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Pikakäyttöohje

Toistomahdollisuudet ja
muut toiminnot on
selostettu tarkemmin
oheisessa käyttöohjeessa.

õ Radioaseman kuuntelu
Virran kytkeminen ensimmäisen kerran...

1
2
3

“AUTO INSTALL PRESS PLAY” ilmestyy näyttöön.
Paina laitteesta painiketta PLAY•PAUSE ÉÅ.
Kun olet lopettanut, voit kuunnella viimeksi viritettyä radioasemaa.
Jos näytössä näkyy “P”, voit valita painikkeilla S T edellisen / seuraavan pikavalittavan
radioaseman.
Kun haluat valita heikon aseman tai muun kuin pikavalittavan aseman, katkaise pikavalintatoiminto
painamalla painikettaÉÅ (“P” häviää näytöstä) ja sitten S T.

õ CD-/ MP3-CD-levyn kuuntelu

1
2

Syötä CD- / MP3-CD-levy etikettipuoli oikeallepäin.
MP3-CD-levyt; valitse albumi painikkeilla, vahvista painikkeella ÉÅ ja valitse sitten kappale
painikkeilla S T.
CD-levy; valitse kappale painikkeilla S T.

3

Aloita toisto painikkeella ÉÅ.
Toiston aikana voidaan hakea taaksepäin / eteenpäin painamalla jatkuvasti painikkeita S T.
Toiston aikana voidaan hypätä taaksepäin / eteenpäin painamalla lyhyesti ja toistuvasti painikkeita
S T.

4
5

Pysäytä toisto painikkeella Ç.
Poista levy painikkeella STOP•EJECT Ç.

õ Kellon asetus

1
2
3
4

Paina valmiustilassa painiketta CLK / TIMER.
Aseta minuutit ja tunnit painamalla painikkeita S T.
Valitse 12- tai 24-tuntinen näyttö painikkeella PROGRAM.
Vahvista kellon asetus painikkeella CLK / TIMER.

õ Kytkeminen ekovalmiustilaan ja takaisin toimintaan

1
2

Kytke ekovalmiustilaan painamalla pitkään laitteesta painiketta ECO POWER tai B
Kytke laite ekovalmiustilasta toimintaan painamalla laitteesta painiketta ECO POWER tai kaukoohjaimesta painiketta MP3-CD, TUNER tai AUX.

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 MZ1000, MZ1100,
MZ1200, Philips risponde alle prescrizioni dell’art.
2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

1
2

Remove fuse cover and fuse.

Fatto a Eindhoven

3

Refit the fuse cover.

Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.A. or BSI approved type.
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.

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Note: The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

¶ 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.

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

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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DK

SF

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

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.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.
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Yleistä
Tämä tuote täyttää Euroopan
yhteisön radiohäiriösuojausta koskevat
vaatimukset.
Arvokilpi sijaitsee laitteen takapaneelissa.

Ympäristöasiaa
Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois.
Olemme pyrkineet siihen, että pakkauksesta on
helppo erotella kolme päämateriaalia: pahvi
(laatikko), polystyreeni (pehmike) ja polyeteeni
(pussit, suojamuovi).
Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän
erikoistunut yritys. Pakkausmateriaalien, vanhojen
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisessä
suosittelemme noudatettavaksi annettuja
paikallisia ohjeita.

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

Turvaohjeita
● Aseta laite tukevalle alustalle (esim. kirjahyllyyn).
● Laite on asetettava sellaiseen paikkaan, että
riittävä ilmankierto estää laitteen
ylikuumenemisen. Jätä laitteen taakse ja
yläpuolelle tyhjää vähintään 10 cm ja
kummallekin sivulle 5 cm.
● Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai sitä pidetään kosteassa tilassa,
kosteus voi kondensoitua lukupään linssiin. Jos
näin käy, CD-soitin ei toimi normaalisti. Jätä
laitteeseen virta noin tunniksi ilman että syötät
levyä, minkä jälkeen laite toistaa taas normaalisti.
● Laitteessa on itsevoitelevat laakerit eikä sitä saa
öljytä.
● Vaikka laite on kytketty valmiustilaan, se on
edelleen kytkettynä sähköverkkoon. Laite
kytketään kokonaan ir ti sähköverkosta
irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.
● Laitteessa on sisäänrakennettu
ylikuumenemissuoja. Siksi on mahdollista, että
laite palaa automaattisesti valmiustilaan
olosuhteista johtuen (kuumuus). Jos näin
tapahtuu, anna laitteen jäähtyä ennen kuin jatkat
käyttöä.

Suomi

Pyyhi laite pehmeällä, hieman
kostealla nukkaamattomalla
liinalla. Älä käytä
puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa pintaa.
Älä jätä laite, paristoja tai
CD-levyjä sateeseen tai
kosteaan tai kuumaan
paikkaan (lähelle
lämmityslaitteita tai suoraan
auringonvaloon).
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Kytkennät
Mukana olevat tarvikkeet

Kytkennät
VAROITUS!
– Älä muuta tai tee mitään kytkentöjä
virran ollessa kytketty on.
– Yhdistä verkkojohto pistorasiaan vasta
kun kaikki kytkennät on tehty.

Kaiuttimet
Speakers

● Säädä tarvittaessa antennien asentoa.
● Aseta antenni mahdollisimman kauas televisiosta,
kuvanauhurista ja muista säteilylähteistä.
● Paras ULA-stereovastaanotto saadaan
käyttämällä ulkoista ULA-antennia.
● Ainoastaan mukana tulevat kaiuttimet voidaan
yhdistää.
● Mukana ei ole muita laitteita eikä liitäntäjohtoja.

Remote
Power box
Virtalähde

Kauko-ohjain
control

● Jos yhdistetään monolaite (yksi
audiolähtöliitäntä), se on yhdistettävä vasempaan
liitäntään AUX IN. On myös mahdollista käyttää
RCA-haaroitusjohtoa ääni on silti mono.
● Älä yhdistä samaan aikaan laitteita molempiin
liitäntöihin LINE OUT ja AUX IN. Muussa
tapauksessa saattaa ilmetä kohinaa tai
virhetoimintoja.

Teleskooppiantenni

AM antenna

Telescopic
antenna

AM-antenni
Suomi

interconnect
cable
Välijohto

Power
cord
Verkkojohto

ULA-antenni
FM antenna

152
3139 115 21642

Kytkennät

vaihtoehtoinen
ULA-antennin
kytkentä
Kiinnitä kieleke
rakoon

FM
ANTENNA

AM

PHONES
AUX IN

R

L

R

L
LINE OUT

TO POWER
UNIT

AM

Suomi

FM
ANTENNA

➠
➠

➠

➠
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Käyttöönotto
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöönottoa

1
2

Vedä pois muovinen suojakalvo.

3

Valitse sitten toiminto (esim É, S, T).

muovinen
suojakalvo

Valitse ohjattava laite painamalla kaukoohjaimesta jotain ohjelmalähteen valintapainiketta
(esim. MP3-CD, TUNER).

Kauko-ohjaimen pariston
(litium CR2025) vaihto

☞
B

Vedä nuppia A hieman ulos vasemmalle.
Vedä paristolokero B ulos .

A

Vaihda uusi paristo ja työnnä paristolokero
takaisin alkuperäiseen asentoon.

➠

1
2
3

☞

CR 2
02
5

LI

TH

IUM

VAROITUS!
Paristot sisältävät kemiallisia aineita,
joten ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Virtalähteen paikka

☞

● Aseta virtalähde mahdollisimman lähelle
pistorasiaa.
● Älä laita virtalähdettä suljettuun tilaan, äläkä peitä
sen ilmanvaihtoaukkoja.

Suomi

● Älä työnnä tai pudota mitään laitteen sisään
ilmanvaihtoaukoista, ettet aiheuta vahinkoa tai
vaaratilannetta.
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Toimintojen esittely
Ekovalmiustila
ECO POWER tai y

Plug & Play
ÉÅ

- pitkä painallus valmiustilassa käynnistää
Plug & Play -toiminnon.
- lyhyt painallus aloittaa plug & play
-asennuksen.

- pitkä painallus vaihtaa laitteen vähän tehoa kuluttavaan
valmiustilaan.
Ç

pois toiminnosta.

Valmiustila
ECO POWER tai y
- lyhyt painallus vaihtaa valmiustilaan.

Äänenvoimakkuus
VOL 34, VOLUME +/- suurentaa/pienentää äänenvoimakkuutta.

Ohjelmalähteen valinta
SOURCE

VOL

MUTE
- katkaisee tai palauttaa äänen.

VOL

painetaan toistuvasti :
CD ™ TUNER-FM ™ MW ™
AUX ™ CDR ™ CD ...

SOURCE

ECO
POWER

Äänen säätö
I.S.

8 cm DISC

PLAY•PAUSE

CD GRAPHIC THIS SIDE

MP3-CD / TUNER / AUX
- halutun ohjelmalähteen valinta.
- viritintoiminnossa valitaan aaltoalue
painikkeella TUNER.
- AUX-toiminnossa valitaan painikkeella
AUX vuorotellen AUX- ja CDR-toiminto.

BASS /
TREBLE

SEARCH

Näytön himmentäminen
DIM

puolikirkkaan tai kirkkaan
näytön valinta.

incredible surround
-toiminnon kytkentä/
katkaisu.
- matalien/korkeiden äänien
valinta.
- säädä taso kauko-ohjaimesta
painikkeella VOLUME+/-.

STOP•EJECT

iR

CD

CLK/TIMER
- kellonajan näyttö tai kellonasetustoiminnon valinta.
- pitkä painallus antaa ajastimenasetustoiminnon.
PROGRAM
- vaihtaa kellon näyttötoiminnon: 24 tai 12 tuntia.
S T

S T
Ç
REPEAT

minuuttien ja tuntien asetus.

Tuner
ÉÅ
S T

- lyhyt painallus: kappaleen valinta.
- pitkä painallus: haku taaksepäin/
eteenpäin.
- toistotoiminnossa pysäyttää levyn.
- pysäytystoiminnossa poistaa levyn.
saman kappaleen uusinta tai koko
levyn uusinta tai uusintatoiminnon
katkaisu.

MP3-CD
vaihto taajuusvirityksen ja
pikavalintatoiminnon välillä.
- pikavalittavan radioaseman valinta.
- radiotaajuuden muuttaminen.

PROGRAM
- aloittaa pikavalintojen manuaalisen ohjelmoinnin.
- pitkä painallus aloittaa pikavalintojen automaattisen
ohjelmoinnin.
Ç

toiston aloitus tai keskeytys.

pysäyttää ohjelmoinnin tai poistaa
pikavalinnan.

ÉÅ
S T
Ç

REPEAT

- toiston aloitus tai keskeytys.
- kappaleenvalintatoiminnon kytkentä.
halutun albumin/kappaleen valinta.
- toistotoiminnossa pysäyttää levyn.
- pysäytystoiminnossa poistaa levyn.
- albuminvalintatoiminnon kytkentä.
saman kappaleen uusinta tai koko
levyn uusinta tai uusintatoiminnon
katkaisu.
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Suomi

Kello/ ajastin

ÉÅ

Radiovastaanotto
Plug & Play-toiminto
Plug & Play -toiminnolla voit tallentaa muistiin
automaattisesti ensin kaikki vastaanotettavissa
olevat ULA-asemat ja sen jälkeen KA-asemat.
Kun kaikki vastaanotetut radioasemat on
tallennettu muistiin tai kun kaikki 40 muistipaikkaa
ovat täynnä, viimeksi esiviritetty radioasema
alkaa kuulua.

ö Ensiasennus /virran kytkentä

☞

PLAY•PAUSE

➠
liitä verkkojohto

ö Uudelleenasennus Plug & Play
-toiminnossa

☞

Valmiustilassa,
PLAY•PAUSE

PLAY•PAUSE

➜ Kaikki muistiin aikaisemmin viritetyt radioasemat korvataan uusilla.
pidä painettuna

Huomaa:
– Jos Plug & Play -asennuksessa ei löydy
stereotaajuutta, näyttö kehottaa tarkistamaan
antennin “CHECK ANTENNA“.
– Jos Plug & Play -asennuksessa ei paineta mitään
painiketta 15 sekuntiin, laite poistuu
automaattisesti Plug & Play -toiminnosta.

Kytkeminen viritintoiminnolle

VOL

ECO
POWER

PLAY•PAUSE

➭

CD ➔ TUNER-FM

➠ CDR ➔ AUX ➔ MW
➔

● Valitse ULA (FM)- tai KA (MW)-alue painamalla
toistuvasti painiketta SOURCE tai TUNER.

SOURCE

VOL

SOURCE

CD GRAPHIC THIS SIDE

☞

SEARCH
MZ 1100

➔

Suomi

Lopetus tallentamatta Plug & Play uudelleenasennusta
● Paina laitteesta painiketta Ç.
➜ Jos Plug & Play asennusta ei viedä loppuun,
toiminto alkaa uudelleen alusta, kun virta
seuraavan kerran kytketään.

STOP•EJECT

iR

➭

TUNER

➠ TUNER-FM î MW
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Radiovastaanotto
Esiviritettyjen radioasemien
tallennus muistiin
Muistiin voidaan tallentaa 40 esiviritettyä
radioasemaa.
TÄRKEÄÄ!
Kun näyttöön ilmestyy “P”, on
mahdollista käyttää vain
pikavalintanumeroita. Painikkeella ÉÅ
vaihdellaan taajuusvirityksen ja
pikavalintatoiminnon välillä.

ö Automaattinen ohjelmointi
Nyt voit ohjelmoida automaattisesti kaikki
vastaanotettavissa olevat radioasemat valitusta
pikavalintanumerosta eteenpäin ensin ULAalueelta ja sitten KA-alueelta.

☞

Viritintoiminnossa,

➠

99 80

“P” ilmestyy, jos ei
niin paina ÉÅ

Jos muistipaikan numeroa ei valita, automaattinen
esiviritys alkaa numerosta (1) ja kaikki
aikaisemmat asemat häviävät muistista.

/

➠

P 01

valitse
pikavalintanumero

paina niin kauan
kunnes “AUTO”
ilmestyy

Huomaa:
– Jos radioasema on tallennettu jollekin
pikavalintanumerolle, se ei tallennu muistiin toiselle
pikavalintanumerolle.
Pois ohjelmointitoiminnosta
● Paina painiketta PROGRAM tai Ç.

ö Manuaalinen ohjelmointi

☞

Viritintoiminnossa,

Nyt voit ohjelmoida vain suosikkiradioasemiasi.
PROG

● Tallenna lisää radioasemia toistamalla samat
vaiheet.
Huomaa:
– Jos yrität tallentaa muistiin yli 40 radioasema,
näyttöön syttyy “ PROGRAM FULL””.
– Jos ohjelmoinnin aikana ei paineta mitään
painiketta 20 sekuntiin, laite poistuu
automaattisesti ohjelmointitoiminnosta.

/

99 80
P 01

viritä radioasema

PROG

99 80

/

P 01

valitse
pikavalintanumero

tallenna asetus ja poistu
ohjelmointitoiminnosta

Pois manuaalisesta esiviritystoiminnost
● Paina painiketta Ç.
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Suomi

● Paina painiketta S T niin kauan, kunnes
taajuus alkaa vaihtua. Heikot radioasemat
viritetään painamalla painiketta S T
toistuvasti lyhyesti.

Radiovastaanotto
ö Radioaseman kuuntelu

☞

Viritintoiminnossa,

➠

99 80

“P” ilmestyy, jos ei
niin paina ÉÅ

ö Esiviritetyn radioaseman poisto
muistista
Kun pikavalinta-asema poistetaan
➜ Poistettu radiotaajuus jää näyttöön niin
kauaksi, kunnes aan toinen pikavalintanumero.
➜ Aaltoalueen kaikkien muiden suuremmalla
pikavalintanumerolla varustettujen pikavalittavien
asemien numero pienenee yhdellä.

☞

/

P 01

valitse
pikavalintanumero

Viritintoiminnossa,
STOP•EJECT

➠

99 80

/

P 01

“P” ilmestyy, jos ei
niin paina ÉÅ

valitse
pikavalintanumero

➠
paina niin kauan
kunnes “PRESET
DELETED”
ilmestyy

Huomaa:
– Jos painat painiketta STOP•EJECT (Ç) alle
kolme sekuntia, levy tulee ulos (jos levy on sisällä).

Suomi
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CD/MP3-CD toiminnot
Toistettavat levyt
Tällä laitteella voi toistaa :
– Kaikki valmiiksiäänitetyt audio-CD-levyt
(8cm/ 12cm)
– Kaikki viimeistellyt audio-CDR- ja audioCDRW-levyt
– MP3-CD:t (CD-ROM-levyt joilla on MP3kappaleita)
albumien enimmäismäärä = 99
nimikkeiden enimmäismäärä = 999 (riippuu tiedostonimen
pituudesta)
ISO9660/Joliet tai UDF1.5 -formaatti
Bitinopeus = 32-256 kpbs, säädettävä
ID3-merkit = V1.1, V2.2, V2.3, V2.4

Levyn syöttö/poisto
VAROITUS!
– Syötä levypesään vain yksi levy.
– Aseta 8 cm:n levy levypesän keskellä
olevaan syvennykseen.

ö Levyn syöttö

☞

Työnnä levyä hieman levypesään ja vedä sormet
pois.
➜ "READ" näytetään ja sen jälkeen kappaleiden
kokonaismäärä ja toistoaika.

Suomi

Huomaa:
– Syötä levy etikettpuolii oikeallepäin.
– Levyn syöttäminen jossain muussa toiminnossa
vaihtaa toiminnon levyn toistolle.
– MP3-CD levyjen lukeminen voi kestää yli 10
sekuntia yhdelle levylle koottujen kappaleiden
suuren määrän takia.
Pysäytystoiminnossa,

ö Levyn poisto
➜ Kaikki ohjelmoidut kappaleet pyyhitään
muistista.

☞

STOP•EJECT
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CD / MP3-CD toiminnot
CD-/MP3-CD levyn toisto
Toiminnot voidaan valita myös kaukoohjaimen vastaavilla painikkeilla.
Haku taaksepäin/
eteenpäin
●

Levytoiminnon kytkentä
●

Valitse CD-toiminto painikkeella
SOURCE (tai kauko-ohjaimesta
MP3-CD).

Kappaleen valinta
●

VOL

VOL

●

Toiston aloitus/
keskeytys/ jatkaminen
●

SOURCE

PLAY•PAUSE

Painamalla painiketta lyhyesti
toistuvasti voidaan siirtyä saman /
seuraavan /edellisen kappaleen
alkuun.
Painettaessa painiketta pitkään
pysäytys-/
ohjelmointitoiminnossa
hakunopeus kasvaa.

ECO
POWER

8 cm DISC

●

Painettaessa pysäytystoiminnossa
aloittaa toiston.
Painettaessa toistotoiminnossa
keskeyttää toiston.
Painettaessa taukotoiminnossa jatkaa
toistoa.
➜ Toiston aikana näytetään
toistuvan kappaleen numero ja kuluva
aika.
➜ Mixed mode MP3-levyille valitaan
toistoon vain yksi toiminto
tallennusformaatista riippuen.

CD GRAPHIC THIS SIDE

●

Paina toisto- toiminnossa
painiketta jatkuvasti, kunnes haettu
kohta on löytynyt.
➜ MP3-levyllä voidaan hakea vain
saman kappaleen sisällä.

SEARCH

Toiston lopetus / levyn
poisto

STOP•EJECT

iR

●
●

Painettaessa toistotoiminnossa
toisto pysähtyy.
Painettaessa pysäytystoiminnossa
levy tulee ulos.

Uusintatoisto

Suomi

●

Valitse painamalla toistuvasti painiketta REPEAT:
➜ Saman kappaleen uusinta – RPT syttyy.
➜ Kaikkien kappaleiden uusinta – RPT ALL syttyy.

●

Paina painiketta REPEAT toistuvasti, kunnes
RPT ALL häviää näytöstä.

Uusintatoiston lopetus

Huomaa:
– Jos ohjelmointitoiminto on kytketty, ohjelmoidut
kappaleet toistetaan uudelleen.
– Kun levy poistetaan levypesästä, uusintatoiminto
peruuntuu.
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CD/MP3-CD toiminnot
MP3-albumin/ kappaleen valinta

☞

Jos haluat vaihtaa albumin vahvistettuasi
jo valinnan

1
2

MP3-levyn syöttämisen jälkeen,

/

ALBUM TRACK

01

01

Paina painiketta Ç TRACK-kuvakkeen vilkkuessa.

valitse albumin
numero

Valitse albumi painikkeilla S T ja toista
vaiheet 3-6.

vahvista albumin
valinta

/

ALBUM TRACK

01 01

valitse
kappalenumero

☞

Kappaleita voi ohjelmoida pysäytystoiminnossa.
Muistiin voi tallentaa yhteensä 99 kappaletta
halutussa järjestyksessä.

PROG

➠

10:80

/

TRACK

01

valitse
kappalenumero

Jos yrität ohjelmoida yli 99 kappaletta,
näyttöön ilmestyy sana “PROGRAM
FULL”. Tässä tapauksessa:
➜ Laite poistuu ohjelmointitoiminnosta
automaattisesti.
➜ Painikkeen Ç painaminen poistaa kaikki
ohjelmoidut kappaleet.
➜ Painikkeen ÉÅ painaminen aloittaa
ohjelmoitujen kappaleiden toiston.

ö MP3-CD-levyn ohjelmointi

Pysäytystoiminnossa,

tallenna lisää
kappaleita
toistamalla vaiheita
2 ja 3

➠

PROG

98:80

TRACK

20

lopeta ohjelmointi

☞

Pysäytystoiminnossa,
ALBUM
PROG

Huomaa:
– Jos ohjelmoinnin aikana ei paineta mitään
painiketta 20 sekuntiin, laite vaihtaa
automaattisesti pois ohjelmointitoiminnosta.
– Ohjelma pyyhitään muistista, kun laite kytketään
irti verkkovirrasta.

➠

10:80

ALBUM TRACK

/

Kun ohjelmoidut kappaleet on poistettu,
painikkeen Ç painaminen poistaa levyn.

➠

PROG

10:80

ALBUM TRACK

01 01

01 01

valitse albumin
numero
tallenna saman
albumin muita
kappaleita
toistamalla vaiheita
4 ja 5

TRACK

/

Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden
pyyhkiminen
● Paina pysäytystoiminnossa painiketta Ç.

aloita toisto

Suomi

Kappaleiden ohjelmointi

aloita toisto

valitse
kappalenumero
valitse kappaleita
toisesta albumista
painamalla Ç ja
toistamalla vaiheita
2-5

lopeta ohjelmointi

aloita toisto
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Kello/Ajastin
TÄRKEÄÄ!
Eko-valmiustilassa ei ole mahdollista
käyttää kelloa tai ajastinta.
Huomaa:
– Kellon asetus häviää muistista, kun verkkojohto
irrotetaan pistorasiasta tai jos sattuu sähköhäiriö.
– Jos kellon asetuksen aikana ei paineta mitään
painiketta 90 sekuntiin, laite poistuu
kellonasetustoiminnosta automaattisesti.

Kello
Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin
näyttötoiminto (esim. "11:59 PM" tai "23:59").

☞

ö Ajan asetus

Valmiustilassa,

Jos painat painikkeita S T yli kaksi
sekuntia, minuutit vaihtuvat nopeammin.
Minuutien muutokset siirtyvät tunteihin, katso alle
olevaa esimerkkiä.
AMPM

AMPM

11:59

î12:00 î

23:59

î

➠
aseta minuutit ja
tunnit

AMPM

12:01

00:00 î 00:01

➠ /
valitse kellotoiminto

Kellon katsominen jonkin
ohjelmalähteen toimiessa
● Painiketta CLK/TIMER kerran.

Suomi

Lopetus asetusta tallentamatta
● Paina painiketta Ç.
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Kello/Ajastin
Ajastin
Laite voi kytkeä CD tai TUNER virittimen
automaattisesti toimintaan asetettuna aikana
toimien näin samalla herätyskellona.

ö Ajastimen asetus
– Varmista ennen ajastimen asetusta, että
kellonaika on oikea.
– Ajastin alkaa toimia heti kun sen aika on
asetettu.
– Ajastintoiminnossa äänenvoimakkuus kasvaa
vähitellen minimistä viimeksi valitulle
äänenvoimakkuudelle.
– Jos ohjelmalähteeksi on valittu CD, ajastin
herättää toistamalla levyn ensimmäisen
kappaleen tai ohjelmoidun kappaleen. Jos
levypesä on tyhjä, laite vaihtaa viritintoiminnolle.
– Jos ohjelmalähteeksi on valittu Tuner, ajastin
herättää toistamalla viimeksi viritetyn aseman
ohjelmaa.

ö Ajastimen peruutus/katkaiseminen

☞
/

aseta minuutit ja
tunnit

pidä painettuna

5
/

valitse herätyksen
ohjelmalähde

vahvista painamalla
ja palaa
viimeisimmälle
aktiivitoiminnolle

☞
➠
pidä painettuna

☞
➠

Suomi

ö Ajastimen aktivointi viimeisimmän
asetuksen mukaan

pidä painettuna
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Muut toiminnot
Virran kytkentä
TAI

ö Kytkeminen ekovalmiustilaan

☞

VOL

CD GRAPHIC THIS SIDE

Virrankulutuksen pienentämiseksi kannattaa laite
kytkeä ekovalmiustilaan tai irrottaa verkkovirrasta
kokonaan, silloin kun sitä ei käytetä.
➜ LED-merkkivalo syttyy punaisena.
➜ Näyttöruutu pimenee.

VOL

SOURCE

➭

➭

ECO
POWER

PLAY•PAUSE

ECO
POWER

SEARCH
MZ 1100

STOP•EJECT

iR

pidä painettuna

pidä painettuna

TAI

ö Kytkeminen valmiustilaan

☞

VOL

SOURCE

CD GRAPHIC THIS SIDE

➜ LED-merkkivalo syttyy vihreänä

VOL

➭

➭

ECO
POWER

PLAY•PAUSE

ECO
POWER

SEARCH
MZ 1100

STOP•EJECT

iR

paina lyhyesti

VOL

VOL

ECO
POWER

PLAY•PAUSE

SOURCE

➭

➠

SEARCH

CD ➔ TUNER-FM
➔

SOURCE

CD GRAPHIC THIS SIDE

☞

➔

ö Kytkeminen aktiivitilaan

paina lyhyesti

CDR ➔ AUX ➔ MW

MZ 1100

STOP•EJECT

iR

➭

/

/

Äänen säätö
ö Basson/diskantin tason säätö

☞

➭

/

Suomi

Äänenvoimakkuuden säädintä voidaan käyttää
basson ja diskantin säätöön välittömästi vastaavan
toiminnon valinnan jälkeen. Ellei säädintä käytetä
5 sekunnin kuluessa, se palautuu tavalliseksi
äänenvoimakkuuden säätimeksi.

ö Incredible Surround -toiminnon
kytkentä / katkaisu
Incredible Surround toiminto suurentaa
virtuaalisesti etukaiuttimien välimatkaa ja antaa
näin laajemman stereovaikutelman.
➜ Jos toiminto kytketään, näyttöön syttyy
IS ilmaisin.

/

➠

BASS (matalat äänet) ja TREBLE (korkeat äänet)
-toiminnossa voidaan määrittää ääniprosessorin
asetukset.

î

-3 î -2 î -1
3 î 2 î 1 î 0

☞

➭

IS
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Muut kytkennät
Oheislaitteiden yhdistäminen
PHONES

ö Oheislaitteen yhdistäminen
musiikin/äänen kuuntelua varten

☞

AUX IN
PHONES
AUX IN

R

L

R

R

L

L
LINE OUT

Yhdistä oheislaitteen (esim. TV, VCR, Laser Disc
-soitin, DVD-video) “AUDIO OUT”-liitännät
laitteen tuloliitäntöihin AUX IN.

R

TO POWER
UNIT

L

AM
FM
ANTENNA

LINE OUT

AUDIO OUT

L
R
TO POWER

ö Oheislaitteen yhdistäminen
analogista tallennusta varten

☞

AUX IN
R

L

PHONES
AUX IN

R

L

R

Yhdistä oheislaitteen (esim. CD/kasettinauhuri)
“AUDIO IN”-liitännät laitteen lähtöliitäntöihin
LINE OUT.

L
LINE OUT

R

L
LINE OUT

TO POWER
UNIT

AM
FM
ANTENNA

AUDIO IN

L
TO POWER
UNIT

R
AM
FM

SOURCE

VOL

SOURCE

ECO
POWER

PLAY•PAUSE

➭

CD ➔ TUNER-FM

➠ CDR ➔ AUX ➔ MW
➔

2

Paina toistuvasti painiketta SOURCE tai AUX.
➜ Valitse “AUX”, kun kytket television,
kuvanauhurin tai Laser Disc -soittimen.
➜ Valitse “CDR”, kun kytket tallentavan CDsoittimen tai DVD-videon.

VOL

CD GRAPHIC THIS SIDE

1

☞

SEARCH
MZ 1100

➔

Ulkoisen laitteen kuuntelu

STOP•EJECT

iR

➭

AUX

➠ AUX î CDR

Aloita ulkoisen laitteen toisto.

Suomi

● Kun valitaan CDR-toiminto, mikrosarjan
liitäntöihin LINE OUT mahdollisesti yhdistetty
audiolaite mykistyy. Et voi tallentaa tai kuunnella
LINE OUT –liitäntöihin yhdistetyn laitteen ääntä.
Huomaa:
– Ei ole suositeltavaa kuunnella ja tallentaa samaa
ohjelmalähdettä samanaikaisesti.
– Kaikki äänensäätötoiminnot (IS., BASS/TREBLE
mm.) ovat käytettävissä.
– Katso liitetyn laitteen käyttöohjeesta tarkemmat
tiedot.
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Tekniset tiedot
VAHVISTIN
Lähtöteho ............................................................... 2 x 50 W MPO
................................................................... 2 x 25 W RMS(1)
Signaali kohinasuhde ......................... ≥ 67 dBA (IEC)
Taajuusvaste ............................................ 50 – 16000 Hz
Tuloherkkyys
AUX / CDR In ....................................... 500 mV / 1V
Lähtöliitännät
Kaiuttimet ................................................................. ≥ 8 Ω
Kaiuttimet ........................................... 32 Ω – 1000 Ω
Linjalähtö ..................... 500 mV ±2dB, > 22000 Ω
(1) (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)

CD/MP3-CD SOITIN
Ohjelmoitavien kappaleiden määrä ...................... 99
Taajuusvaste ............................................ 20 – 20000 Hz
Signaali kohinasuhde ...................................... ≥ 80 dBA
Kanavaerotus ....................................... ≥ 60 dB (1 kHz)
Harmoninen särö ............................................ < 0,003%
MPEG 1 layer 3 (MP3-CD) ............ MPEG AUDIO
MP3-CD bittinopeus ........................... 32 – 256 kbps
(128 kbps suositus)
Näytetaajuudet ................................ 32, 44,1, 48 kHz
VIRITIN
ULA alue ................................................ 87,5 – 108 MHz
KA alue ................................................... 531 – 1602 kHz
Muistipaikkojen määrä .................................................. 40
Antenni
ULA .................... 75 Ω wire/ teleskooppianrtenni
AM .................................................................. Kehäantenni

VIRTALÄHDE
Materiaali ........................................................... Polystyrene
Vaihtovirtajännite ................... 220 – 230 V / 50 Hz
Tehontarve
Toiminnassa ............................................................ 33 W
Valmiustilassa ..................................................... < 10 W
Eko-valmiustilassa. ................................................ ≤ 1 W
Mitat (l x k x s) ....................... 238 x 68 x 158 (mm)
Paino (ilman kaiuttimia) ........................................ 1,2 kg
KAIUTTIMET
Järjestelmä .................................................... Bassorefleksi
Impedanssi ........................................................................ 8 Ω
Woofer ...................................... 2 x 3” polypropyleeni
Tweeter..1 x 18mm ferronestejäähdytteinen Dome
Mitat (l x k x s) .................... 112 x 245 x 235 (mm)
Paino ................................................................ 2,9 kg kaiutin
YLEISTÄ
Materiaali
MZ1000 ........................... Polymetyylimetakrylaatti
MZ1100 ..................................................... Kumi / Lucite
MZ1200 .................................................... Alumiiniseos
Perusyksikkö
Mitat (l x k x s) ................ 112 x 245 x 235 (mm)
Paino ......................................................................... 2,85 kg

Oikeus muutoksiin varataan.

Suomi
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Tarkistusluettelo
VAROITUS
Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta
voimassa. Älä avaa laitetta ettet saa sähköiskua.
Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin toimitat laitteen
huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai asiakaspalvelusta.

Ongelma

Ratkaisu

Levy tulee ulos automaattisesti.

✔ Syötä levy etikettipuoli oikeallepäin.
✔ Vaihda tai puhdista levy, katso kohtaa Hoito.
✔ Käytä viimeisteltyä CD-RW-levyä tai oikeaformaattista
MP3-CD-levyä.

Radiovastaanotto on heikko.

✔ Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai yhdistä
ulko/keskusantenniin.
✔ Siirrä laitteisto kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista.

Laite ei toimi painikkeita painettaessa.

✔ Irrota pistotulppa pistorasiasta minuutiksi. Yhdistä
takaisin ja kytke laite uudelleen toimintaan.

Ääni ei kuulu tai kuuluu huonosti.

✔
✔
✔
✔

Vasen ja oikea kanava vaihtuneet.

✔ Tarkista kaiuttimien kytkennät ja paikat.

Kauko ohjain ei toimi.

✔ Valitse ohjelmalähde (esim. CD tai viritin) ennen kuin
painat toimintopainiketta (É, S , T).
✔ Vie kauko-ohjain lähemmäs laitetta.
✔ Vaihda paristot.
✔ Suuntaa kauko ohjain kohti laitteen infrapunailmaisinta.

Ajastin ei toimi.

✔ Aseta kello oikein.
✔ Kytke ajastin pidä painettuna CLK/TIMER.

Suomi

Säädä äänenvoimakkuus.
Irrota kuuloke liitännästä.
Tarkista että kaiuttimet on liitetty kunnolla.
Varmista, että MP3-levy tallennetaan 32-256 kbps:n
bittinopeudella ja 32 kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz.
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