisto ei käynnisty – tarkasta, että CD:n etikettipuoli on ylöspäin
– puhdista levy
– kokeile toisella levyllä, onko vika levyssä

Kauko-ohjain ei toimi – paina CDR kaukosäätimellä ja yritä uudelleen
– suuntaa kauko-ohjain suoraan CD-tallenninta kohti
– tarkasta paristot ja vaihda tarvittaessa
– valitse ensin oikea äänilähde

Tallennus ei onnistu – puhdista levy
– tarkasta, onko CDR(W)-levy viimeistelemätön
– tarkasta, että levylle voidaan tallentaa ja vaihda tarvittaessa tilalle sopiva levy
– levy ei ole audio-CD-levy (WRONG DISC)
– valittu äänilähde on väärä.Tuloliitännän merkki vilkkuu (CHECK INPUT)
– Kokeile käyttämällä Philipsin audio-CDR(W)-levyä

Tallenteessa häiriöitä – tarkasta, että äänitystaso on säädetty oikein

Tallenteiden välissä 20 sekunnin – katso kappaletta Autostart-tallennus
tauko

Tallenninta ei tee mitään –katkaise virta edessä olevalla virtakytkimellä ja kytke uudelleen

Näytössä DISC RECOVER – tallennuksen aikana on ollut sähkökatko ja tallennin yrittää korjata levyä

Näytössä DISC ERROR – levylle ei voida enää tallentaa mitään eikä sitä voida viimeistellä. Sitä voidaan 
kuitenkin toistaa tässä tai muussa CD-tallentimessa

– CDRW-levylle juuri tallennettava kappale on epäonnistunut, mutta levylle voidaan
tallentaa lisää ja se voidaan viimeistellä

Nauhoitetut raidat eivät käynnisty – kokeile toista automaattiraita-asetusta
eivätkä pysähdy oikeaan aikaan tai – tarkista, onko raitojen välillä vähintään 2,7 sekunnin hiljaisuus
raidat ovat sulautuneet yhteen (koskee vain analogista nauhoitusta)

– asenna raitalisäykset manuaalisesti kaukosäädintä käyttämällä

START SOURCE -osoitus – käynnistä synkronoitu ulkopuolinen nauhoitus painamalla PLAY sillä ulkopuolisella
lähteellä, josta haluat nauhoittaa
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