LX-130A/230A/330A-FIN_75L

MICRO HI-FI-JARJESTELMA
KAYTTOOPAS
MALLIT:

Lue tama

LX-130A/D/X, LXS-130
LX-230A/D/X, LXS-230
LX-330A/D/X, LXS-330

kayttoopas

huolellisesti

ennen

laitteiden

kayttoa.
Sailyta opas myohempia tarpeita varten.
Muotoilu

ja tekniset tiedot voivat

laitteita kehitettaessa

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Varotoimet
VAARA
Muiden kuin tassa

VAARA
SAHKOISKUN

toimintojen

VAARA

maaritettyjen ohjaimien

Taman laitteen laserosa
tavaa

ALA AVAA

tai

saatojen kaytto
sateilya.

tai

suoritus saattaa aiheuttaa vaarallista

kykenee

sateilemaan Luokan 1

rajat ylit-

sateilya.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND

SAHKOISKUN VAARAN
VAHENTAMISEKSI ALA IRROTA KUORTA (TAI
TAKAOSAA) SISALLA EI OLE KAYTTAJAN HUOLLETTAVIA OSIA. JATA KORJAUS JA HUOLTO
VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILOSTOLLE
VAARA:

INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR
OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
VARNING:OSYNLIG
Attention:Quand

s'exposer

aux

Tama tarra

Graafisten

symboleiden selitys:

Nuolenpaalla

varustettu salamakuvio

tasasivuisen kolmion sisalla varoittaa

kayttajaa

tuotteen kuoren sisalla eristamattomista

vaarallisista

jannitteista, joiden

saattaa aiheuttaa sahkoiskun

suuruusluokka

vaaran

ihmisille.

LASER

PRODUCT

KLASSE 1

LASER

PRODUKT

LUOKAN 1

LASER

LAITE

KLASS 1

LASER APPARAT

CLASSE 1

PRODUIT LASER

Tama

TUOTTEEKSI.

mukana

on

luokitettu LUOKAN 1 LASER

on

sijaitsee

CE-merkinta,

ulkokuoressa.

se

laitteen vastaavan direktiivin 89/336/EEC

SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
Sahkoiskun valttamiseksi ala
saa

avaa

kotelointia.

avata ainoastaan valtuutettu huolto.

saa

paalle

tyja esineita,

Disc -soitin

Jos tassa tuotteessa

SAHKOISKUN VAARAN
VAHENTAMISEKSI ALA ALTISTA TATA LAITETTA

Laitteelles ei

Compact

LUOKAN 1 LASER TUOTE -tarra

TULIPALON TAI

Koteloinnin

laitteen sisalla.

CLASS 1

kiinnittaa

VAROITUS

2

sijaitsee

Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa

kayttajan huomion laitteen
seuraavan kirjallisuuden kaytto- ja
huolto-ohjeiden tarkeisiin kohtiin.

laitteen

l'appareil est ouvert, ne pas
radiations invisibles du faisceau laser.

tiputtaa

saa

kuten

tai roiskia nesteita eika

asettaa mitaan nesteilla

maljakoita

taytet-

tarkoittaa

maarayksia
elektromagneettisesta yhdenmukaisuudesta.

Sisallysluettelo
ESITTELY

KAYTTO

Varotoimet............................2

Radioasemienesiviritys................11

Sisallysluettelo........................3

Radionkuuntelu......................11

Ennenkayttoa.........................4

Nauhantoisto........................12

Turvavarotoimet......................4

Perustoisto.........................12

Huomautuksialevyista.................4

Toistonpysaytys.....................12

Huomautuksia kaukosaatimesta

.
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.

.

.

.

.

.

.

.
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Huomautuksianauhoista...............4

Etupaneeli/Takapaneeli.................5
Kaukosaadin..........................6

Nayttoikkuna..........................6
Liitannat.............................7
Kaiuttimienliitannat...................7
Antenniliitannat......................7

Nauhalaskurinnollaus................12
Toisto taakse tai

pikatoisto

eteen

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Aanitys.............................12
Perusasetus........................12
Nauhoitus

radiosta, CD: lta tai lisaliitannan

lahteesta...........................12

Synkronoitu aanitys

CD:lta nauhalle

.

.

.

.

.

.

12

CD-toisto............................13
Perustoisto.........................13
Toistontauko.......................13

ENNEN KAYTTOA
Aanensaadot........................8-9
Jannitteen asetus (VALINNAINEN).
8
.

.

.

.

.

.

.

KELLONasetus......................8
Voimakkuudensaato..................8

Aanenlaadunsaato...................8
Unitoiminto..........................8

Toistonpysaytys.....................13
Raidanylihyppaaminen..............13
Raidanhaku.......................13
Uusintatoisto.......................13

Ohjelmoitutoisto....................13

LISATIETOJA

MYKISTYS.........................8

Vianetsinta..........................14

SURROUND........................8

Teknisettiedot.......................15

XDSS

8
(Extreme Dynamic Sound System)
Ajastintoiminto..........................9
.

.

.

.

Lisaliitantatoiminto.....................9
RDS-toiminto-VALINNAINEN.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.10

TietojaRDS:sta.....................10
Ohjelmienhaku(PTY).................10

Tietoja ohjeiden
Ilmaisee

kuvakkeista

vaaroja, jotka

saattavat

vahingoittaa

itse laitetta tai aiheuttaa muita materiaalivaurioita.

Ilmaisee taman laitteen

Ilmaisee tehtavia

erikoistoimintoja.

helpottavia vihjeita.
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ESITELY

Ennen

kayttoa

Turvavarotoimet
Laitteen
Laitetta

Huomautuksia kaukosaatimesta
Kaukosaatimen

kasittely

kuljetettaessa

Alkuperainen pakkauslaatikko ja pakkausmateriaalit
saattavat olla hyodyksi. Parhaan suojan saat pakkaamalla
laitteen samoin kuin se oli tehtaalla alkujaan pakattu.

Etaisyys:
Kulma:

m

ja paina painikkeita.

kaukoanturin etuosasta.

Noin 30° kaikkiin suuntiin kaukoanturin

Kaukosaatimen

Pintojen puhdistus

Laitteen

Noin 7

etuosasta.

Ala kayta laitteen lahella haihtuvia nesteita, kuten
hyonteismyrkkysuihkeita. Ala jata mitaan kumisia tai
muovisia tuotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkaksi
ajaksi. Ne jattavat jalkia pintaan.

Kotelon

toimintaetaisyys

Kohdista kaukosaadin kaukoanturiin

paristojen

asennus

Poista kaukosaatimen takaosassa
oleva

paristolokeron kansi ja laita
(koko AAA)
oikein pain.
paristoa navat
ja

sisaan kaksi R03

puhdistus

puhdistus

Varoitus

Kayta pehmeaa, kuivaa kangasta. Jos pinnat ovat
erityisen likaiset, kostuta pehmea kangas kevyesti veteen,
johon on lisatty mietoa pesuainetta. Ala kayta vahvoja

Ala kayta sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Ala koskaan
kayta sekaisin eri paristotyyppeja (vakio, alkaali jne.).

liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia tai ohennetta, koska
ne

saattavat vaurioittaa laitteen

Huomautuksia

pintoja.

levyista

Levyjen kasittely
Ala kosketa levyn toistopuolta.
Pitele levya reunoista niin, etta sormenpaat eivat
kosketa pintoja.
Ala kiinnita paperia tai teippeja levyyn.

Huomautuksia nauhoista
Tallennuksen esto
Kielekkeen(-eiden) poisto kasetista (pienella
ruuviavaimella) estaa vahingossa tapahtuvan
paalletallennuksen /nauhan pyyhkiytymisen tyhjaksi.
Sivu A
Kieleke sivulla A

Kieleke sivulla B

Levyjen sailytys

Kun haluat tallentaa uudelleen,

Toiston

teipilla.

jalkeen sailyta levy kotelossaan.
Ala jata levya suoraan auringonpaahteeseen tai
lammonlahteiden lahelle tai auringonpaahteeseen
pysakoityyn autoon, koska lampotila auton sisalla voi

peita

kielekkeen aukko

nousta huomattavan korkeaksi.

Levyjen puhdistus
Sormenjaljet ja poly levylla voivat heikentaa kuvan
laatua ja vaaristaa aanta.
Ennen toistoa puhdista levy puhtaalla kangaspalalla.
Pyyhi levya keskustasta reunoille pain.

Ala kayta vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia,
ohennetta, myynnissa olevia puhdistusaineita tai
analogisille levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
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Teippi.

Etupaneeli/Takapaneeli

13

1

12

23

14

ESITELY

11
VALINNAINEN

10

AM

ANTENNA

4

GND

9

5

FM

6
AUX

15

7

8

16

18 17

1.

CD-LUUKKU

2.

DISPLAY

3.

VIRTA

4.

?

?

5.

(

9.

TYONNA/POISTA (PUSH EJECT)
AANENSAATONUPPI

10.

TOIMINTOVALINTA

11.

?

8.

STANDBY/ON) -painike

XDSS-painike
SURROUND-painike

-painike
(TUNER/BAND, CD, TAPE, AUX)
CLOCK-kellopainike
TIMER-ajastinpainike

RDS-painike : VALINNAINEN
ASETA (KELLO/ AJASTIN) -painike

12.

KAUKOANTURI

?

CD TAUKO

13.

CD AVAA/SULJE

?

LASKURIN

14.

ANTENNILIITIN

15.

LISASISAANMENOLIITANTA

?

?

?

(CD

) -painike
NOLLAUS (COUNTER) -painike

:

VALINNAINEN
?

CD SYNC.

?

OHJELMA / MUISTI

?

?

?

-painike

KAIUTINLIITANTA

MODE/RIF

17.

JANNITTEEN VALINTAKYTKIN

PLAY MODE

18.

VIRTAJOHTO

-painike
-toistotilapainike : VALINNAINEN
TAAJUUSKORJAIN (EQ) -painike

6.

KUULOKELIITANTA (

7.

?

TALLENNUS/ TALLENNUSTAUKO

?

TUNING

?

CD

(
?

?

PHONES):

(
(-/+) -nappain
HYPPY/HAKU (SKIP/SEARCH)
/
)-nappain

:

() -nappain

VALINNAINEN

3.5mm

)-nappain

NAUHAN KELAUS/PIKAKELAUS ETEEN

(

?

(OPEN/CLOSE)

16.

(PROG./MEMORY)-painike

-asento -DEKKI

/

)-nappain
(-/+) -nappain (VIRITIN)
TAAKSEPAINTOISTO ( ) -nappain (NAUHA)
PRESET

VALINNAINEN
?

TOISTO

?

SEIS

?

(PLAY) (

)-nappain (NAUHA, CD)

(STOP) ( )-nappain (NAUHA, CD)
TYHJAA (CLEAR) -nappain
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Kaukosaadin

13

1

12

X

2345

1.

XDSS-painike

2.

VIRTA

3.

VIRITIN/ TAAJUUSALUE

4.

AUX-painike

(POWER)-painike

5.

PRESET

6.

CD-TOIMINTO

11

10
9

) -nollauspainike
-painikkeet

?

TOISTO/TAUKO

?

CD

?

CD HYPPY/HAKU

?

UUSINTA

6
7.

(

(TUNER/BAND) -painike

(
) -painike
) -painike

SEIS(

/

(

)-nappain

-painike

NAUHATOIMINTO-painikkeet
AANITA/ AANITYSTAUKO -painike (

?

8

?

VALINNAINEN

7

TAAKSETOISTO

?

ETEENTOISTO

?

NAUHA SEIS

TAKAISINKELAUS

(

(

:

)

VALINNAINEN

)-nappain
)-nappain

8.

SLEEP-unipainike

9.

OHJELMA-painike

10.

AANENVOIMAKKUUS (

) -saatopainike

11. TAAJUUSKORJAINMALLI
12.

)

( ) -painike
-painike ( )

PIKAKELAUS ETEEN

?

?

-painike (

(EQ PATT.) -painike

MYKISTYS-painike

13. SURROUND

(SURR.) -painike

Nayttoikkuna
34

2

5

679
8

XDSS

TIMER

SLEEP

MUTE

REC

SYNC

PROG.

10

MEMORY

11

STEREO
RDS

12

REPEAT

1 ALL

13
14
15

RC

RT PTY

1
kHz
MHz

16

1.

MYKISTYS-ilmaisin

2.

CD-TOISTO/TAUKO -ilmaisin

3.

XDSS

4.

AJASTIN-ilmaisin

13. NAUHOITUS/NAUHOITUSTAUKO -ilmaisin

5.

CD-SYNKRONAUHOITUS -ilmaisin

14. NAUHAN TOISTOSUUNTA -ilmaisin

6.

UNI-ilmaisin

15. TOISTOTILA-ilmaisin

7.

OHJELMA-ilmaisin

16.

8.

MUISTI-ilmaisin

9.

RDS-ilmaisinr
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(Extreme Dynamic

10. FM STEREO -ilmaisin

Sound

(VALINNAINEN)

11.

System)

-ilmaisin

RT, PTY -ilmaisin

12. CD-UUSINTA -ilmaisin

(VALINNAINEN)

?

VOIMAKKUUS-ilmaisin

?

AANITASOMITTARI

Liitannat
Kaiuttimien liitannat
Liita kaiuttimet mukana

toimitettuja kaiutinjohtoja kayttaen ja yhdistamalla

samanvariset liittimet

Parhaan mahdollisen surround-aanen saavuttamiseksi saada kaiuttimien arvot

(etaisyys,

taso

ja johdot.
jne.).

AUX

ESITELY

punainen
musta

punainen
Oikea kaiutin

Vasen kaiutin

Huomautuksia
?

Liita varmasti

kaiutinjohto oikein vastaaviin laitteen liittimiin: + napaan + ja napaan
johdot ovat painvastoin, aani vaaristyy ja latistuu.
Jos kaytat etukaiuttimia, joilla on alhainen suurin syottoteho, saada aanenvoimakkuutta
kaiuttimien tehon ylittymista.
Ala irrota mukana toimitetun kaiuttimen etulevya.
--

--.

Jos
?

?

varovasti valttaaksesi

Antenniliitannat
Kuunnellaksesi radiota liita mukana toimitetut FM/AM-antennit laitteeseen.

AM

AM

FM 75

FM

Huomautuksia
?

Valttaaksesi hairioita

?

Avaa FM-lanka-antenni koko

?

Liitettyasi

pida

AM-kehaantenni

FM-lanka-antennin

kauempana yksikosta ja muista
pituudeltaan.
pida se mahdollisimman vaakasuorassa.

laitteista.
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Aanen

saadot

Jannitteen asetus
Jos laitteesi

takalevyssa

Unitoiminto

(VALINNAINEN)

jannitteenvalitsin, aseta se
ehdottomasti vastaamaan paikallista verkkojannitetta
ennen kuin liitat verkkojohdon.
on

KELLON asetus

1

Kun

1

Paina CLOCK.
kello

(Jos
pida
-

asettaa

taytyy

sita alhaalla

yli

2

uniajastin on kaytossa, virta
maaratyn ajan kuluttua.

katkeaa automaattisesti

ennalta

Voit maarata aikaviiveen

ennen

painamalla SLEEP.
Naytossa nakyy

virran katkaisua

noin 5 sekunnin

ajan.

Tama tarkoittaa, etta jarjestelman virta kytkeytyy
automaattisesti pois paalta 90 minuutin kuluttua.

aikaan, paina CLOCK ja

sekuntia)

Joka kerta kun

Tunnit alkavat vilkkua.

painiketta painetaan laitteen
lyhenee 10 minuutilla eli

sammuttamisen viive

2

Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin
PRESET

jakso painamalla

80...70...jne.

(-)/(+).

Valitse haluamasi sammutuksen viiveaika.

2

Virran katkaisuun

jaljella

olevan

ajan

tarkista-

minen.
Unitoiminnon ollessa

tai

(12HR)

(24HR)

3

Vahvista valittu

4

Aseta oikeat tunnit PRESET

5

Paina SET.

6

Aseta oikeat minuutit PRESET

7

Paina SET

8

Saat

tuntijakso painamalla

SLEEP. Katkaisuun

nayttoon noin

SET.

(-)/(+) -painikkeilla.

paalla paina lyhyesti
jaljella oleva aika ilmestyy

5 sekunniksi.

Huom
Jos

painat

SLEEP silloin, kun viiveaika

on

naytossa,

SLEEP-aika nollautuu.

Uniajastintilan peruuttaminen

ja

oikea aika tulee

ajan nayttoon

(-)/(+) -painikkeilla.

nayttoon.

milloin tahansa

painamalla

Jos haluat

pysayttaa toiminnon, paina SLEEP-painiketta
toistuvasti, kunnes nayttoon tulee SLEEP 10 ja paina
sitten SLEEP viela kerran kun SLEEP 10 on naytossa..

MYKISTYS
Mykista laite painamalla MUTE.
mykistaa laitteen esimerkiksi vastataksesi
puhelimeen, "MUTE" ilmaisin vilkkuu naytossa.

CLOCK noin 3 sekuntia.

Voit

Voimakkuuden saato
?

?

AANENSAATONUPPI -voimakkuusnuppia
myotapaivaan aanen voimakkuus kasvaa ja vastapaivaan
pienenee.
Kiertamalla

AANENVOIMAKKUUS ( ) aanen
voimakkuus kasvaa ja painamalla AANENVOIMAKKUUS
Painamalla

()

se

Aanen
?

kaynnistys

Vahvista surround-vaikutelmaa
SURROUND OFF

↔

painamalla

SURROUND.

SURROUND ON

XDSS (Extreme

laadun saato

Stereoaanen

Vahvista

kayttoonotto

on

4 erilaista aanimaailmaa.

-nappaimella.
FLAT

:

lineaarinen

ROCK

:

enemman

POP

:

CLASSIC

:

taajuusvaste

bassoa, enemman diskantteja
vahemman bassoa, vahemman diskantteja
orkesterimusiikille

Kuulokeliitanta
Liita kuulokeliitantaan stereokuulokkeiden

pistoke

( 3.5mm).
Kaiuttimet

kytkeytyvat pois paalta automaattisesti,
(ei mukana).

liitat kuulokkeet

Dynamic Sound System)

diskantteja ja bassoja painamalla

XDSS.

"XDSS ON" tai "XDSS OFF" -ilmaisin syttyy.
Peruuta se painamalla XDSS uudelleen.

Valitse haluamasi aantila EQ PATT.tai EQ
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Surround-tilan

pienenee.

Valittavana

?

SURROUND

kun

Aanen

saadot

Ajastintoiminto
Laitteen kellon voi asettaa

myos virran ollessa katkaistuna.
TIMER-ajastintoiminnolla saat radiovastaanoton ja
aanityksen, CD-toiston, nauhan toiston seka lisalahteen
toiston ja aanityksen kytkeytymaan paalle ja pois

6

Vahvista

7

Aseta

8

Vahvista

tunti

paallekytkennan

paallekytkeytymisen
(-)/(+).

painamalla

minuutti

SET.

painamalla

PRESET

haluttuna aikana.

1

Tarkista

nykyinen

aika

CLOCK.

painamalla

'OFF TIME' -ilmaisin tulee

Lisatietoja

sekunniksi

Jos et aseta kelloon oikeaa aikaa,

2

Mene

ajan

asetustilaan

ajastintoiminto

painamalla

TUNER-CD-TAPE vilkkuvat

korjata

minuutti

painamalla

ja

nayttoon noin 0,5

haviaa sitten.

ei toimi.

TIMER.

9

Aseta

poiskytkeytymisen
(-)/(+).

tunti

painamalla

PRESET

naytossa vuorollaan.

Lisatietoja
Jos haluat

paallekytkennan

SET.

aikaisemmin tallennettua

10

Vahvista

11

Aseta

12

Paina SET.

13

Saada voimakkuus

tunti

painamalla

minuutti

painamalla

poiskytkeytymisen

SET.

TIMER-asetusta, paina "TIMER" -painiketta ja pida sita
alhaalla

yli 2 sekuntia.
Aikaisempi tallennettu ajastimen paallaoloaika ja
TIMER tulevat nayttoon.

-

3

Paina

4

1.

a.

SET, kun haluttu toiminto vilkkuu.

Valitessasi TUNER-toiminnon 'PLAY'
'REC' -ilmaisimet vilkkuvat

ja

poiskytkeytymisen
(-)/(+).

PRESET

painamalla

PRESET

(-)/(+).

naytossa

vuorottain noin 3 sekuntia.
'PLAY'-ilmaisin

:

Vain VIRITIN toistaa

'REC'-ilmaisin

:

VIRITIN toistaa

ja

14

tallentaa.

Paina SET.
"TIMER"

ilmestyy nayttoikkunaan ja ajastimen

asetukset ovat valmiit.

b. Valitse edellinen tallennettu

esiviritysnumero painamalla
(-)/(+) ja paina SET.
-

'ON TIME' -ilmaisin tulee
sekunniksi

2. Nar du
-

5

Aseta

ja

PRESET

nayttoon noin 0,5

15

haviaa sitten.

funktionen CD eller TAPE,
nayttoon noin 0,5
sekunniksi ja haviaa sitten.

valjer

'ON TIME' -ilmaisin tulee

paallekytkeytymisen
(-)/(+).

minuutti

painamalla

PRESET

Kytke jarjestelman virta pois paalta.
kytkeytyy automaattisesti paalle
ja pois asetettuina aikoina.
Valittu toiminto

Ajastimen peruuttaminen
Voit valita

tai tarkistus

ajastimen asetuksen tai peruutuksen aina
TIMER-painiketta painetaan. Voit myos tarkistaa
ajastimen asetustilan.
Voit kaynnistaa tai tarkistaa ajastimen painamalla
TIMER -painiketta niin, etta TIMER tulee nayttoon.
Voit peruuttaa TIMER-ajastimen painamalla TIMER
-painiketta niin, etta "TIMER" poistuu naytosta.

kun

Lisaliitantatoiminto

1
2

Liita lisalaite, kuten TV tai videonauhuri,
Paina AUX.

takalevyyn

asennettuihin AUX-aaniliittimiin.

Huomautuksia
Voit aanittaa

myos lisalaitteen syottolahteesta, ks. kohta

Aanitys.
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EN KAYTO

RDS-toiminto
Tietoja RDS
Tassa laitteessa

:

-

VALINNAINEN

sta

Ohjelmien

RDS

(radion datajarjestelma), joka
toimittaa monenlaista tietoa FM-radioon. Nykyaan
monissa maissa kaytossa oleva RDS-jarjestelma
lahettaa aseman tunnuksen tai verkkotietoja, kuvauksen
aseman ohjelmatyypeista tekstiviestina, muita tietoja
asemasta tai musiikkivalikoimista seka oikean kellonajan.
RDS:n

on

haku

(PTY)

RDS-jarjestelman suuri etu on sen kyky koodata
ohjelmia ohjelmatyyppikoodeilla (PTY), jotka ilmaisevat
lahetettavan aineiston tyypin. Seuraavassa luettelossa
ovat PTY-lyhenteet selityksineen.

viritys

Kun

RDS-tietoja lahettava FM-asema on viritetty, laite
nayttaa automaattisesti aseman tunnuksen ja RDSilmaisin syttyy naytossa samoin kuin ohjelmatyypin
tunniste PTY) seka radiotekstin (RT), kellonajan (CT) ja
RDS-palveluohjelman (PS) ilmaisimet, jos asema niita
lahettaa.

RDS-nayton vaihtoehdot
RDS-jarjestelmassa voidaan lahettaa hyvin monenlaista
aseman virittyessa tulevan alkutunnuksen lisaksi.
Tavallisessa RDS-toiminnassa naytossa nahdaan
aseman nimi, lahetysverkko tai kutsukirjaimet. Painamalla
etupaneelissa RDS voi selata erilaisia tietotyyppeja
seuraavassa jarjestyksessa:
tietoa

(PS
PTY

TAAJUUS
PTY
RT
CT)
(Ohjelmatyypin tunniste)- Ohjelmatyypin

nimi

naytetaan naytossa.
RT (Radion tekstitunniste)- Radioaseman nimi
tulee tekstina nayttoikkunaan.
CT (Kanavan antama kellonaika)- Antaa laitteelle
oikean kellonajan, joka naytetaan naytossa.
PS (Ohjelmapalvelun nimi)- Kanavan nimi naytetaan
naytossa.
Huomautuksia
Kaikki RDS-asemat eivat laheta kaikkia naista

Voit etsia

lisatiedoista. Jos valittua tilaa vastaavaa tietoa ei

seuraavia vaiheita:

laheteta, nayttoon tulee viesti PTY NONE, RT NONE,
CT NONE, PS NONE.

1

2

tiettya ohjelmatyyppia (PTY)

Valitse FM-tila

painamalla

Valitse haluamasi

noudattamalla

TUNER/BAND.

painamalla TUNING (-)/(+).
RFS-lahetysta naytossa nahdaan
ohjelmapalvelun nimi (PS) sen jalkeen, kun
asema

Vastaanotettaessa

RDS-ilmaisin tulee esiin.

3

Valitse PTY-tila

4

Voit etsia toista PTY:ta

painamalla

RDS.

painamalla PRESET (-)/(+),
kaytetty PTY on viela naytossa,
kaytettavissa olevien PTY-tyyppien

kun viimeksi
selaamalla

luetteloa.

5

Kun PTY

on

valittu, paina

/

5 sekunnin kuluessa.

Laite

siirtyy automaattiseen hakutilaan ja yrittaa
loytaa seuraavan aseman, jolla on hyvaksyttava
signaalivoimakkuus ja haluttua PTY-tyyppia vastaava
ohjelmatyyppi.
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Radioasemien

esiviritys

Voit esivirittaa 30 FM-

ja AM-asemaa. Varmista ennen
saatanyt aanenvoimakkuuden
mahdollisimman pieneksi.

viritysta,

1

etta olet

Valitse haluamasi

taajuusalue (AM

tai

FM)

TUNER/BAND.

painamalla
painaessasi

Aina

tata

nappainta

FM

ja

AM

vuorottelevat.

2

kunnes

TUNING(-)/(+) yli 0,5 sekuntia.
pysahtyy, kun laite virittyy
Viritys kasin
Skannaus

TUNING(-)/(+) nopeasti ja

3

Paina

4

Valitse haluamasi

(

Tallenna muita asemia toistamalla vaiheet 2

6

Kaikkien

tallennettujen

etupaneelissa ja pida

asemien

-

5.

tyhjennys

alhaalla PROG./MEMORY

noin kaksi sekuntia, "CLEAR" ilmestyy nayttoon,
paina sitten CLEAR, asemat on poistettu.

ja

on

jo syotetty, nayttoon

tulee hetkeksi

viesti FULL, ja sitten esiviritysnumero vilkkuu.
Muuta esiviritysnumeroa noudattamalla vaiheita 4-5.
asemaan.

toistuvasti.

Esiviritysten

haku

Paina

etupaneelissa PROG./MEMORY.
Esiviritysnumero vilkkuu naytossa.

PRESET

tallennettu.

on

Jos kaikki asemat

viritys

Paina

Paina

Asema

Lisatietoja

Huomautuksia

-

-

Paina

Paina etupaneelissa TUNING (-)/(+),
taajuusilmaisimet alkavat vaihtua.

Automaattinen

Paina PROG./MEMORY uudelleen.

5

ja pida alhaalla tai paina toistuvasti
(-)/(+) [tai kaukosaatimessa PRESET (
haluttu esiviritysnumero tulee nayttoon.

PRESET
kunnes

)]

esiviritysnumero painamalla
(-)/(+) [tai kaukosaatimessa PRESET

)].

Radion kuuntelu

1

Valitse haluamasi

taajuusalue (AM tai FM)
painamalla TUNER/BAND.
Aina painaessasi tata nappainta FM ja AM

Radion
Kytke
valitse

vuorottelevat.
Viimeksi vastaanotettu

asema

virittyy.

kytkeminen pois paalta

laitteen virta

jokin

pois paalta painamalla POWER tai
(CD, TAPE tai AUX).

toinen toimintatila

Lisatietoja
Jos FM-ohjelmassa

?

2

Valitse haluamasi

esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET (-)/(+) [tai kaukosaatimessa
PRESET (
)].
Joka kerta kun painat painiketta, laite virittyy
yhdelle esiviritetylle asemalle kerrallaan.

on

hairioita
"

Paina MODE/RIF niin, etta viesti "STEREO poistuu
naytosta. Stereovaikutelmaa ei ole, mutta vastaanotto
paranee. Palauttaaksesi stereovaikutelman
MODE/RIF uudelleen.

-

?

Vastaanoton

parantaminen
toimitettuja antenneja

Saada mukana

3

Saada aanenvoimakkuus kiertamalla

AANENSAATONUPPI [tai
painamalla toistuvasti (

?

Virita kasin tai

uuteen asentoon.

kaukosaatimessa

)].

Esivirittamattomien asemien kuuntelu
?

paina

kayta vaiheen 2 automaattista viritysta.
Automaattinen viritys toimii painamalla ja pitamalla
alhaalla etupaneelin painikkeita TUNING (-)/(+).

Huomautuksia
Jos stereovastaanotossa

on

hairioita, vaihda

kayttamalla MODE/RIF
(RIF: radiohairiosuodatin) -toimintoa.
Aanitettaessa KA(AM) tai PA -lahetyksia, saattaa
esiintya uikuttavia erotaajuusaania. Jos nain kay,
paina MODE/RIF kerran.
monovastaanottoon
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Nauhan toisto
Voit

ainoastaan normaalinauhaa.

kayttaa

Perustoisto

1

Valitse nauhatoiminto

(Nayttoon

painamalla
TAPE".)

TAPE.

Toisto taakse tai

pikatoisto

Kun

toiston tai

on

aikana

tulee viesti "NO

ensin

painettu
etupaneelissa

2

/
haluamassasi kohdassa.

painalla

PUSH EJECT -kohtaa.

3

Laita sisaan kasetti
sulje sitten dekki.

4

Paina PLAY

(

tai

Paina

) toiston

Voit valita kasetille haluamasi

VALINNAISESTI).

toistaa vain

suunnan

Kerran

etupuolen,

painamalla

Kahdesti
Kun kasetista

toistettu etupuoli tai
kaantopuoli (taaksetoisto), laite pysahtyy

Kolmesti

aikana.

on

automaattisesti.
Kun kasetista

Paina COUNTER
-

)

PLAY MODE.

Nauhalaskurin nollaus
Soittoaika "TP

(

AUTOKELAUS TAAKSE: VALINNAINEN
:

pysaytys

STOP(

PLAY

paina

Autopysaytyksen jalkeen dekki
laite pysahtyy automaattisesti.

Painetaan

Toiston

,

AUTOPYSAYTYS

DEKIN

nauhapuoli pohjaan pain ja

tai

/

kaukosaatimessa
Avaa kasettidekki

eteen

pysaytystilan

RESET(COUNTER) toiston
0000" tulee nayttoon.

Naytto

aikana.

toistettu

on

ja kaantopuoli,

laite

etupuoli
pysahtyy

automaattisesti.
Kun kasetista

on

toistettu kuusi kertaa

toistuvasti

Toiminto

laite

etupuoli ja kaantopuoli,
pysahtyy automaattisesti.

Aanitys
Kelaa nauha nauhoituksen alkukohtaan.

(Kayta

ainoastaan

1

2

normaalinauhoja.)

Aanityksen

Perusasetus

Paina

Valitse toiminto, jolla haluat tallentaa
(CD, TUNER/BAND tai AUX).
Avaa kasettidekki

ja

"

REC" vilkkuu

-

laita kasettilokeroon

kasetti Nain asetat nauhoitussuunnan

tyhja

tauko

tallennuksen aikana.

naytossa

Aanityksen lopetus
Paina TAPE

:

STOP(

).

VALINNAINEN
Aseta nauhoitussuuta

painamalla

Synkronoitu aanitys

toistuvasti

PLAY MODE.

Nauhoitus radiosta, CD

:

lta tai

1

lisaliitannan lahteesta

1

Paina

ja
"

2

etupaneelissa

Paina

Aanitys
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tai kaukosaatimessa

valitse sitten toiminto CD, TUNER tai AUX.
REC" vilkkuu ja pitaa kasettia taukotilassa.
tai PLAY

kaukosaatimessa.
alkaa.

CD:lta nauhalle

Synkronoitu aanitys CD:lta tallentaa koko CD:n aaniosiot
ja ohjelmoitu nimikkeet automaattisesti kasetille.

(

) etupaneelissa ti

,

2

Paina CD SYNC.
"

REC" vilkkuu

pysaytystilassa.
ja naytossa nakyy

Synkronoitu aanitys

"

".

alkaa automaattisesti noin

8 sekunnissa.

Huomautuksia
Jos haluat aanittaa

painamalla

tietylta raidalta,

CD SKIP/SEARCH

valitse haluttu raita

(/
)
ennen kuin aloitat CD: n synkronoidun aanityksen.
Toimintoa ei voi muuttaa aanityksen aikana.

CD-toisto
Perustoisto

1

2

Ohjelmoitu

Valitse CD-toiminto
Jos

painamalla

ei ole ladattu,

levya

CD.

nayttoon tulee viesti "NO DISC".

Paina CD OPEN/CLOSE

(

levyn raitojen jarjestysta ja luoda
toisto-ohjelman. Ohjelma voi sisaltaa enintaan

20 raitaa.

KAYT O

levyalustalle.

Jos lataat 8

cm

(3 tuuman) levyn,

laita

se

3

Sulje levyosasto painamalla

4

Paina tai PLAY

CD OPEN/CLOSE

PAUSE

(

).

( ) etupaneelissa tai
) kaukosaatimessa.

(

kaukosaatimessa PLAY/ PAUSE

Toiston
Paina

tata

painiketta

)

Toista 1~3.

5

Paina tai PLAY

Siirry

CD

STOP(

)

Paina

(tai

numerot.

).

ohjelman pysaytystilassa PROG./MEMORY
PROGRAM) toistuvasti,

kaukosaatimessa

kunnes "track Number" vilkkuu.

seuraavalle raidalle

(/

) etupaneelissa tai
) kaukosaatimessa.

Lisays ohjelman sisaltoon

toiston aikana.

Kun CD SKIP/SEARCH

(

(

pysaytystilassa PROG./MEMORY
(tai kaukosaatimessa PROGRAM). Ja paina sitten
etupaneelissa CLEAR tai kaukosaatimessa STOP (

yli hyppaaminen

SEARCH

PLAY/PAUSE

Ohjelman sisallon tyhjennys

1.

Raidan

PROGRAM).

Paina

) etupaneelissa tai
(

4

.

(tai kaukosaatimessa

-

uudelleen.

kaukosaatimessa.
Paina STOP

Paina PROG./MEMORY

Paina pysaytystilassa PROG./MEMORY
(tai kaukosaatimessa PROGRAM).
Nayttoon tulevat levyn, raidan ja ohjelman

(CD ) tai
(
).

pysaytys

STOP(

3

/

painamalla

Ohjelman sisallon tarkistus

Paina toiston aikana CD PAUSE

painamalla

Valitse raita

PLAY/

Toiston tauko

Jatka toistoa

2
alustan

sisaympyralle.

?

oman

Paina pysaytystilassa PROG./MEMORY
(tai kaukosaatimessa PROGRAM).

1

) ja laita levy

Huom!

?

toisto

Voit muuttaa

painamalla CD SKIP/
) -painiketta.
(/
)

2.

Toista vaiheet 2~5.

Ohjelman sisallon muokkaus

-

painiketta on painettu kerran raidan keskella,
soitin palaa sen raidan alkuun. Kun sita painetaan
uudelleen, jokaisella painalluksella siirrytaan
yhden raidan yli.

1.

Hae muokattavaksi haluamasi

2.

Toista vaiheet 2~4.

ohjelmanumero
nayttoon painamalla PROG./MEMORY
(tai kaukosaatimessa PROGRAM).

Raidan haku
Painettuasi toiston aikana

/

tai kaukosaatimessa,
haluamassasi kohdassa.

etupaneelissa

Huomautus

paina PLAY(

)

Lisaksi talla laitteella voi toistaa audionimikkeita
sisaltavia CD-R tai CD-RW

-levyja.

Uusintatoisto
Yhden raidan toisto uudelleen
Paina REPEAT kerran toiston aikana.
-

Nayttoon

Kaikkien

tulee viesti "REPEAT 1".

raitojen toisto uudelleen

Paina REPEAT uudelleen toiston aikana.
-

Nayttoon

tulee viesti "REPEAT ALL".

Uusintatoiston

peruutus

Paina REPEAT viela kerran toiston aikana.
-

"Uusintailmaisin"

poistuu.
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Vianetsinta
Ennen kuin otat

yhteytta

huoltoon etsi

Oire
Ei virtaa.

Aani

ei toistu.

seuraavan

oppaan avulla

Syy
Virtajohto

?

Audiojohtoja

?

Ulkoisen lahdelaitteen virta

on

Laite ei aloita

Kaukosaadin ei

Sisalla ei ole

?

Sisalla

?

Levy

on

ei ole

liitetty

oikein.
on

levya.

toistokelvoton

laitettu

levy.

ylosalaisin.

?

Levya

ei ole laitettu

?

Levy

likainen.

?

Kaukosaadin ei ole kohdistettu

on

?

Kytke virtajohto seinan
pistorasiaan kunnolla.

?

Liita

?

?

Kaukosaadinta

Kaukosaatimen
suoran

?

linjan

ohjaimeensa.

on

Laita sisaan

levy.

Laita sisaan

toistokelpoinen levy.

?

Aseta

?

Aseta

?

Puhdista

?

Kohdista kaukosaadin laitteen

ja

levy toistopuoli alaspain.

levy levyalustalle
ohjaimen sisalle.

kaukoanturiin.
?

Kayta kaukosaadinta
paassa.

laitteen

?

Poista este.

?

Vaihda

on

paristot

oikein

levy.

liian kaukana

valissa

Kaukosaatimen

tyhjentyneet.
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Kytke

oikein liittimiinsa.

ulkoiseen lahdelaitteeseen

?

laitteesta.
?

audiojohdot

?

laitteen kaukoanturiin.

toimi oikein.

syita.

virta.

?

on

mahdollisia

Korjaus

irti.

?

katkaistu.

toistoa.

ongelman

enintaan 7

este.
ovat

paristot

uusiin.

m

Tekniset tiedot
LX-130A/D/X
Verkkovirta

[Yleista]

AC

Paino
Ulkomitat

(L x

K

x

S)

[CD]
FM

[Vir tin]
AM

35W

50W

65W

4.03kg

4.46kg

4.60kg

65 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

161 X 255 X 268mm
40

-

18000 Hz

Signaalikohinasuhde
Dynaaminen

(MW)

alue

[Vahv]

Viritysalue
Valitaajuus

10.7 MHz

-

60/55 dB

Signaalikohinasuhde
60

Viritysalue

522

Valitaajuus

450 kHz

Signaalikohinasuhde

35 dB

Taajuusalue

100

-

1611 kHz tai 530

-

-

Harmoninen kokonaissaro

-

-

108.0 MHz

60/55 dB

1610 kHz

20W+20W

30W

+

30W

0.15%

0.15%

0.15%

40-25000Hz

40-25000Hz

40-25000Hz

70 dB

80 dB

80 dB

Nauhanopeus

4.75cm/sec

Huojunta

0.25%

Pikakelaus/takaisinkelausaika

120sec

Taajuusvaste

250

Signaali-kohinasuhde

43dB(P/B)/43dB(R/P)

Kanavaerotus

50dB(P/B)/45dB(R/P)

Poistosuhde

55dB

-

(MTT -111, JIS-WTD)
(C-60)

8000Hz

(MTT-5511)
LXS-230

LXS-330

Yksi 1-suuntainen kaiutin Yksi 1-suuntainen kaiutin Yksi 2-suuntainen kaiutin

Tyyppi
Impedanssi

4Ω

6Ω

6Ω

Taajuusalue

90-20000Hz

85-20000Hz

80-20000Hz

88 dB/W

87 dB/W

Aanenpaineen
Nimellinen
Suurin

taso

syottoteho

syottoteho

Mitat(LxKxS)
Nettopaino

Muoto

MHz,

70 dB
87.5

1800 Hz

LXS-130

[Kaiutme]

74

60/55 dB

10W+10W

Taajuusvaste

-

10000 Hz

Taajuusalue

Signaali-kohinasuhde

[NAUHA]

108.0 MHz tai 65

87.5

Lahtoteho

LX-330A/D/X

230V, 50Hz

Virrankulutus

Taajuusalue

LX-230A/D/X

ja

87 dB/W

(1m)

(1m)

10W

20W

20W

40W

159x248x165mm 159x248x193mm

1.62kg

1.87kg

(1m)

30W
60W
159x248x195mm

2.04kg

tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
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