CDR Mini Hi-Fi system

FW-R8

Important notes for users in the U.K.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To
change a fuse in this type of plug proceed as follows:

Si dichiara che l’apparecchio FW-R8 Philips risponde alle
prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a
BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.

Fatto a Eindhoven

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it
should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of
5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the
distribution board should not be greater than 5 Amp.
Note: The severed plug must be disposed of to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp
socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following
code: blue = neutral (N), brown = live (L).
As these colours may not correspond with the colour markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal marked N or
coloured black.
• Connect the brown wire to the terminal marked L or
coloured red.
• Do not connect either wire to the earth terminal in the plug,
marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cord
grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over
the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts
1958 to 1972.
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Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal
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Mukanatoimitetut osat
– 2 kaiutinta sisältäen 2 kaiutinkaapelia
– Kauko-ohjain
– 2 kauko-ohjaimen paristoa, kokoa AA
– AM (MW) silmukka-antenni
– FM lanka-antenni
– Verkkojohto

Laitteen sijoittaminen
Sijoita laite vaakasuoralle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa laitteen
ylikuumentumisen estämiseksi.
Päällä olevien matkapuhelinten sijainti lähellä CDR Mini
Hi-Fi:ä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Laitteen kunnossapito
Pyyhi laite pehmeällä, lievästi
kostutetulla, nukkaamattomalla
liinalla. Älä käytä puhdistusaineita,
koska ne saattavat aiheuttaa
syövyttävän reaktion.
Älä altista laitetta, paristoja tai
levyjä kosteudelle, sateelle, hiekalle
tai (lämmityslaitteen tai suoran
auringonpaisteen aiheuttamalle)
liialle kuumuudelle.

MIC

Ympäristötietoa
Laitteen pakkauksessa ei olla käytetty ylimääräisiä
pakkausmateriaaleja. Olemme tehneet kaikkemme
eroteltaksemme pakkausmateriaalit kolmeen yhtenäiseen
materiaaliryhmään: pahviin (laatikko), polystreoniin (styroksi)
ja polyetyyliin (pussit, suojamuovi).
Laitteesi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää,
mikäli kierrätyksen hoitaa asiaan erikoistunut yritys. Ottakaa
huomioon paikalliset määräykset pakkausmateriaalien, loppuun
kuluneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämiseksi.

ENERGY STAR® yhteistyökumppanina,
Philips takaa tämän laitteen
energiatehokkuuden hyötysuhteen
ENEGY STAR® määräysten mukaisesti.

Vianmääritys ...................................................................................................31

Tämä laite täyttää radiosuojauksen osalta Euroopan
yhteisön määräykset.
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Äänitettävät levyt

CD(RW)-levyjen käsittely

Äänittämiseen muista käyttää ainoastaan erityisiä
audiolevyjä. Nämä levyt on merkitty tekstillä ”Digital Audio”
ja seuraavanlaisin alla olevin logoin.

Jos CDR Mini Hi-Fi laite ei osaa lukea levyjä oikein, käytä
yleisesti saatavilla olevia puhdistus CD:tä puhdistaaksesi
linssin ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Muut
puhdistustavat saattavat vahingoittaa linssiä. Pidä levypesä
aina suljettuna estääksesi pölyn pääsemisen linssiin.

Tähän äänittävään CD-soittimeen on olemassa kahdenlaisia
audiolevyjä:
– CD-Audio Recordable (CDR) levyt
Näille levyille voidaan äänittää ainoastaan
kerran ja viimeisteltyinä niitä voidaan
toistaa kaikissa standardi CD-soittimissa
ja äänittävissä CD-soittimissa.
– CD-Audio ReWritable (CDRW) levyt
Näille levyille voidaan viimeisteltynä
äänittää, pyyhkiä pois ja äänittää
uudelleen useamman kerran ja niitä
voidaan toistaa kaikissa CDRW
yhteensopivissa CD-soittimissa ja
äänittävissä CD-soittimissa.
Kaikki seuraavalla tarralla varustetut Philips
CD-soittimet ja äänittävät CD-soittimet ovat
yhteensopivia CDRW-levyjen kanssa.
Laitteen ongelmattoman toiminnan puolesta suosittelemme
käyttämään tässä laitteessa ainoastaan Philips audio CDR ja
audio CDRW-levyjä.
Huomio: Älä käytä tietokone CDR tai CDRW-levyjä
äänittämiseen, koska tällöin äänitys ei toimi
häiriöttömästi!
Äänitys on luvallista, mikäli se ei loukkaa
tekijänoikeuksia tai kolmannen osapuolen muuta
oikeutta.

Suomi
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Linssi saattaa altistua kosteudelle siirrettäessä laite nopeasti
kylmästä lämpimään ympäristöön. Tässä tapauksessa
CD(RW)-levyjen soittaminen ei ole mahdollista. Anna laitteen
olla hetki lämpimässä ympäristössä kosteuden haihtumiseksi.
Ottaaksesi CD(RW)-levy helposti
pois sen kotelostaan, paina kotelon
keskiaukossa olevaa painiketta
nostamalla samalla CD(RW)-levyä
ylöspäin. Tartu CD(RW)-levyyn aina
reunoista ja laita levy käytön jälkeen
takaisin. Älä koskaan kirjoita CD:lle tai
liimaa siihen tarraa. Kirjoita ainoastaan
CDR tai CDRW-levyjen tekstipuolelle ja
käytä ainoastaan pehmeää huopakynää.
Puhdistaaksesi CD(RW)-levy,
pyyhi se pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla siirtymällä levyn keskiosasta
levyn ulkoreunojen suuntaan.
Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa
levyä!

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.

Joissakin maissa Philipsin CDR Mini Hi-Fi laitteen
käyttöohjeen esittäminen saattaa vaatia
tekijäinoikeusviranomaisten luvan.

LUOKAN I
LASERLAITE

Toistettavat levyt
Levyjen toistamiseen voit käyttää tässä CD-vaihtimessa ja
äänittävässä CD-soittimessa seuraavia audiolevyjä:
– Kaikkia valmiiksi äänitettyjä audio CD-levyjä
– Kaikkia audio CDR ja audio CDRW-levyjä
Huomio: – Älä yritä toistaa CD-ROM, CD-I tai CDV-levyjä!
– CDR(W)-levyt, jotka on äänitetty tietokoneella
voidaan toistaa ainoastaan, jos ne on käsitelty
audiostandardin mukaan (IEC958: Kuluttajan osa).
Ainoastaan yksittäissessio!

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säätö tai
käyttö saattaa aikaansaada radioaktiivista säteilyä tai
muunlaista vaarallista toimintaa.

VAROITUS
AVATTUNA LAITE LÄHETTÄÄ NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ.
VÄLTÄ ALTISTUMASTA SÄTEELLE.
Huomio: Levysoittimessa on vastaava varoitus
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Takaseinä
1 AC MAINS ~ ........................Tehtyäsi kaikki muut
liitännät, yhdistä
verkkojohto pistorasiaan.
Optimaaliseen esitykseen
käytä ainoastaan
alkuperäistä verkkojohtoa.
2 DIGITAL IN ...........................yhdistä digitaalisen laitteen
coaxiaaliseen lähtöliitäntään
3 DIGITAL OUT........................yhdistä digitaalisen laitteen
coaxiaaliseen tuloliitäntään
4 SPEAKERS 6 Ω L/R .............yhdistä mukanatoimitettuihin
kaiuttimiin
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5 SUBWOOFER OUT ..............yhdistä subwooferin
tuloliitäntään
6 AM AERIAL ..........................yhdistä tähän
mukanatoimitettu silmukkaantenni
7 FM AERIAL 75 Ω .................yhdistä tähän
mukanatoimitettu lankaantenni
8 AUX IN L/R ...........................yhdistä lisälaitteen
analogiseen
audiolähtöliitäntään
9 LINE OUT L/R .......................yhdistä lisälaitteen
analogiseen
audiotuloliitäntään

Etuseinä
0 Lähteen valinta
CD 1, CD 2, CD 3 ..................valitsee CD-vaihtimen,
yhdistää CD 1, CD 2 tai CD 3
CDR........................................valitsee äänittävän
CD-soittimen
TUNER...................................valitsee virittimen
DIGITAL / ANALOG AUX ....valitsee lisälaitteen
tuloliitännän
! ...............................................CD-vaihtimen pesä
@ OPEN/CLOSE........................avaa ja sulkee CD-vaihtimen
pesän
# CD CHANGE .........................valitsee seuraavan levypesän
$ ...............................................näyttö
% CD RECORDER .....................äänittävän CD-soittimen pesä
^ y STANDBY ON...................kytkee laitteen päälle ja
valmiustilaan
& DISPLAY ...............................valitsee näytön
informaation/tekstin
* MIC LEVEL ...........................säätää mikrofonin
äänenvoimakkuuden
( MIC........................................mikrofoniliitin
) Monitoimivalitsimet
Hakupyörä:
í JOG CONTROL ë........CDC, CDR: valitsee
edellisen/seuraavan raidan
TUNER: valitsee
edellisen/seuraavan
esivalitun radioaseman
Painonäppäimet:
YES ........................................vahvistaa valinnan
á SEARCH..........................CDC, CDR: haku eteenpäin,
esittää ohjelman raidat,
kontrolloi kohdistinta eri
valikoissa
TUNER: säätää korkeammalle
radiotaajuudelle
É PLAY/PAUSE..................aloittaa ja keskeyttää
toiston/äänityksen
PROG.....................................avaa/sulkee ohjelmavalikon
EDIT TEXT.............................pääsy/ulospääsy
tekstieditoinnin
valikkoon/valikosta
EDIT TRACK .........................pääsy/ulospääsy
raitaeditoinnin
valikkoon/valikosta
REC LEVEL ............................vapauttaa hakupyörän
säätämään äänitystason
Ç STOP...............................pysäyttää CD:n
soiton/äänittämisen, sulkee
ohjelmamuistin
à SEARCH..........................CDC, CDR: haku taaksepäin,
esittää ohjelman raidat,
kontrolloi kohdistinta eri
valikoissa
TUNER: säätää matalammalle
äänitaajuudelle
NO..........................................peruu valinnan

¡ FINALIZE...............................äänitysten viimeistely ja
viimeistelyn purku
™ REC TYPE..............................pääsy/ulospääsy
äänitysvalikkoon/
äänivalikosta
£ RECORD
CD™CD..................................valitsee pikaäänityksen ja
kyseisen CD:n automaattisen
viimeistelyn
COMPILE CD ........................valitsee pikaäänityksen ja
kyseisen ohjelman
automaattisen viimeistelyn
≤ ERASE ...................................pyyhkii äänityksiä
∞ Äänivalinnat
MASTER VOLUME ..............äänenvoimakkuuden säädin
TREBLE .................................säätää diskanttitason
PURE .....................................kytkee basson ja diskantin
asetukset päälle/pois
INCREDIBLE SURR..............luo erittäin leveän
stereovaikutelman
LOUDNESS...........................korotuttaa diskantin ja basson
BASS.....................................säätää bassotason
§ p ...........................................3,5 mm kuulokeliitäntä
Huomio: Kuulokkeiden liitäntä kytkee kaiuttimet pois
päältä.
≥ OPEN/CLOSE........................avaa ja sulkee äänittävän
CD-soittimen levykelkan
• RDS........................................kytkee RDS ilmoitusten kautta
CD TEXT................................kytkee CD-tekstiinformaation kautta
ª NEWS/TA..............................TUNER: kytkee RDS uutiset
ja RDS liikenneilmoitukset
päälle ja pois päältä
CLOCK/TIMER......................valitsee kellon toiminnot,
aktivoi ja mitätöi ajastimen
º iR SENSOR ...........................infrapunakauko-ohjaimen
sensori
Huomio: Huomaat, että erilaiset näppäimet valaistaan
laitteessa riippuen valikoista tai ohjelmista, joissa olet.
Tämä on ohjeesi löytääksesi relevantit näppäimet
pystyäksesi toimimaan mahdollisen helposti.
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Virtalähde

Antennin liitännät

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen takaosassa.

AM antenni
Mukanatoimitettu silmukka-antenni palvelee ainoastaan
sisäkäyttöä.

1 Tarkista, täsmääkö laitteen tyyppikilven ilmoittama jännite
paikallista verkkojännitettä. Jos ei, ota yhteys myyjääsi tai
huolto-organisaatioon.

1 Sovita kehysantennin pistoke AM AERIAL:iin kuvatulla tavalla.

2 Varmista, että olet tehnyt kaikki liitännät ennen kuin
kytket laitteen sähkövirtaan.

2 Aseta antenni mahdollisimman etäälle televisiosta, VCRlaitteesta ja muista säteilevistä laitteista.

3 Kytke mukanatoimitettu verkkojohto AC MAINS ~ liittimeen
ja pistorasiaan. Tämä kytkee laitteen virtalähteeseen.

3 Käännä antenni optimaaliseen vastaanottoasentoon.

Optimaaliseen esitykseen käytä ainoastaan
alkuperäistä verkkojohtoa.

AM
AERIAL

Kun laite on kytketty valmiustilaan, laite kuluttaa siitä
huolimatta hieman sähköä.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle,
eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
Laitteen ylikuumentumisen välttämiseksi laitteeseen
on sisäänrakennettu turvapiiri. Tästä johtuen laitteesi
saattaa kovissa oloissa kytkeytyä pois päältä. Jos näin
tapahtuu, kytke laitteesta virta pois päältä ja anna
laitteen viilentyä ennen laitteen ottamista uudelleen
käyttöön.

Kaiuttimien liitännät
Kaiutinliitännät ovat napsahdusliittimiä. Käytä niitä alla
kuvatulla tavalla.

FM antenni
Mukanatoimitettua lanka-antennia voidaan käyttää
ainoastaan vastaanottamaan läheisiä asemia. Parempaan
vastaanottoon suosittelemme kaapeliantennin tai
ulkoantennin käyttöä.
1 Sovita mukanatoimitettu lanka-antenni FM AERIAL 75 Ω
alla olevan kuvauksen mukaisesti.
2 Käännä antennia eri asentoihin optimaalisen vastaanoton
turvaamiseksi.
• Jos käytät kaapeliantennia tai ulkoantennia, sovita
antenniliitin FM AERIAL 75 Ω lanka-antennin sijasta.

IAL
FM AER Ω
75

1 Liitä värillinen (tai merkitty) johto punaiseen liittimeen ja
musta (tai merkitsemätön) johto mustaan liittimeen.
2 Yhdistä:
– Vasen kaiutin L:ään (punainen ja musta)
– Oikea kaiutin R:ään (punainen ja musta)
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CD RECORDER

Analogiset audioliitännät

Digitaaliset audioliitännät

AUX IN L/R
Tämän laitteen yhteydessä on mahdollista käyttää
lisälaitteita, kuten kasettinauhuria, TV:tä tai VCR:tä.

DIGITAL IN
Voit käyttää tätä coaxiaalista tuloliitintä minkä tahansa digitaalisen
audiolaitteen äänityksiin yhdessä digitaalisen coaxiaalisen
lähtöliittimen kuten CD-soittimen tai DVD-soittimen kanssa.

1 Aseta RCA-kaapelin punainen liitin punaiseen liitäntään
AUX IN R ja valkoinen liitin valkoiseen liitäntään AUX IN L.
2 Aseta RCA-kaapelin toinen pää lisälaitteen
audiolähtöliitäntään.
3 Paina DIGITAL / ANALOG AUX toistuvasti valitaksesi
lisälaitteen analogisen tuloliitännän.
y AUX Analog ilmestyy.
4 Käytä laitettasi tavalliseen tapaan ja säädä
äänenvoimakkuus ja ääni laitteen kanssa.
Huomio: Levysoitinta ei voida suoraan asentaa AUX IN L/R
liittimeen. Jos haluat käyttää levysoitinta laitteen
yhteydessä, sinun täytyy yhdistää vahvistin laitteen
AUX IN L/R liitäntään. Tämän jälkeen kytke
levysoitin vahvistimeen.
LINE OUT L/R
Voit käyttää tätä lähtöliitäntää minkä tahansa analogisen
audiolaitteen esim. vahvistimen tai kasettinauhurin
toistamiseen tai äänittämiseen.
• Käytä RCA-kaapelia yhdistääksesi lisälaitteen analoginen
audiotuloliitin laitteen LINE OUT L/R kanssa ja käytä
laitettasi tavalliseen tapaan.

1 Käytä coaxiaalista kaapelia yhdistämään lisälaitteen
coaxiaalinen lähtöliitin laitteen DIGITAL IN:in kanssa.
2 Paina DIGITAL / ANALOG AUX toistuvasti valitaksesi
laitteen digitaalisen tuloliitännän.
y AUX Digital ilmestyy.
3 Käytä laitettasi tavalliseen tapaan.
DIGITAL OUT
Voit käyttää tätä coaxiaalista lähtöliitintä minkä tahansa
digitaalisen audiolaitteen äänityksiin yhdessä digitaalisen
coaxiaalisen tuloliittimen kuten äänittävän CD-soittimen kanssa.
• Käytä coaxiaalista kaapelia yhdistääksesi lisälaitteen
coaxiaalinen tuloliitin laitteen DIGITAL OUT:in kanssa ja
käytä laitettasi tavalliseen tapaan.

Subwooferin liitäntä
Subwooferia voidaan käyttää kohentamaan laitteesi bassoominaisuuksia huomattavasti.
1 Käytä RCA-kaapelia yhdistääksesi subwooferin tuloliitäntä
laitteen SUBWOOFER OUT:iin.
2 Seuraa subwooferin yhteydessä saamiasi ohjeita.
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KAUKO-OHJAIN

2 ...........................asettaa laitteen valmiustilaan
CDR, TUNER, CD1,
CD2, CD3, AUX........valitsee lähteen
Numerot/kirjainpainikket
1–0 ....................numeropainikkeet raidoille tai asemille
ABC – XYZ ........kirjainpainikkeet tekstille
SPACE ...............tekstissä välin ilmaisin
EDIT TEXT ................pääsy tekstieditoinnin valikkoon
-VOLUME.............vaimentaa ääntä
+VOLUME.............voimistaa ääntä
É ...........................aloittaa toiston/äänityksen
í ..........................CDC, CDR: valitsee edellisen raidan
TUNER: valitsee edellisen esivalitun
viritinaseman
ë ...........................CDC, CDR: valitsee seuraavan raidan
TUNER: valitsee seuraavan esivalitun
viritinaseman.
Ç ...........................pysäyttää CD:n toiston/äänityksen, sulkee
ohjelmamuistin
á ...........................CDC, CDR: haku eteenpäin, esittää
ohjelman raidat, ohjaa kursoria eri
valikoissa
TUNER: säätää korkeammalle
radiotaajuudelle
à ...........................CDC, CDR: haku taaksepäin, esittää
ohjelman raidat, ohjaa kursoria eri
valikoissa
TUNER: säätää matalammalle
radiotaajuudelle
Å ...........................keskeyttää toiston/äänityksen
YES ..........................valitsee vaihtoehdon
NO ...........................peruuttaa vaihtoehdon
PROGRAM ...............avaa/sulkee ohjelmavalikon
SHUFFLE ..................toistaa raidat satunnaisessa
järjestyksessä
REPEAT ....................toistaa raidan, koko CD(RW)-levyn tai
ohjelman
TRACK INCR. ...........valitsee automaattisen tai manuaalisen
raitojen kasvujärjestyksen
TIMER ON/OFF ........aktivoi ja purkaa ajastimen
SLEEP.......................aktivoi uniajastimen
MUTE.......................vaimentaa äänen
BRIGHTNESS...........säätää näytön kirkkautta
L BALANCE..............säätää äänibalanssin vasempaan
kaiuttimeen
R BALANCE .............säätää äänibalanssin oikeaan kaiuttimeen
LOUDNESS ..............korottaa äänibalanssin ja basson
INCREDIBLE
SURROUND .............luo erittäin laajan stereovaikutelman
PURE ........................säätää basson ja äänibalanssin säädöt
päälle/pois
Huomio: Paina aina ensin haluamasi lähteen lähdepainiketta (esim.
CD 1) ennen kuin valitset halutun funktion (esim. SHUFFLE).

10

CDR

2

TUNER

CD1

ABC

CD2

CD3

DEF

GHI

1

2

3

JKL
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RST

UVW

XYZ
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8
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SPACE

TEXT
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EDIT

AUX

VOLUME

-
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ë

Suomi

Kauko-ohjaimen painikkeet

+
ë

Ç
Å
NO

YES

PROGRAM SHUFFLE

TIMER ON/OFF

REPEAT TRACK INCR.

SLEEP

BRIGHTNESS

LOUDNESS

MUTE

BALANCE
L

R

INCREDIBLE

PURE

SURROUND

Kauko-ohjaimen paristot
Avaa kaukosäätimen
paristokotelon kansi ja aseta
sisään 2 alkaliparistoa, tyyppiä
AA (R06, UM-3).
Älä käytä vanhoja ja uusia tai
erityyppisiä paristoja
yhdisteltyinä keskenään.
Poista paristot niiden tyhjennettyä tai jos kauko-ohjainta ei
käytetä pitkään aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineosia, joten ne täytyy
hävittää asiaan kuuluvalla tavalla.

NÄYTTÖ

Informaatioalue
PRESET

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL
REM

REC
REM

TOTAL
REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

TUNER

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD CD AUX
START

RECORDING IN PROGRESS

FINALIZE
MIC
ALC
FINISH

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

Tämä alue osoittaa CD-vaihtimen ja äänittävän CD-soittimen
palautteet, virittimen taajuudet, valintavalikon vaihtoehdot,
arvot ja esittää tekstiviestit.
Merkkivalot ja liput
PRESET

STEP

.....kyseinen ohjelma äänitetään
pikaäänityksellä ja automaattisella
viimeistelyllä
FM TUNER
..........FM asemasta äänitetään
............kyseinen levy äänitetään pikaäänityksellä
CD=CD
ja automaattisella viimeistelyllä
AUX
...................ulkoisen lähteen materiaalia äänitetään
É .........................toisto on päällä
Å .........................toisto on keskeytetty
RECORDING IN PROGRESS ..äänitys on käynnissä
.....äänitysprosessin tila näytetään
CD ..................................valmiiksi äänitetty CD, viimeistelty
CDR tai CDRW-levy on asennettu
CD R ...............................viimeistelemätön CDR-levy on asennettu
CD RW ............................viimeistelemätön CDRW-levy on
asennettu
FINALIZE .........................viimeistely/viimeistelyn purku alkaa
MIC ................................mikrofonin tuloliitäntää käytetään
ALC ................................automaattinen tasotarkistin on päällä
COMPILE CDC

Laitteen näyttö on jaettu 3 alueeseen, jotka osoittavat seuraavaa:

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL

REM

REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD AUX

CD

START

RECORDING IN PROGRESS

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

TUNER

FINALIZE
MIC
ALC
FINISH

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

START

FINISH

Viritin
STEREO ...........................FM

asema vastaanotetaan stereona
..........................RDS asema vastaanotetaan
NEWS .............................RDS uutisilmoitukset on päällä
TA ..................................RDS liikenneilmoitukset on päällä
EON ................................EON on päällä
AUX

Liput
CD TEXT ..........................CD-teksti

on käytössä
valikko on käytössä
EDIT TRACK ....................raitaeditoinnin valikko on käytössä
REC X..........................äänitysajastin on valittuna
PROG ..............................ohjelmavalikko on käytössä
X ................................kello on valittuna
ALARM X .....................herätysajastin on valittuna
SLEEP .............................uniajastin on valittuna
REPEAT DISC ...................valittua levyä toistetaan toistuvasti
REPEAT TRACK .................kyseistä raitaa toistetaan toistuvasti
REPEAT ALL .....................kaikki CD-vaihtimen (tai ohjelman)
levyt soitetaan toistuvasti
SHUFFLE ..........................joko kaikki ohjelman raidat tai
CD-vaihtimeen ladatut tai äänittävän
CD-soittimen levy(t) toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä
CD TEXT EDIT ..................tekstieditoinnin

CD-vaihdin
........................ladattujen levypesien lukumäärä
É ........................toisto on päällä
Å .........................toisto on keskeytetty
CD 1, 2, 3.....................levypesä 1, 2 tai 3 on valittu ja ladattu
valmiiksi äänitetyllä CD-levyllä,
viimeistetyllä CDR tai CDRW-levyllä
CD R 1, 2, 3..................levypesä 1, 2 tai 3 on valittu ja ladattu
viimeistelemättömällä CDR-levyllä
CD RW 1, 2, 3...............levypesä 1, 2 tai 3 on valittu ja
täytetty viimeistelemättömällä
CDRW-levyllä

DIGITAL ...........................ulkoisen

lähteen digitaalinen
tuloliitäntä on käytössä
ANALOG ..........................ulkoisen lähteen analoginen
tuloliitäntä on käytössä
Musiikkimuistio, äänivalot ja kauko-ohjain
PRESET

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL

REM

REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD AUX

CD

START

RECORDING IN PROGRESS

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

TUNER

FINALIZE
MIC
ALC
FINISH

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

INCREDIBLE SURROUND ....Incredible

Surround on päällä
on päällä
PURE ..............................basson ja diskantin säädökset on
kytketty pois päältä
...............................kauko-ohjaimesta tulevaa komentoa
vastaanotetaan
Musiikkimuistio
1–20..........................CDC, CDR: kyseisen raidan numeron
esitys, levyn/ohjelman raitojen lukumäärä
TUNER: vastaanotetun aseman
esivalittu numero
+................................CDC, CDR: levy tai ohjelma sisältää yli
20 raitaa
TUNER: yli 20 radioasemaa on talletettu
......spektrianalysaattori
LOUDNESS ......................Loudness
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Äänittävä CD-soitin:
Aseta pesään audiolevy (teksti ylöspäin).

OPEN/CLOSE
CD CHANGE

CD
CHAN

GER

LE • 3 CD CHANGER
CD REWRITABLE COMPATIB

DIGITAL /

ANALOG

AUX

STANDBY
ON

TUNER

SOR
iR SEN

CD 1

CD 2

S/TA
NEW

CD 3
RDS

FW-

R8

ER
CK/ TIM
T CLO
CD TEX

M
MINI HIFI SYSTE
CD RECOR DABLE

DISPLAY

CD-TEXT EDIT

ING

LOSE
OPEN/C

ER
CD RECORD
CDR

RECORD

CD

CD

COMPILE

MIC
LEVEL

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

3 CD-vaihdin:
Paina laitteen OPEN/CLOSE painiketta uudelleen
sulkeaksesi pesä.
yPesä sulkeutuu ja Reading ilmestyy.
yMikäli pesään on asetettu viimeistelemätön levy
Initializing ilmestyy.
yCD, levyn pesänumero, raitojen kokonaismäärä ja levyn
kokonaissoittoaika ilmestyvät viimeiseksi valitun
levypesän osalta. Raitojen numerot ilmestyvät
musiikkimuistion kenttään.
Äänittävä CD-soitin:
Paina laitteen OPEN/CLOSE painiketta uudelleen
sulkeaksesi pesä.
yPesä sulkeutuu ja Reading ilmestyy.
yMikäli pesään on asetettu viimeistelemätön levy,
Initializing ilmestyy.
yCDR, levyn raitojen kokonaismäärä ja levyn
kokonaissoittoaika ilmestyvät. Raitojen numerot
ilmestyvät musiikkimuistion kenttään.

MIC

CD(RW)-levyjen toisto
Virran päälle kytkeminen, kytkentä valmiustilaan
• Kytke laitteeseen virta painamalla laitteen
y STANDBY ON painiketta.
• Kytke laite valmiustilaan painamalla laitteen y
STANDBY ON painiketta uudelleen (2 kauko-ohjaimessa).

CD-vaihtimen, äänittävän CD-soittimen lataaminen
Tärkeää!
1) Tämä laite on suunniteltu säännönmukaisille CD(RW)levyille. Tämän vuoksi älä käytä muita lisälaitteita
kuten esimerkiksi levyn stabilointikiekkoja tai CD
käsittelyliinaa tms. myynnissä olevia tarvikkeita,
koska ne saattavat jumiuttaa vaihtimen mekanismin.
2) Älä lataa levypesään yhtä levyä useampaa levyä.
1 CD-vaihdin:
Paina laitteen OPEN/CLOSE painiketta CD-vaihtimen pesän
avaamiseksi.
yOpen CDC ilmestyy ja pesä avautuu.
Äänittävä CD-soitin:
Paina laitteen OPEN/CLOSE painiketta äänittävän
CD-soittimen pesän avaamiseksi.
yOpen CDR ilmestyy ja pesä avautuu.
2 CD-vaihdin:
Voit asettaa aina kolne levyä CD-vaihtimeen
yhtäjaksoiseen toistoon ilman keskeytystä. Aseta
audio levy (teksti ylöspäin) oikeaan levypesään.
• Voit ladata toisen levyn vasempaan levypesään.
• Asettaessasi kolmannen audiolevyn paina laitteen
CD CHANGE painiketta.
yCD karuselli pyörähtää, kunnes tyhjä levypesä on
oikealla puolella.
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1 Paina É PLAY/PAUSE (Ékauko-ohjaimessa) aloittaaksesi
toiston.
CD-vaihdin:
y CD, levyn pesänumero, kyseisen raidan numero ja
jäljellä oleva soittoaika ilmestyvät. Myös kyseisen
raidan numero välkkyy musiikkimuistiossa.
Äänittävä CD-soitin:
y CDR, kyseisen raidan numero ja jäljellä oleva soittoaika
ilmestyvät. Myös kyseisen raidan numero välkkyy
musiikkimuistiossa.
• Saadaksesi tietoa seuraavista tiedoista paina toistuvasti
laitteen DISPLAY painiketta:
y Raidan numero, kyseisen raidan jäljellä oleva soittoaika
y Raidan numero, levyn jäljellä oleva soittoaika
y Raidan numero, kyseisen raidan juokseva soittoaika
2 Paina Ç STOP (Çkauko-ohjaimessa) lopettaaksesi toisto.
CD-vaihdin:
y CD, levyn pesänumero, raitojen kokonaismäärä ja levyn
kokonaissoittoaika ilmestyvät.
Äänittävä CD-soitin:
y CDR, raitojen kokonaismäärä ja levyn
kokonaissoittoaika ilmestyvät.
• Saadaksesi tietoa seuraavista tiedoista paina toistuvasti
laitteen DISPLAY painiketta:
y Raitojen kokonaismäärä, levyn kokonaissoittoaika
y CD text ilmestyy.
• Voit keskeyttää toiston painamalla É PLAY/PAUSE
(Åkauko-ohjaimessa) painiketta.
y Toiston keskeytetty soittoaika vilkkuu.
• Jatkaaksesi toistoa paina É PLAY/PAUSE (Ékaukoohjaimessa) painiketta uudelleen.

LOUDNESS
• Paina LOUDNESS painiketta kytkeäksesi loudness joko
päälle tai pois päältä.
yLOUDNESS merkkivalo syttyy ja Loudness ilmestyy, jos
loudness on päällä.

RECORD

CD

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

T

Äänisäädöt
Äänenvoimakkuuden säätö
• Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä MASTER VOLUME:a
(-VOLUME/+kauko-ohjaimessa).
y Äänenvoimakkuuden taso ilmestyy dB (desibeli).
Incredible Surround
Stereoääni määräytyy etukaiuttimien välisen etäisyyden
mukaan. Incredible Surround mahdollistaa todellisen laajan
stereovaikutelmasta nauttimisen, kaiuttimien etäisyydestä
huolimatta.
• Paina INCREDIBLE SURR. (INCREDIBLE SURROUND kaukoohjaimessa) painiketta kytkeäksesi äänivalinta joko päälle
tai pois päältä.
yINCREDIBLE SURROUND merkkivalo syttyy ja
Incredible Surround ilmestyy, jos äänivalinta
on päällä.
Huomio: Incredible Surroundin vaikutus saattaa vaihdella
erityyppisissä esityksissä.
Diskantin ja bassotason säädökset
1 Paina laitteen TREBLE tai BASS painiketta.
yÄänipyörä aktivoituu valitsemaan diskantin/basson säätöjä.
2 Käännä äänipyörää säätääksesi diskantti tai basso.
y Treble tai Bass ja kyseinen arvo (–5 ja +5 välillä)
ilmestyvät lyhyesti.
Huomio: Jos äänipyörään ei kosketa 5 sekuntiin, se kytkeytyy
takaisin äänenvoimakkuuden säätimeksi.

MUTE
Tämä ominaisuus sallii äänen tilapäisesti pois päältä
sulkemisen, ilman laitteen sammuttamista.
1 Paina kauko-ohjaimen MUTE painiketta säätääksesi ääni
pois päältä.
yMute ilmestyy ja toisto/äänitys jatkuu äänettä.
2 Paina jälleen kauko-ohjaimen MUTE painiketta säätääksesi
äänen päälle.
Kaiuttimien tasapaino
Kytkettyjen etukaiuttimien välistä suhteellista
äänenvoimakkuutta on mahdollista säätää.
• Paina kauko-ohjaimen L BALANCE tai R BALANCE
painikkeita säätääksesi vasemman tai oikean etukaiuttimen
relatiivista äänenvoimakkuutta.
y Balance L (tai R) ja kyseinen vasemman (tai oikean)
etukaiuttimen äänentaso ilmestyvät.
y Molempien kaiuttimien ollessa tasapainossa,
Balance L=R ilmestyy.

Demo tila
Demo tila näyttää laitteen eri ominaisuuksia ja alkaa
automaattisesti.
• Jos jokin lähdenäppäin on painettu:
y Laite kytkeytyy haluttuun lähteeseen.
Jos y STANDBY ON on painettu:
y Laite kytkeytyy valmiustilaan. Muutaman sekunnin
kuluttua, esitys alkaa uudelleen.
Demo tilan peruuttaminen
• Pidä laitteen Ç STOP painiketta painettuna vähintään 3
sekuntia peruuttaaksesi demo tila.
y Demo tila on peruutettu toistaiseksi. Laite kytkeytyy
valmiustilaan. Muutaman sekunnin kuluttua laite
kytkeytyy energiaa säästävään tilaan.

PURE
• Paina PURE painiketta toistuvasti kytkeäksesi basson ja
diskantin säädökset joko päälle tai pois päältä.
yPURE merkkivalo syttyy ja Pure ilmestyy, jos basson ja
diskantin säädökset on kytketty pois päältä.
yOptimal ilmestyy, jos esiasetetut basson ja diskantin
säädöt ovat päällä.
yPersonal ilmestyy, jos henkilökohtaiset esivalitut
basson ja diskantin säädöt ovat päällä.
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Levyn valinta CD-vaihtimeen
• Paina joko CD1, CD 2 tai CD 3 valitaksesi tietty levy.

Raidan valinta ja haku
Raidan valinta toiston aikana
• Käännä í JOG CONTROL ë (paina kauko-ohjaimessa
í tai ë näppäimiä) hypätäksesi valitun levyn edeltävän
tai seuraavan raidan alkuun.
y Toisto jatkuu valitulta raidalta.
Raidan valinta toiston ollessa keskeytettynä
1 Käännä í JOG CONTROL ë (paina kauko-ohjaimessa
í tai ë näppäimiä) hypätäksesi halutun raidan kohdalle.
2 Paina É PLAY/PAUSE (Ékauko-ohjaimessa) aloittaaksesi
toisto.
y Toisto alkaa halutulta raidalta.
Huomio: Kauko-ohjaimen í tai ë painikkeiden sijasta voit
suoraan ohjata linssin haluttuun raitanumeroon
käyttämällä numeerisia näppäimiä. 2-osaisissa
numeroissa paina näppäimiä nopeasti peräjälkeen.
Kohdan haku toiston aikana
1 Pidä à SEARCH tai á SEARCH (kauko-ohjaimen
à tai á) painikkeita painettuina löytääksesi tietyn raidan
kohta eteenpäin tai taaksepäin siirtyessä.
y Etsintä alkaa ja toisto jatkuu heikolla äänellä.
3 sekunnin kuluttua etsintä kiihtyy äänen sammuessa.
2 Vapauta painike halutulla kohdalla.
y Normaali toisto jatkuu.
Huomio: SHUFFLE:n aikana, toistettaessa raitaa ja ohjelmaa,
etsintä on mahdollista ainoastaan kyseisen raidan
kohdalla.

SHUFFLE ja REPEAT
Raidan, levyn tai ohjelman uudelleentoisto
1 Paina toistuvasti kauko-ohjaimen REPEAT painiketta toiston
aikana valitaksesi joko:
y REPEAT TRACK: Kyseinen raita toistetaan jatkuvasti.
y REPEAT DISC: Koko valittu levy toistetaan jatkuvasti.
y REPEAT ALL: Kaikki CD-vaihtimen (tai ohjelman) levyt
toistetaan jatkuvasti.

Raitojen toisto satunnaisessa järjestyksessä
1 Paina kauko-ohjaimen SHUFFLE painiketta toiston aikana.
y SHUFFLE merkkivalo syttyy ja joko kaikki ohjelman raidat
tai CD-vaihtimeen tai äänittävän CD-soittimen ladatut
levyt soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
2 Palataksesi normaaliin toistoon, paina SHUFFLE painiketta
uudelleen.

CD-teksti

NEW

RDS

ABLE MINI HIFI

SYSTEM

CD TE

XT

S/TA

CLOCK

/TIMER

Tämä ominaisuus sallii tiedon, kuten levyn nimen tai kappaleen
nimen esittämisen, jotka on erityisesti sisällytetty CD-levyyn.
• Varmista asettaa CD-tekstillinen CD-levy.
yCD TEXT merkkivalo syttyy ja levyn nimi esiintyy kerran.
CD-teksti toiston ollessa pysähdyksissä
• Paina laitteen CD TEXT painiketta nähdäksesi seuraavat
tiedot, jotka esiintyvät kerran (jos ovat luettavissa):
– Levyn nimi
– Levyn artistin nimi
CD-teksti toiston aikana
• Paina laitteen CD TEXT painiketta nähdäksesi seuraavat
tiedot, jotka esiintyvät kerran (jos ovat luettavissa):
– Raidan artistin nimi (ainoastaan äänittävässä
CD-soittimessa)
– Raidan nimi

Mikrofonin sekoitus
1 Säädä MIC LEVEL minimitasolle estääksesi akustisen
palautteen (esim. kovan huojuvan äänen) ennen kuin
yhdistät mikrofonin.
2 Kytke mikrofoni MIC:iin.
3 Paina CD 1, CD 2, CD 3, CDR, TUNER tai DIGITAL / ANALOG AUX
valitaksesi lähde, josta haluat sekoittaa mikrofonin kanssa.
4 Toista haluttua lähdettä.

2 Toisto alkaa halutussa muodossa.

5 Säädä äänenvoimakkuus käyttämällä MASTER VOLUME:a.

3 Palataksesi normaaliin toistoon, paina kauko-ohjaimen
REPEAT kunnes näytön indikaattorit häviävät.

6 Säädä haluttu sekoitustaso lähteen ja mikrofonin välille
kääntämällä MIC LEVEL:iä.

Huomio: REPEAT DISC ei ole mahdollista SHUFFLE:n aikana tai
ohjelman toistossa.

7 Aloita laulaminen tai puhe mikrofoniin.
Huomio: Pidä mikrofoni kaukana kaiuttimista estääksesi
huojuvan äänen.
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CD

1 Tarpeen tullen paina laitteen Ç STOP painiketta
(Ç kauko-ohjaimessa) pysäyttääksesi toisto.

CD

COMPILE

MIC
LEVEL

CD

REC TYP

Suomi

Raidan poisto ohjelmasta

RECORD

E

2 Paina joko CD 1, CD 2, CD 3 tai CDR valitaksesi haluttu muisti.

FINALIZE

EDIT

MIC

Raidan numeroiden ohjelmointi
Voit valita raitoja ja taltioida ne joko CD-vaihtimen tai
äänittävän CD-soittimen muistiin. Jos käytät ohjelmaa
toistoon, voit valita jomman kumman näistä muisteista,
muutoin halutessasi tarkentaa raitoja äänitystä varten, käytä
ainoastaan CD-vaihtimen muistia! Voit taltioida minkä
tahansa raidan useampaan otteeseen.
1 Lataa halutut levy(t) levypesää(ii)n.
2 Paina joko CD 1, CD 2, CD 3 tai CDR valitaksesi levy.
3 Paina laitteen PROG painiketta (kauko-ohjaimessa
PROGRAM).
y PROG alkaa välkkyä ja Program ilmestyy.
4 Jos valitsit joko CD 1, CD 2 tai CD 3:
Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi joko:
y CD1 (tai 2, 3) All: Kaikki CD 1 (tai 2, 3) levyn raidat
ohjelmoidaan.
y CD1 (tai 2, 3) ja raidan numero: CD 1 (tai 2, 3) levyn
raidan numero ohjelmoidaan.
Jos valitsit CDR:
Käännä í JOG CONTROL ë (paina kauko-ohjaimen
numeerisia näppäimiä; saadaksesi aikaan 2-numeroiset
luvut, paina näppäimiä nopeasti peräjälkeen) valitaksesi
raidan numero.
5 Paina YES tallettaaksesi valintasi muistiin.
y Ohjelmoitujen raitojen (STEP) numero, Prog ja
kokonaissoittoaika ilmestyvät. Raidan numero välkkyy
musiikkimuistiossa.
6 Valitse ja tallenna kaikki halutut raidat tällä tavalla.
7 Paina laitteen PROG painiketta (kauko-ohjaimessa
PROGRAM) päättääksesi ohjelmointi.
y PROG merkkivalo syttyy ja ohjelma on yhä edelleen
käytettävissä.

3 Paina PROG (kauko-ohjaimessa PROGRAM), jonka jälkeen
à SEARCH tai á SEARCH (kauko-ohjaimen à tai á)
painikkeita painamalla liiku ohjelmointivaiheiden läpi.
y Valitun raidan numero valitussa vaiheessa ja
kokonaissoittoaika ilmestyvät.
4 Paina NO poistaaksesi raita ohjelmasta.
y Cleared ilmestyy lyhyesti.
y Seuraavaksi ohjelmoidun raidan numero siirtyy tähän
asemaan ja se ilmestyy yhdessä vaihenumeron ja
jäljellä olevan kokonaissoittoajan kanssa.

Ohjelman tyhjennys
1 Tarpeen tullen paina laitteen Ç STOP painiketta
(Ç kauko-ohjaimessa) pysäyttääksesi toisto.
2 Paina NO.
y Clear Prog? ilmestyy.
3 Paina YES tyhjentääksesi ohjelma.
y Prog Cleared ilmestyy ja PROG häipyy.
Huomio: Jos avaat äänittävän CD-soittimen tai CD-vaihtimen
pesän, vastaava ohjelma mitätöityy.

Ohjelman luonti äänitykseen
1 Valitse ja taltioi kaikki halutut raidat CD-vaihtimen muistiin.
(katso ”Raidan numeroiden ohjelmointi”).
2 Mene äänitysvalikkoon (katso ”Sisäinen äänitys”).
• Jos ohjelman kokonaisaika on suurempi kuin CDR(W)-levyn
jäljellä oleva äänitysaika:
yNot fitting! ilmestyy lyhyesti, jota seuraa jäljellä
oleva kokonaisäänitysaika ja Record Prog?
Jos kuitenkin aloitat äänityksen, ainoastaan kaikki täydet
raidat, jotka mahtuvat CDR(W)-levylle, äänitetään.
• Muuttaaksesi ohjelmaa paina NO.
yEdit Program ilmestyy lyhyesti, PROG ja ohjelman
aika alkaavat välkkyä. Nyt voi muuttaa ohjelmaa (katso
”Raidan numeroiden ohjelmointi”, ”Raidan poisto
ohjelmasta” ja ”Ohjelman tyhjennys”).

Huomio: Jos ohjelmoitavien raitojen maksimaalinen määrä
tulee täyteen, näyttö osoittaa Program full.
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ÄÄNITYKSESTÄ

Suomi

Perustietoa

Direct Line Recording (DLR)

Äänittävä CD-soitin tarjoaa sinulle 3 perustoimintoa:
– Äänitys sisäisestä CD-vaihtimesta ja virittimestä tai
valitusta ulkoisesta lähteestä
– CDR(W)-levyjesi viimeisteleminen ja CDRW-levyjen
viimeistelyn purku
– CDRW-levyn tyhjennys

Äänittävä CD-soitin on varustettu korkealuokkaisella
Direct Line Recording tekniikalla. Se mahdollistaa
erinomaisen äänityksen äänitettävästä lähteestä tarkoittaen
”pala palalta” äänitystä. DLR aktivoituu aina, kun valmistat
tavallisia äänityksiä kuuntelu valinnasta.

Äänitysprosessi on sama sekä CDR että CDRW-levyille.
Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton
ja pölytön.
Äänitettävien raitojen minimipituus on 4 sekuntia. Yhdelle
levylle voit äänittää maksimissaan 99 raitaa. Minimi jäljellä
oleva äänitysaika levyn lopussa on 7 sekuntia. Muutoin,
Does not fit teksti ilmestyy ja et enää voi palata
äänityksen valmiustilaan.

ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa
Tekijänoikeuksien suojelu
Serial Copy Management System (SCMS) estää digitaalisen
kopion kopioimisen digitaalisesta kopiosta. Järjestelmä sallii
digitaalisen äänityksen laatimisen alkuperäisestä lähteestä,
kuitenkin joissakin maissa tämä saattaa edellyttää
luvansaannin tekijäinoikeuksista huolehtivilta viranomaisilta.
Yrittäessäsi äänittää tekijänoikeuksin suojeltua kopiota
ulkoisesta lähteestä, Copy Protect ilmestyy. Muunlaiset
digitaaliset äänitykset eivät enää ole mahdollisia.
Yrittäessäsi äänittää tekijänoikeuksin suojeltua materiaalia
sisäisestä CD-vaihtimesta, digitaalinen äänitys ei ole
mahdollinen, tästä huolimatta äänittävä CD-soitin siirtyy
automaattisesti analogiseen äänitykseen.
CD-tekstin äänittäminen
Jos alkuperäinen CD sisältää CD-tekstiä, tämä teksti äänitetään
automaattisesti edellyttäen, että CD-tekstiä ei ole suojattu
tekijäinoikeuksilla. Tässä tapauksessa CD-tekstin äänittäminen
ei ole mahdollista ja Text Protect teksti ilmestyy.
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Auto Level Control (ALC)
Auto Level Control mahdollistaa levylle äänitettyjen raitojen
äänenvoimakkuuden tason pysymisen samalla tasolla. Aina jo
äänitetyn CDR(W)-levyn raidat ovat lähtökohtana
äänenvoimakkuuden tasoon nähden seuraavissa äänityksissä.
ALC on aktiivinen, kun ALC merkkivalo syttyy.
Auto level control aktivoituu, kun:
– COMPILE CD:tä käytetään,
– levy, raita tai raitaeditointi on nopeaäänityksessä ja
CDR(W)-levyllä on äänityksiä,
– ohjelma (koostuessaan useammasta kuin yhdestä levystä)
on äänitetty nopeaäänityksenä CD-vaihtimesta, tai
– käytettäessä CD™CD ja CDR(W)-levyllä on äänityksiä.
Auto level control ei aktivoidu, kun:
– käytettäessä CD™CD ja CDR(W)-levyllä ei ole äänityksiä,
– äänittäessä FM virittimestä,
– äänittäessä ulkoisesta lähteestä, tai
– äänittäessä normaaliäänityksiä kuuntelu valinnalla.

REC LEVEL säädin
Voit säätää äänitystasoa. Tämä on mahdollista myös ALC:n
ollessa aktivoituna. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää
häivyttämään äänityksiäsi.
1 Pidä laitteen REC LEVEL painike painettuna, jotta hakupyörä
vapautuu säätämään äänityksen tason.
2 Käännä hakupyörää vasemmalle säätääksesi halutun
äänitystason.
y Kyseinen äänitystaso ilmestyy (desibeleissä).
• Äänitystaso esivalikkoituu katkaistaessa laitteen virta
valmiustilaan.

Äänitystavat
Sisäisissä äänityksissä voit äänittää sisäisestä CD-vaihtimesta
tai virittimestä. Voit valita seuraavista äänitystavoista:
– Pikaäänitys ja automaattinen viimeistely:
Nopea ja helppo! Äänitä ja viimeistele CDR(W)-levysi
nopeasti sillä välin, kun ääni on hiljennetty. Voit äänittää
kyseisen CD-levyn tai ohjelman CD-vaihtimesta.
– Pikaäänitys:
Äänitä CDR(W)-levysi nopeasti äänen ollessa
hiljennettynä. Voit äänittää koko CD-levyn, raidan,
ohjelman tai raitaedition CD-vaihtimesta.
– Normaali äänitys ja kuuntelu:
Kuuntele äänitys samalla kun toistat sen. Voit äänittää koko
CD-levyn, raidan, ohjelman tai raitaedition CD-vaihtimesta.
– Manuaalinen äänitys:
Aloita ja lopeta äänityksesi manuaalisesti ja kuuntele se.
Voit tehdä äänityksiä joko mikrofonista tai radioäänityksiä
FM virittimestä.

Pikaäänitys ja automaattinen viimeistely
RECORD

CD

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

Tietyn levyn pikaäänitys ja automaattinen viimeistely
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina laitteen CD™CD painiketta päästääksesi äänitysvalintaan.
yMolemmat dekit valiutuvat näyttöön, nuoli alkaa vilkkua.
CDR(W)-levyn jäljellä oleva äänitysaika, lähtö CD-levyn
kokonaissoittoaika ja Record CD1 (tai 2, 3)?
ilmestyvät.

Tietyn ohjelman pikaäänitys ja automaattinen
(optimaalinen) viimeistely
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina laitteen COMPILE CD painiketta päästääksesi
äänitysvalintaan.
yMolemmat dekit valiutuvat näyttöön, nuoli alkaa vilkkua.
CDR(W)-levyn jäljellä oleva äänitysaika, lähtö CD-levyn
kokonaissoittoaika ja Record Prog? ilmestyvät.
3 Paina joko:
YES vahvistukseksi,
tai
NO muuttaaksesi ohjelmaa.
yPROG alkaa vilkkua. Voit muuttaa ohjelmaa (katso
”Ohjelmointi”) ja palaa äänitysvalintaan painamalla
COMPILE CD painiketta.
4 Auto Fin? ilmestyy.
Paina joko:
YES, jos CDR(W)-levy viimeistellään äänityksen jälkeen,
tai
NO, jos CDR(W)-levyä ei äänityksen jälkeen viimeistellä.
yNuolivalot ja RECORDING IN PROGRESS merkkivalo syttyy,
pikaäänitys ja viimeistely (jos valittu) alkaa ja kyseinen
jäljellä oleva äänitysaika alkaa huveta.
Huomio: Jos ohjelmia ei ole valittavissa ja painat COMPILE CD
painiketta, palaudut suoraan ohjelmointivalintaan.
Aloita ohjelmointisi ja palaa äänitysvalintaan
painamalla PROGRAM tai COMPILE CD painikkeita.

ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa

3 Paina YES aloittaaksesi äänitys ja viimeistely.
yNuolivalot, RECORDING IN PROGRESS merkkivalo syttyy,
pikaäänitys ja viimeistely alkaa ja kyseinen jäljellä oleva
äänitysaika alkaa huveta.
Huomio: Jos ohjelma oli jo valmiiksi esillä ennen CD™CD:n
valintaa, tämä mitätöityy. PROG häviää ja kyseinen
levy äänittäytyy. Äänityksen jälkeen PROG merkkivalo
syttyy ja ohjelma on jälleen valittavissa.

17
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SISÄINEN ÄÄNITYS

SISÄINEN ÄÄNITYS
ANALOG
DIGITAL /

Suomi

AUX

STANDBY
ON

TUNER

SOR
iR SEN

CD 1

CD 2

CD 3

RDS

FW-

R8

CD

/TA
NEWS

CK /TIM
T CLO
CD TEX

HIFI SYSTE M
RECO RDAB LE MINI

DISPLAY

ING
CD -TEXT EDIT

OPEN/C

LOSE

DER
CD RECOR
CDR

Huomio: Kun CDR(W)-levy jo sisältää äänityksiä, ALC
aktivoituu ja ALC merkkivalo syttyy.
6 Paina YES aloittaaksesi pikaäänitys.
yNuolivalot, RECORDING IN PROGRESS merkkivalo syttyy,
pikaäänitys alkaa ja jäljellä oleva äänitysaika alkaa
huveta.
• Lopettaaksesi äänitys paina laitteen Ç STOP painiketta.

RECORD

CD

5 Paina YES painiketta vahvistaaksesi valintasi.
yMolemmat dekit valiutuvat näytöllä, nuoli alkaa vilkkua.
CDR(W)-levyn jäljellä oleva äänitysaika, CDR(W)-levyn
kokonaisäänitysaika ja joko Record CD1 (tai 2, 3)?,
Record Prog? tai Record A-B? ilmestyy.

CD

COMPILE

Normaali äänitys ja toisto

CD

E
REC TYP

MIC
LEVEL

ERASE

FINALIZE

EDIT

Koko levyn, raidan, ohjelman tai raitaedition normaali
äänitys ja toisto
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.

MIC

2 Seuraa vaiheita 2 ja 3 kohdassa ”Pikaäänitys”.

Pikaäänitys
Kokonaisen levyn, raidan, ohjelman tai raitaedition
pikaäänitys
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina joko CD 1, CD 2 tai CD 3 valitaksesi levy, josta haluat
äänittää.
3 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi äänitysvalikkoon.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi seuraavista
pikaäänitysvaihtoehdoista:
Jos levy valitaan CD-vaihtimesta:
yCD Fast?: koko levyn pikaäänitykseen
• Jatka kohdasta 5.
yTrack Fast?: raidan pikaäänitykseen
• Paina YES vahvistaaksesi valinta.
• Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi raita.
yRec Tr ja raidan numero ilmestyy.
• Jatka kohdasta 6.
Jos CD-vaihtimen ohjelmavalikko on käytössä:
yProg Fast?: valitun levyn tai ohjelman
pikaäänitykseen
Jos CD-vaihtimen raitaeditointi on käytössä:
yA-B Fast?: A–B raidan pikaäänitykseen
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3 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi seuraavista
normaali äänitysvaihtoehdoista:
Jos valitset CD-vaihtimen:
yCD Listen?: kuunnellaksesi koko levyn normaali
äänityksen aikana
yTrackListen?: kuunnellaksesi raidan normaali
äänityksen aikan
• Paina YES vahvistukseksi.
• Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi haluttu raita.
yRec Tr ja raidan numero ilmestyy.
• Jatka kohdasta 6 kohdasta ”Pikaäänitys”.
Jos CD-vaihtimen ohjelmavalinta on käytössä:
yProg Listen?: ohjelman kuuntelu normaali
äänityksessä
Jos CD-vaihtimen raitaeditointi on käytössä:
yA-B Listen?: raitojen A–B kuuntelu normaali
äänityksessä
4 Seuraa kohtia 5 ja 6 kohdassa ”Pikaäänitys”.
• Lopettaaksesi äänitys paina laitteen Ç STOP painiketta.

ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa

SISÄINEN ÄÄNITYS

STANDBY
ON

4 Paina CD 1, CD 2 tai CD 3 valitaksesi levyn, johon haluat
sekoittaa mikrofonilla.

Suomi

ANALOG
DIGITAL /

AUX

TUNER

SOR
iR SEN

CD 1

CD 2

CD 3

/TA
NEWS

RDS

FW-

R8

CD

CK /TIM
T CLO
CD TEX

HIFI SYSTE M
RECO RDAB LE MINI

DISPLAY

ING
CD -TEXT EDIT

OPEN/C

5 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi
äänitysvalikkoon.

LOSE

DER
CD RECOR

6 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi manuaalisen
äänitysmuodon mikrofonille:
yCD Mix Mic ilmestyy.
7 Paina YES vahvistukseksi.
yWait ja Record? ilmestyvät.

CDR

8 Paina YES aloittaaksesi äänitys.
RECORD

CD

9 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi haluttu raita.
yLevypesän numero, kyseisen raidan numero ja raidan
soittoaika ilmestyvät.

CD

COMPILE

CD

E
REC TYP

MIC
LEVEL

ERASE

FINALIZE

EDIT

10 Paina É PLAY/PAUSE aloittaaksesi toisto.
yValittu lähde sekoittuu mikrofoniin.

MIC

11 Paina Ç STOP päättääksesi äänitys.

Manuaalinen äänitys
Manuaalinen äänitys FM virittimestä
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina TUNER painiketta toistuvasti valitaksesi FM viritin.
Sen jälkeen valitse haluttu radioasema (katso
”Radioasemien viritys”).
3 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi
äänitysvalikkoon.
yFM Tuner? ilmestyy.

• Halutessasi ainoastaan mikrofoniäänityksiä katso
”Manuaalinen äänitys” luvusta ”Ulkoinen äänitys”.

ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa

4 Paina YES vahvistukseksi.
yWait ja Record? ilmestyvät.
5 Paina YES aloittaaksesi äänitys.
yNuolivalot, RECORDING IN PROGRESS merkkivalo syttyy,
manuaalinen äänitys alkaa ja jäljellä oleva äänitysaika
alkaa huveta.
6 Paina Ç STOP päättääksesi äänitys.
Manuaalinen mikrofoni äänitys
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Säädä MIC LEVEL minimitasolle estääksesi akustisen palautteen
(esim. kovan huojuvan äänen) ennen kuin kytket mikrofonin.
3 Kytke mikrofoni MIC:iin.
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ULKOINEN ÄÄNITYS
ANALOG
DIGITAL /

Suomi

AUX

STANDBY
ON

TUNER

SOR
iR SEN

CD 1

6 Aloita halutun lähteen toisto.
yÄänittävä CD-soitin alkaa äänittää simultaanisti ja
RECORDING IN PROGRESS merkkivalo syttyy. CDR(W)-levyn
jäljellä oleva äänitysaika ilmestyy.

CD 2

CD 3

/ /TA
NEWS

RDS

FW-

R8

CD

ER
CK /TIM
T CLO
CD TEX

HIFI SYSTE M
RECO RDAB LE MINI

DISPLAY

ING
CD -TEXT EDIT

OPEN/C

LOSE

DER
CD RECOR

Huomio: Jos aloitat valitun lähteen toiston raidan keskeltä,
äänitys alkaa seuraavan raidan alusta tai analogisessa
äänityksessä 2.7 sekuntia pitkän tyhjän tauon kuluttua.
7 Jos valitset digitaalinen lähteen:
Äänitysprosessin jälkeen, äänittävä CD-soitin pysähtyy
automaattisesti.

CDR

Huomio: Äänittäessä DAT:ista tai DCC:stä äänitys pysähtyy
20 sekuntia pitkän tyhjän tauon kuluttua.

RECORD

CD

CD

COMPILE

CD

E
REC TYP

MIC
LEVEL

ERASE

FINALIZE

Jos valitset analogisen lähteen:
Äänitysprosessin jälkeen, äänittävä CD-soitin pysähtyy
äänitettävän materiaalin 20 sekuntia pitkän tyhjän tauon
jälkeen.

EDIT

MIC

• Paina laitteen Ç STOP painiketta päättääksesi
manuaalisesti äänitys.
yRECORDING IN PROGRESS häviää.

Analoginen tai digitaalinen äänitys?
Tehdessäsi äänityksiä ulkoisesta lähteestä, suosittelemme
ainoastaan analogisia äänityksiä siinä tapauksessa, jos
digitaalinen äänitys ei ole mahdollista. Digitaalinen äänitys
saa aikaan yleensä paremman äänen laadun.

Äänitys automaattisella aloituksella
Kokonaisen levyn tai raidan äänitys automaattisella
aloituksella
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina toistuvasti DIGITAL / ANALOG AUX valitaksesi
tuloliitäntä ulkoiseen lähteeseen, josta haluat äänittää.
yAUX Digital ilmestyy, jos digitaalinen tuloliitäntä
on valittuna.
yAUX Analog ilmestyy, jos analoginen tuloliitäntä on
valittuna.
3 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi äänitysvalikkoon.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi joko:
yAUX CD?: äänittäessä koko levyn synkronisella
aloituksella
yAUX Track?: äänittäessä raidan synkronisella
aloituksella
5 Paina YES valintasi vahvistukseksi.
yStart Source, AUX ja CDR(W)-levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
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ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa

Manuaalinen äänitys
Manuaalinen äänitys ulkoisesta lähteestä
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Paina toistuvasti DIGITAL / ANALOG AUX painiketta
valitaksesi tuloliitännän ulkoiseen lähteeseen, josta haluat
äänittää.
yAUX Digital ilmestyy, jos digitaalinen tuloliitäntä
on valittuna.
yAUX Analog ilmestyy, jos analoginen tuloliitäntä on
valittuna.
3 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi
äänitysvalikkoon.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi äänitystyypin.
yAUX Manual?: manuaalisten äänitysten aloittamiseen
5 Paina YES valinnan vahvistukseksi.
yWait ilmestyy.
yRecord?, AUX ja CDR(W)-levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
6 Aloita ulkoisen lähteen toisto säätääksesi äänittävän
CD-soittimen optimaalisen äänitystason (katso ”REC LEVEL
säädin”).
7 Lopeta ulkoisen lähteen toisto.
8 Mene halutun raidan alkuun.
9 Paina laitteen YES painiketta ja aloita ulkoisen lähteen
toisto samanaikaisesti.
yÄänittävä CD-soitin alkaa äänittää ja RECORDING IN
PROGRESS merkkivalo syttyy. CDR(W)-levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
Huomio: Jos Check Input välkkyy, tarkista digitaalinen
liitäntä.
10 Paina laitteen Ç STOP painiketta päättääksesi äänitys.
yUpdate ilmestyy ja RECORDING IN PROGRESS häviää.
Manuaalinen mikrofoniäänitys
1 Varmista, että CDR(W)-levy on täysin naarmuuntumaton ja
pölytön.
2 Säädä MIC LEVEL minimitasolle estääksesi akustisen
palautteen (esim. kovan huojuvan äänen) ennen kuin kytket
mikrofonin.

4 Paina toistuvasti DIGITAL / ANALOG AUX painiketta
valitaksesi tuloliitäntä ulkoiseen lähteeseen, josta haluat
sekoittaa mikrofonin yhteydessä.
yAUX Digital ilmestyy, jos digitaalinen tuloliitäntä
on valittuna.
yAUX Analog ilmestyy, jos analoginen tuloliitäntä on
valittuna.
5 Paina laitteen REC TYPE painiketta päästäksesi äänitysvalikkoon.
6 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi äänitystyypin.
yAUX Mix Mic: mikrofonia sekoitetaan ulkoiseen
lähteeseen.
yMic Only: ainoastaan mikrofonista äänitetään.
7 Paina YES vahvistaaksesi valintasi.
yWait ilmestyy.
yRecord?, AUX ja CDR(W)-levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
8 Säädä äänittävän CD-soittimen optimaalinen äänitystaso
(katso ”REC LEVEL säädin”).
• Tämän lisäksi voit myös säätää mikrofonin optimaalisen
äänitystason kääntämällä MIC LEVEL:iä.
9 Jos valitset AUX Mix Mic:
Paina laitteen YES painiketta ja samanaikaisesti aloita
ulkoisen lähteen toisto.
yÄänittävä CD-soitin aloittaa äänityksen ja RECORDING IN
PROGRESS merkkivalo syttyy. CDR(W) -levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
Jos valitset Mic Only:
Paina YES aloittaaksesi äänitys.
yÄänittävä CD-soitin aloittaa äänityksen ja RECORDING IN
PROGRESS merkkivalo syttyy. CDR(W)-levyn jäljellä oleva
äänitysaika ilmestyy.
10 Paina laitteen Ç STOP painiketta päättääksesi äänitys.
yUpdate ilmestyy ja RECORDING IN PROGRESS häviää.

ÄLÄ UNOHDA VIIMEISTELLÄ!
CDR(W)-levyjen viimeistely on yksinkertainen prosessi,
välttämätön:
– soittaaksesi äänitetty CDR-levy normaalissa
CD-soittimessa
– soittaaksesi äänitetty CDRW-levy CDRW yhteensopivassa
CD-soittimessa ja äänittävässä CD-soittimessa

3 Kytke mikrofoni MIC:iin.
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VIIMEISTELY, VIIMEISTELYN
PURKU, PYYHKIMINEN

Suomi

Raitojen automaattinen kasvu

RECORD

Äänitysvalinnassa raidat toistuvat kasvavassa järjestyksessä,
jotta raitojen numerot äänittyvät samassa järjestyksessä kuin
alkuperäisen lähteen.
• Paina kauko-ohjaimen TRACK INCR. painiketta tarpeellisen
monta kertaa pysähdystilassa, jolloin CDR on valittuna
kytkemään automaattinen raitojen kasvu päälle.
yAuto Tr ON ilmestyy ja valinta on kytketty päälle.
Raitojen kasvu on nyt automaattisesti turvattu
digitaalisesta lähdemateriaalista. Analogisessa
lähdemateriaalissa 2,7 sekuntia pitkä tai pitempi tyhjä
tauko havaitaan raidan kasvuksi.
• Paina kauko-ohjaimen TRACK INCR. painiketta tarpeellisen
monta kertaa pysähdystilassa, jolloin CDR on valittuna
kytkemään automaattinen raitojen kasvu pois päältä.
yAuto Tr OFF ilmestyy ja valinta on kytketty pois
päältä. Raitojen järjestys voidaan nyt äänityksen aikana
manuaalisesti valita painamalla kauko-ohjaimen
TRACK INCR. näppäintä. Raidan minimi pituus on
4 sekuntia.
Huomio: – Raitojen numeroita ei voi muuttaa äänityksen
jälkeen.
– Raitojen automaattinen kasvu toimii ainoastaan
tuotteissa, joissa on digitaalinen lähtösignaali IEC
958 audio standardin mukaan (kuluttaja asioissa).
DAT, DVD ja DCC eivät sisällä tätä signaalia.

CD

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

CDR(W)-levyjen viimeistely
CDR(W)-levyn viimeistely on yksinkertainen toiminto, välttämätön:
– soittaaksesi äänitettyä CDR-levyjä tavallisella
CD-soittimella
– soittaaksesi äänitettyä CDRW-levyä CDRW yhteensopivalla
CD-soittimella ja äänittävällä CD-soittimella
– välttääksesi uusia ei haluttuja äänityksiä levylle
– välttääksesi raitojen poiston CDRW-levyltä
Huomio: – Viimeistely kestää noin 2–4 minuuttia
– CDR(W)-levyn viimeistelyn jälkeen, CDR(W)
muuttuu näytössä CD:ksi.
– Viimeistelyn aikana muita operatiivisia toimintoja
ei voida toteuttaa.
Automaattinen viimeistely
Käyttäessäsi CD™CD tai COMPILE CD toimintoa, äänityksesi
viimeistellään automaattisesti (katso ”Pikaäänitys ja
automaattinen viimeistely”).
Manuaalinen viimeistely äänityksen ollessa kesken
1 Paina laitteen FINALIZE näppäintä äänityksen aikana.
yAuto Final? ilmestyy.
2 Paina YES vahvistaaksesi.
yFINALIZE merkkivalo syttyy. Viimeistely alkaa äänityksen
päätyttyä ja kyseinen viimeistelyn aika alkaa huveta.
Manuaalinen viimeistely äänityksen pysäytettyä
1 Aseta haluamasi CDR(W)-levy, jonka haluat viimeistellä
CD-soittimen pesään.
2 Paina CDR valitaksesi äänittävä CD-soitin.
3 Paina laitteen FINALIZE näppäintä.
yFinalize? ilmestyy.
4 Paina YES aloittaaksesi viimeistely.
yFINALIZE merkkivalo syttyy, Final ilmestyy ja kyseinen
viimeistelyaika alkaa huveta.
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VIIMEISTELY, VIIMEISTELYN PURKU, PYYHKIMINEN

Jos haluat äänittää (tai poistaa) viimeistellyltä/lle
CDRW-levyltä/lle, sinun pitää ensin purkaa sen viimeistely.
Huomio: – Viimeistelyn purku kestää noin 2 minuuttia.
– CDRW-levyn viimeistelyn purun jälkeen CD
muuttuu näytössä CDRW:ksi.
– Purkaessa viimeistelyä sellaiselta CDRW-levyltä,
jolla on CD-tekstiä, tämä teksti muuttuu
äänittävän CD-soittimen muistiin. Mikäli muisti on
täynnä, sinun pitää poistaa teksti (katso ”Poisto
muistista”) tai viimeistellä aluksi toinen levy
säilyttääksesi muistipaikan.

5 Paina YES vahvistaaksesi valinta.
yErase?, kokonaissoittoaika ja poistettavien raitojen
kokonaismäärä ilmestyvät. Kaikkien raitojen numerot
välkkyvät musiikkimuistiossa.

Suomi

CDRW-levyjen viimeistelyn purku

6 Paina YES aloittaaksesi pyyhintä.
yErase ilmestyy ja operaation jäljellä oleva aika alkaa
huveta. Kyseisen pyyhittävän raidan numero pyyhkiytyy
musiikkimuistosta.
Yhden tai useamman raidan pyyhintä
1 Aseta haluamasi pyyhittävä CDRW-levy äänittävän
CD-soittimen pesään.
2 Paina CDR valitaksesi äänittävä CD-soitin.

1 Aseta CDRW-levy, jonka viimeistelyn haluat poistaa
äänittävän CD-soittimen pesään.

3 Paina ERASE päästäksesi pyyhkimisvalikkoon.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi tyhjennettävien
raitojen määrän.
yErase ja raidan numero (esim. 10+)? ilmestyy.

2 Paina CDR valitaksesi äänittävä CD-soitin.
3 Paina laitteen FINALIZE näppäintä.
yUnfinalize? ilmestyy.

• Valitaksesi useampi pyyhittävä raita, toista kohta 4.

4 Paina YES aloittaaksesi viimeistelyn poisto.
yUnfinal ilmestyy ja prosessin jäljellä oleva aika alkaa
huveta.

CDRW-levyltä pyyhkiminen

yKaikkien

valittujen pyyhittävien raitojen numerot
välkkyvät musiikkimuistiossa. Jäljelle jäävien raitojen
numerot syttyvät.

RECORD

CD

Huomio: Pyyhittäessä useampia raitoja, pyyhittävät raidat on
valittava järjestyksessä, alkaen viimeisestä äänitetystä
raidasta. Esimerkki: CDRW-levylle on äänitetty 5 raitaa.
Voit poistaa raidat 5 ja 4. Voit myös pyyhkiä raidat 5, 4
ja 3, mutta et voi kuitenkaan pyyhkiä raitoja 5 ja 3!

CD

COMPILE

CD

5 Paina YES vahvistaaksesi valintasi.
yErase? ilmestyy.
REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

6 Paina YES aloittaaksesi pyyhintä.
yErase ilmestyy ja operaation jäljellä oleva aika alkaa
huveta. Kyseisen pyyhityn raidan numero sammuu
musiikkimuistiossa.

CDRW-levyltä on mahdollista pyyhkiä yksi tai useampi raita
(alkaen viimeisen raidan lopusta) tai koko levy.
Koko CDRW-levyn pyyhkiminen
1 Aseta tyhjennettävä CDRW-levy äänittävän CD-soittimen pesään.
2 Paina CDR valitaksesi äänittävä CD-soitin.
3 Paina ERASE päästäksesi pyyhkimisvalikkoon.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi:
yErase Disc?: koko levyn tyhjentäminen.
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EDIT TEXT (ainoastaan äänittävässä
CD-soittimessa)
Tekstin taltiointi pysähdys toiminnossa
Äänitettyäsi CDR(W)-levysi sinulla on mahdollisuus lisätä tekstiä
esim. levyjen tai raitojen nimiä. Teksti ilmestyy toistettaessa.
Voit lisätä aina 60 karakterista koostuvan tekstin jokaista
kenttää kohden. Käytä ainoastaan viimeistelemättömiä CDR tai
CDRW-levyä (viimeistellyltä CDRW-levyltä täytyy aluksi purkaa
viimeistely).
1 Jos tarpeellista, paina laitteen Ç STOP painiketta
(Ç kauko-ohjaimessa) lopettaaksesi toiston.
2 Paina CDR painiketta valitaksesi äänittävä CD-soitin.
3 Paina laitteen EDIT TEXT painiketta päästäksesi teksti
editoinnin valikkoon.
yCD TEXT EDIT vilkkuu, Text Edit ilmestyy.
4 Paina YES vahvistukseksi.
5 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi joko:
yAlbum Artist: editoidaksesi CD-levyn esittäjä.
yAlbum Title: editoidaksesi CD-levyn nimi.
yArtist Tr 1 tai (2, 3,…): editoidaksesi raidan 1 tai
(2, 3,…) esittäjä.
yTitle Tr 1 tai (2, 3,…): editoidaksesi raidan 1 tai
(2, 3,…) nimi.
6 Paina YES vahvistaaksesi valinta.
7 Käännä í JOG CONTROL ë (paina kauko-ohjaimen
kirjaimia) valitaksesi karakteri.
8 Paina YES vahvistaaksesi valinta.
yKursori siirtyy seuraavan karakterin paikalle.
9 Toista vaiheet 7 ja 8 muiden karakterien kirjoittamiseksi.
10 Paina EDIT TEXT painiketta valittujen karakterien
taltioimiseksi ja siirry teksti editoinnoin valikon
viimevaiheeseen.
yUpdate ilmestyy.
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Tekstin taltioinit äänityksen aikana
Voit tallentaa ja muokata tekstiä silloinkin, äänittämässä
erillisiä kappaleita tai CD-levyjä tai äänität ulkoisia laitteita
mm. radiota käyttäen. Tekstin muokkaaminen ei ole sallittu
lopullisen muokkauksen aikana. Varmista käyttäessäsi
pikaäänitystä ja automaattista viimeistelyä, että asetat
tekstin ennen viimeistelyn aloittamista, muuten
automaattinen viimeistely peruuntuu.
• Seuraa vaiheet 3-10 ”Tekstin taltiointi pysähdys toiminnossa”.
Huomio: Tekstin muokkaaminen ei onnistu, jos kopion
kannustama kappale on äänitetty analog tekniikalla.
Muokkaus keskeytyy, CDText Saved taulu ilmestyy
ja teksti on tallennettu myöhempää muokkausta varten.
Automaattinen kopioitu teksti
Kun esittäjän nimi on talletettu raidalle, se kopioituu
automaattisesti seuraavalle raidalle.
• Paina joko:
EDIT TEXT vahvistaaksesi kopioitava teksti
tai
NO kieltääksesi kopioitava teksti ja sisällyttääksesi uusi
teksti.
Tyhjän tauon lisääminen
1 Paina à SEARCH tai á SEARCH (à tai á kaukoohjaimessa) siirtääksesi tauko halutulle alueelle.
y Paikka alkaa vilkkua.
2 Paina YES vahvistaaksesi halutun karakterin sijainti.
y Tauko lisäytyy, teksti siirtyy oikealle.
Karakterin ja poisto ja korvaus
1 Paina à SEARCH tai á SEARCH (à tai á kaukoohjaimessa) siirtääksesi poistettavan tai korvattavan
karakterien kohdalle.
y Karakteri alkaa vilkkua.
2 Jos haluat poistaa karakterin:
Paina NO.
y Karakteri poistetaan ja teksti siirtyy yhden karakterin
tilan verran vasemmalle.
Jos haluat korvata karakterin:
Käännä í JOG CONTROL ë (paina kauko-ohjeimen
kirjaimia) valitaksesi uusi karakteri.
Paina YES vahvistaaksesi valinta.
• Vaihtaaksesi toisen karakterin paina à SEARCH tai
á SEARCH (à tai á kauko-ohjaimessa).

Tekstin poisto
1 Paina EDIT TEXT päästäksesi teksti edition valikkoon.
yCD TEXT EDIT välkkyy, Text Edit ilmestyy.
2 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi
tekstinpoistajavalikko.
yText Erase ilmestyy.
3 Paina YES vahvistaaksesi.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi joko:
yAll Text: Valitun levyn kaikki tekstit valitaan
poistettavaksi askel askeleelta.
yAlbum Artist: Poistaaksesi CD-levyn artistin nimi.
yAlbum Title: Poistaaksesi CD-levyn nimi.
yArtist Tr 1 tai (2, 3,…): Poistaaksesi artistien
nimi raidalta 1 tai (2, 3,…).
yTitle Tr 1 tai (2, 3,…): Poistaaksesi raidan nimi
raidalta 1 tai (2,3,…).
5 Paina YES vahvistaaksesi valintasi.
yErase? tai Erase All? ilmestyy.
6 Paina YES aloittaaksesi poisto.
y Update ilmestyy ja valittu teksti poistetaan.
Muistista pyyhkiminen
Kun äänittävän CD-soittimesi tekstimuisti on täynnä, viesti
Memory Full ja Finalize Disc ilmestyy. Jos haluat
vielä lisätä uuden levyn tekstimuistiin, sinun täytyy joko
tyhjentää toinen levy muistista tai sinun täytyy viimeistellä
toinen levy.
1 Paina EDIT TEXT päästäksesi teksti editoinnin valikkoon.
yCD TEXT EDIT välkkyy, Text Edit ilmestyy.
2 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi muistivalikon.
yText Memory ilmestyy.
3 Paina YES vahvistukseksi.
4 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi levy, jolta haluat
poistaa tekstimuistia.
5 Paina YES vahvistukseksi.
yErase Memory ilmestyy.
6 Paina YES vahvistaaksesi tekstinpoisto valitulta levyltä.

Raitaeditointi (ainoastaan CD-vaihtimessa)
Voit luoda ”raidan” merkitsemällä kohdan tietyllä levyllä olevan
raidan sisällä. Uutta ”raitaa” voidaan käyttää äänittämiseen tai
toistamiseen. Raidan minimipituus on 4 sekuntia.
1 Paina laitteen EDIT TRACK painiketta.
y EDIT TRACK alkaa välkkyä. Track ja kyseisen raidan
numero ? ilmestyvät. Kyseisen raidan numero alkaa
myös välkkyä musiikkimuistiossa.
2 Käännä í JOG CONTROL ë kunnes halutun raidan
numero ilmestyy.
3 Paina YES vahvistaaksesi valittu raita.
y Kohdepiste A ja raidan soittoaika ilmestyvät. Raidan
ensimmäiset 4 sekuntia soitetaan keskeyttämättömästi.
4 Paina laitteen É PLAY/PAUSE soittaaksesi uuden ”raitasi”
haluttuun alkukohtaan (Kohdan A alkusijainti on aina valitun
raidan alku).
• Pikahaussa eteenpäin haluttuun kohtaan paina laitteen
à SEARCH tai á SEARCH painikkeita.
• Hienoon siirtoon paina ensin laitteenÉ PLAY/PAUSE
painiketta, sen jälkeen käännä í JOG CONTROL ë.
5 Paina YES vahvistaaksesi kohdan A sijainti.
y Merkkisijainti B ja uuden ”raidan” aika ilmestyvät.
Ensimmäiset 4 sekuntia ennen merkkikohtaa B
merkkikohtaan B asti soitetaan keskeyttämättömästi.
6 Paina laitteen É PLAY/PAUSE painiketta toistaaksesi
sinun uuden ”raitasi” loppuun asti. (Merkin B alkusijainti on
aina merkin A sijainti plus 4 sekuntia).
7 Paina YES vahvistaaksesi merkit.
y EDIT TRACK merkkivalo syttyy, A-B ja raidan editointiaika
ilmestyvät.
Huomio: Jos avaat CD-vaihtimen pesän, editointi mitätöityy.
Raitaeditoinnin tyhjentäminen
1 Paina NO pysähdyksen aikana.
y Clear A-B? ilmestyy.
2 Paina YES tyhjentääksesi merkit.
y Merkit A-B tyhjentyvät.

Huomio: Jos tekstimuistissa ei ole taltioitu levyä
Memory Empty ilmestyy.
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• Radioasemien tallentamiseksi toiselta aaltopituudelta toista
vaiheet 1–2. Muista valita aluksi ennen toista toimenpidettä
seuraavan vapaan esivalitun aseman numero, muuten jo
valmiiksi valittu radioasema saattaa pyyhkiytyä.
• Lopettaaksesi automaattisen ohjelmoinnin paina PROG
(PROGRAM kauko-ohjaimessa).

RECORD

CD

2 Pidä PROG (PROGRAM kauko-ohjaimessa) painettuna
kauemmin kuin 2 sekuntia.
y Autoprogram ilmestyy, PROG ja kyseisen esivalitun
aseman numero alkaa vilkkua musiikkimuistiossa.
y Kaikki mahdolliset radioasemat valitulta aaltopituudelta
talletetaan automaattisesti. PROG sammuu, esivalitun
aseman numero, aaltotaajuus ja viimeisen esivalitun
aseman taajuus ilmestyvät lyhyesti.

ERASE

FINALIZE

EDIT

Huomio: – Jos RDS asemia on havaittavissa, ne
ohjelmoidaan ensimmäiseksi.
– Aina vahvin ja niiden jälkeen heikot asemat
ohjelmoidaan automaattisesti.

MIC

Manuaalinen ohjelmointi
1 Seuraa vaiheet 1 ja 2 kohdasta ”Radioasemien viritys”.

Radioasemien viritys
1 Paina TUNER painiketta valitaksesi viritin.
y Tuner ilmestyy.
2 Paina TUNER painiketta uudestaan valitaksesi haluttu
aaltotaajuus.
y Haluttu aaltotaajuus ilmestyy.
3 Pidä à SEARCH tai á SEARCH (à tai á kaukoohjaimessa) painettuna yli sekunnin ajan.
y Valittu aaltotaajuus ja Searching ilmestyvät. Radio
siirtyy asemalle, jolla on tarpeellinen signaalivoimakkuus.

2 Pidä PROG (PROGRAM kauko-ohjaimessa) painettuna
vähemmän kuin 2 sekuntia.
y PROG ja kyseisen esivalitun aseman numero alkaa
vilkkua musiikkimuistiossa.
3 Paina à SEARCH tai á SEARCH (à tai á kaukoohjaimessa) säätääksesi laite halutulle radioasemalle.
• Siirtääksesi radioaseman toiselle esivalitulle numerolle
käännä í JOG CONTROL ë(painaí tai ë kaukoohjaimessa).

4 Toista etsintä kunnes olet löytänyt halutun aseman.

4 Paina YES vahvistaaksesi asetukset.
y PROG häviää, esivalitun aseman numero, aaltotaajuus ja
kyseisen aseman taajuus ilmestyvät.

• Säätäessäsi heikolle asemalle paina lyhyesti à SEARCH
tai á SEARCH (à tai á kauko-ohjaimessa) niin monta
kertaa kuin tarpeellista optimaalisen vastaanoton
saavuttamiseksi.

• Lopettaaksesi manuaalinen ohjelmointi paina PROG
(PROGRAM kauko-ohjaimessa).

Esivalittujen asemien haku
Radioasemien tallennus
40 radioaseman tallennus on mahdollista. Asemat voidaan
valita ja ohjelmoida automaattisesti tai voit tehdä sen itse.
Ohjelmointi poistaa sinun entiset esivalitut asemasi alkaen
viimeisestä aktiivisesta esivalitusta asemasta. Ohjelmoinnin
jälkeen siirrytään viimeiseen esivalittuun asemaan.
Automaattinen ohjelmointi
Jos laitteessa ei ole aikaisempia esivalittuja asemia,
automaattinen ohjelmointi alkaa esivalitusta asemasta
numero yksi.
1 Seuraa vaiheet 1 ja 2 kohdasta ”Radioasemien viritys”.
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• Käännä í JOG CONTROL ë (í tai ë kauko-ohjaimessa)
kunnes halutun aseman esivalittu numero ilmestyy.

RDS

EON

NEW

RDS

ABLE MINI HIFI

SYSTEM

CD TE

XT

S/TA

CLOCK

/TIMER

Ominaisuus Enhanced Other Networks sisältää tietoa tietystä
muista RDS radioasemien RDS:tä. Kun EON on valittu, EON
merkkivalo syttyy. CD(RW)-levyjen toisto ei keskeyty
tilapäisesti valitun aseman uutisilla tai liikennetiedotuksilla,
mutta ei myös muidenkaan RDS asemien ilmoituksilla.

Ominaisuus Radio Data System on palvelu, joka mahdollistaa
FM asemien muun tiedon lähettämisen tavallisen FM
radiosignaalin ohella. Vastaanottaessasi RDS asemaa
ja aseman nimi ilmestyvät.
Siirtyminen erilaisille RDS tiedoille
• Paina laitteen RDS painiketta toistuvasti siirtyäksesi
seuraaville tiedoille (jos mahdollista):
– Aseman nimi
– Radio teksti viestit
– RDS kello
• Paina laitteen DISPLAY painiketta nähdäksesi RDS aseman
taajuus.

NEWS/TA – Uutiset ja liikennetiedotukset
Tämän toiminnon ollessa aktiivisena, kuunnellessasi CD(RW)levyä tai ulkoista lähdettä lähetys keskeytetään tilapäisesti
RDS aseman uutisilla tai liikennetiedotuksilla.
1 Säädä halutulle RDS asemalle.
2 Toista ulkoisen lähteesi tai CD(RW)-levyä.
3 Paina laitteen NEWS/TA painiketta toistuvasti valitaksesi joko:
y TA merkkivalo syttyy ja toisto katkeaa ainoastaan silloin,
kun asema lähettää liikenneilmoituksia.
y NEWS merkkivalo syttyy ja toisto katkeaa ainoastaan
silloin, kun asema lähettää uutisia.
y NEWS ja TA merkkivalot syttyvät ja toisto katkeaa
ainoastaan silloin, kun asema lähettää joko
liikenneilmoituksia tai uutisia.
y NEWS ja TA katoavat ja toiminto ei ole aktiivinen.
Huomio: Välttääksesi ei-haluttuja äänityksiä, tämä toiminto ei
toimi äänittäessä CD(RW)-levyjä tai ollessasi valikoissa.
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Kellon asettaminen
Kellon asettaminen on mahdollista käyttämällä aikasignaalia,
joka lähetetään yhdessä RDS signaalin kanssa. Tämä
onnistuu ainoastaan, jos RDS asema lähettää tämän
aikasignaalin.
Automaattinen kellon asetus
1 Säädä laite RDS asemalle (katso ”Viritin”).
2 Paina laitteen CLOCK/TIMER painiketta kauemmin kuin
3 sekuntia.
y RDS Clock välkkyy maksimissaan 90 sekuntia. Sen
jälkeen aika ilmestyy.
Jos No RDS Clock ilmestyy, silloin aikasignaalia ei olla
lähetetty. Tässä tapauksessa sinun on asennettava toiselle
RDS asemalle tai asetettava kello manuaalisesti.
Huomio: Tiettyjen RDS asemien lähettämä aikasignaali ei
aina välttämättä ole tarkka. Mikäli havaitset ajoissa
eroja, aseta kello manuaalisesti, jonka jälkeen kello
käy tarkkaan.
Manuaalinen kellon asetus
1 Paina tarpeen usein laitteen y STANDBY ON näppäintä
saadaksesi laite valmiustilaan.
2 Paina laitteen CLOCK/TIMER näppäintä.
3 Käännä í JOG CONTROL ë näppäintä valitaksesi kello.
y Clock ilmestyy ja X alkaa välkkyä.
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4 Paina YES vahvistaaksesi valinta.
y Viikonpäivä välkkyy.
5 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi päivä.

KELLO/AJASTIN

Herätysajastin
Herätysajastimen asettaminen
Laitetta voidaan käyttää herätyskellona, jossa viritin,
äänittävä CD-soitin tai CD-vaihdin alkaa toistamaan
automaattisesti asetettuun aikaan.

5 Käytä laitteen à SEARCH tai á SEARCH painikkeita
siirtääksesi äänitysajan tunneista minuutteihin.
6 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi äänitysajan
minuutit.
7 Jatka tätä toimenpidettä käyttämällä à SEARCH tai
á SEARCH painikkeita siirtääksesi äänitysajan päättämisen
tunnit ja minuutit sekä viikonpäivä. Jokaisen vaiheen jälkeen
käännä ainaí JOG CONTROL ë asetuksiin.

1 Paina tarvittavan usein laitteen y STANDBY ON painiketta
asettaaksesi laite valmiustilaan.

8 Paina YES vahvistaaksesi asetukset.

2 Paina laitteen CLOCK/TIMER painiketta.

9 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi lähde, josta
haluat äänittää.

3 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi herätysajastimen.
y Alarm ilmestyy, ALARM välkkyy.
4 Paina YES valinnan vahvistukseksi.
y Tuntivalin välkkyy.

Suomi

Sinulla on mahdollisuus valita erilaisia ajastintoimintoja, jotka
aktivoituvat haluttuun aikaan. Varmista, että kello on asetettu
ennen seuraavien ominaisuuksien käyttöä.

Jos olet valinnut virittimen lähteeksi:
Käännä í JOG CONTROL ë uudelleen valitaksesi
esivalitun radioaseman ja vahvista tämä valittu asema
painamalla YES.
10 Paina laitteen YES painiketta vahvistaaksesi lähdevalinta.

5 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi tunnit.
• Äänityksen päättämiseksi paina laitteen Ç STOP painiketta.
6 Käytä laitteen à SEARCH tai á SEARCH painikkeita
siirtyäksesi tunneista minuutteihin.
7 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi minuutit.
8 Paina YES aikavalintojen vahvistukseksi.
9 Käännä í JOG CONTROL ë valitaksesi lähteen, josta
haluat herätä.
10 Paina laitteen YES painiketta vahvistaaksesi lähteen valinta.
• Herätyksen sammuttamiseksi paina laitteen
y STANDBY ON painiketta.

Äänitysajastin
Äänitysajastimen asettaminen
Laite voidaan ajastaa äänittämään automaattisesti ulkoisesta
lähteestä tai esivalitusta radioasemasta haluttuun aikaan.
1 Seuraa vaiheet 1 ja 2 kohdasta ”Herätysajastimen
asettaminen”.
2 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi
äänitysajankohdan.
y Rec Timer ilmestyy, REC merkkivalo syttyy ja X
alkaa välkkyä.
3 Paina laitteen YES painiketta vahvistaaksesi valinta.
y Äänityksen tuntiosoitin alkaa välkkyä.

Herätyksen ja äänityksen ajastinsäätöjen
kytkentä päälle/pois
• Paina toistuvasti kauko-ohjaimen TIMER ON/OFF painiketta
aktivoidaksesi/poistaaksesi herätys- ja/tai äänityssäädöt:
y ALARM merkkivalo syttyy ja Alarm ON ilmestyy, kun
herätysajastin on kytketty päälle.
y REC merkkivalo syttyy ja REC Timer ON ilmestyy,
kun äänitysajastin on päällä.
y ALARM ja REC merkkivalot syttyvät, REC+Alarm ON
ilmestyy, kun herätysajatin ja äänitysajastin ovat päällä.
y ALARM ja REC sammuvat, REC+AlarmOFF ilmestyy,
kun herätysajastin ja äänitysajastin eivät ole päällä.

Uniajastin
Voit asettaa tietyn ajanjakson ennen kuin laite kytkeytyy pois
päältä.
1 Paina kauko-ohjaimen SLEEP painiketta, kunnes
uniajastimen haluttu aika ilmestyy.
y SLEEP merkkivalo syttyy ja Sleep 60 min,
45 min, 30 min,15 min ilmestyy ja
Sleep OFF ilmestyy.
2 Kunnes haluttua aikaa säädetään, älä paina SLEEP
painiketta uudestaan.
y Kun haluttu aika on valittu, laite kytkeytyy valmiustilaan.
• Poistaaksesi ajastimen asetukset paina kauko-ohjaimen
SLEEP painiketta kunnes Sleep OFF ilmestyy.

4 Käännä í JOG CONTROL ë asettaaksesi äänitysajan
tunnit.
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TEKNISET TIEDOT
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Suomi

Yleistä
AC-käyttöjännite...........................................220–240 V / 50 Hz
Virrankulutus
Käytössä ....................................................................157 W
Valmiustilassa ..........................................................< 30 W
Säästötilassa ..............................................................< 2 W
Mitat, l × k × s .........................................265 × 310 × 395 mm
Massa (ilman kaiuttimia) ...................................................11 kg
Vahvistin
Antoteho .............................2 × 200 W MPO, 2 × 100 W RMS,
6 Ω, 1 kHz, THD 10%
Taajuusvaste .............................................20–20.000 Hz, ±3 dB
S/N suhde ...........................................................≥ 80 dBA (IEC)
Tuloherkkyys
AUX IN L/R...............................................................800 mV
MIC...............................................................................1 mV
DIGITAL IN ..............................500 mVpp (75 Ω)/12–56 kHz
Lähtö
Impedanssi kaiuttimet................................................≥ 6 Ω
Impedanssi kuulokkeet....................................32 Ω–600 Ω
LINE OUT L/R ...........................................................500 mV
DIGITAL OUT ..............................500 mVpp (75 Ω)/44,1 kHz
SUBWOOFER OUT...........................................................1 V
CD-vaihdin
Ohjelmoitavien raitojen määrä...............................................40
Taajuusvaste.........................................................20–20.000 Hz
S/N suhde....................................................................≥ 92 dBA
Cross talk ..........................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Harmoninen kokonaishäiriö..............................≤ -94 dB (1 kHz)
Äänittävä CD-soitin
Ohjelmoitavien raitojen määrä...............................................99
CD toisto
Taajuusvaste ..................................................20–20.000 Hz
S/N suhde toistettaessa.......................................≥ 92 dBA
Cross talk....................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Harmoninen kokonaishäiriö........................≤ -84 dB (1 kHz)
Analoginen äänitys, digitaalinen toisto
Taajuusvaste ..................................................20–20.000 Hz
S/N suhde toistaessa ...........................................≥ 86 dBA
Cross talk....................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Harmoninen kokonaishäiriö........................≤ -81 dB (1 kHz)
Laser (äänittävä CD-soitin)
Tyyppi .........................................Semiconductor laaser GaAIAs
Aaltopituus................................................775–795 nm ( 25° C)
Lähtöteho .............................2,5 mW (Toisto), 35 mW (Äänitys)
Sädekulma .................................................................60 astetta
Viritin
Viritysalue
FM..............................................................87,5–108,0 MHz
MW...............................................................531–1.602 kHz
LW....................................................................153–279 kHz
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Kaiuttimet
Systeemi...........................................kolmeteiset basso refleksi
Impedanssi ...........................................................................6 Ω
Woofer ...........................................................................1 × 6,5"
Tweeter ...........................................1 × 2,5", Ferro fluid cooled
Tweeter ..........................................................1 × 1", Polydome
Mitat, k × l × s .........................................310 × 240 × 323 mm
Massa......................................................................4,6 kg/kukin

VIANMÄÄRITYS

Missään olosuhteissa laitetta ei saa yrittää korjata
omatoimisesti, koska näin takuu mitätöityy. Älä avaa
laitetta sähköiskuvaaran vuoksi.
Mikäli ongelma ilmenee, tarkista aluksi seuraavat kohdat
ennen laitteen vientiä korjaukseen.

Mikäli et pysty ratkaisemaan ongelmaa seuraavien vihjeiden
avulla, ota yhteys myyjään tai huoltokeskukseen.

Suomi

VAROITUS

LASER TURVALLISUUS
Tähän laitteeseen sisältyy laser. Ainoastaan pätevä
huoltomies saa poistaa kuoren tai yrittää huoltaa
laitetta mahdollisten silmävaurioiden vuoksi.

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Ei ääntä,
ei virtaa

Äänentasoa ei ole säädetty oikein.

Säädä äänentaso.

Laitteeseen on liitetty kuulokkeet.

Ota korvakuulokkeet pois.

Kaiuttimia ei ole tai ne on väärin kytketty.

Aseta kaiuttimet oikein.

Virtakaapeleita ei ole asennettu turvallisesti.

Kytke virtakaapelit oikein.

Laite ei toimi halutulla
tavalla

Elektrostaattinen häiriö

Irrota laite voimalähteestä, kytke päälle
muutaman sekunnin kuluttua.

Heikko radion kuuluvuus

Heikko radio signaali

Aseta antenni optimaalisesti.

Antenni on asetettu lähelle säteilylähdettä
esim. TV:ta, VCR:ää, tietokonetta tms.

Siirrä häiritsevää laitetta tai kytke se pois
päältä.

Heikko basson kuuluvuus Kaiuttimia ei ole asennettu oikein.

Yhdistä väritetyt (tai merkityt) johdot väritettyihin
liittimiin ja yhdistä mustat (merkittömät) johdot
mustiin liittimiin.

Huono ääni

Huonosti viritetyt asennukset
kyseisentyyppiselle musiikille tai äänelle.

Korjaa laitteen ääniasennukset.

Kauko-ohjain ei toimi
oikein

Paristot on asennettu väärin.

Aseta paristot oikein.

Paristot ovat heikentyneet.

Aseta uudet paristot.

Etäisyys laitteeseen on liian pitkä.

Lyhennä etäisyyttä.

CD(RW)-levy on naarmuuntunut tai likainen.

Korvaa tai puhdista levy.

Insert Disc näyttö

Pesässä ei ole CD(RW)-levyä tai se ylösalaisin. Aseta CD(RW)-levy teksti ylös.
Laserlinssit ovat höyrystynyt.

Odota linssien puhdistumista.

Wrong Disc näyttö
Use Audio CD näyttö

Digitaalista audio levyä ei ole asennettu.

Aseta digitaalinen audio levy, joka on merkitty
logolla ”Digital Audio”.

Disc Recover näyttö

Voiman puute

Odota muutama minuutti. Levy korjataan.

Disc Error näyttö

Disc Recover ei pystynyt korjaamaan
levyä.

Levyä voidaan silti soittaa, mutta sille ei voida
äänittää tai muuten viimeistellä.

Check Input näyttö

Tuloliitäntä on väärin valittu.

Valitse oikea liitäntä.

Äänittäessä ei olla löydetty oikeaa
digitaalista lähdettä.

Varmista, että yhdistäväkaapeli on asennettu
oikein.

CDR(W)-levy on naarmuuntunut tai likainen.

Varmista, että CDR(W)-levy on vapaa naarmuista
ja pölyhiukkasista.

Sisään laitettuun levyyn ei voi äänittää.

Aseta sisään digitaalinen CDR(W)-levy ja
varmista, että sitä ei olla viimeistelty.

Äänitysprosessi on keskeytynyt (virtakatkos,
mekaaninen shokki).

Aloita äänitys uudelleen.

Sisään asetettua CDR(W) ei olla viimeistelty.

Viimeistele CDR(W).

CDRW-levy on asetettu ei CDRW
yhteensopivaan CD-soittimeen.

Aseta CDRW-levy CDRW yhteensopivaan
CD-soittimeen.

Ei äänitä

Äänitetty levy ei soi
muussa standardi
CD-soittimessa
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Suomi

Meet Philips at the Internet
http://www. philips.com

Português
EÏÏËÓÈÎ¿

Polski

W
CLASS 1
LASER PRODUCT

3103 306 1737.1

FW-R8

VieEvS0008

