
MFP-2000
Moniformaatti karaokesoitin

Käyttöopas

Tutustu näihin ohjeisiin huolella ennen laitteen kytkemistä, säätämistä tai käyttöä.

1

MFP-2000

KEY

SETUP AUDIO SINGLE MUSIC- MUSIC+

PLAY PAUSE STOP PREV NEXT

MULTI FORMAT PRO KARAOKE PLAYER
OSD

MENU

EFFECT BASS TREBLE

VOLUME

MIC 1 MIC2
MIC 1 MIC2

L R

UP

DOWN

PBC

ALL A-B

SVCD PROG 1   2   3   4
5   6   7   8
9 10 11 >>



Turvatietoja

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen 
sisältämästä eristämättömästä ”vaarallisesta jännitteestä”.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää 
käyttö- ja huolto-ohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.

VAROITUS!
Tämä DVD/VIDEO CD/CD-soitin on luokan 1 lasertuote. Soitin käyttää lasersädettä, joka on 
vaarallista silmille. Älä katso suoraan säteeseen.

Kytkiessäsi soittimen pistorasiaan, älä vie silmiäsi levykelkan tai muiden aukkojen läheisyyteen.

Säätimien tai säätöjen käyttö muulla kuin  näissä ohjeissa mainitulla tavalla voi altistaa vaaralliselle laser-
säteilylle.

Älä avaa kansia tai yritä korjata laitetta itse. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on jätettävä valtuutetun
ammattimiehen tehtäväksi.

VAROITUS!
Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.

Tämä laite on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.

VAROITUS!
Älä peitä kotelossa olevia tuuletusaukkoja estääksesi laitteen sisälämpötilan nousun. Korkea sisä-
lämpötila voi vahingoittaa laitetta.
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Ominaisuudet

• Yhteensopivat levyformaatit: CD, CD+G, VCD, CD-R, CD-RW, DVD±R/RW, Dual Layer
DVD±R/RW

• Yhteensopivat audioformaatit: Audio-CD, HDCD, DVD-video, VCD, CD-G, MP3/WMA,
PCM, Dolby, DTS

• Yhteensopivat videoformaatit: DVD, VCD (*dat, * mpg), CD-+G, MP3+G, MPEG4
(DivX/Xvid/*mp4), WMW, JPEG (*.jpg)

• USB-liitäntä ja SD-korttiaukko
• Kaksi 1/4” mikrofoniliitäntää erillisillä voimakkuussäätimillä
• Korkealaatuinen digitaalikaiku
• Digitaalinen sävelkorkeuden säätö
• Suoravalinta- ja päätoimintosäätimet etupaneelissa
• HDMI OUTPUT (1080p) yhteensopiva
• 2 kpl XLR-linjalähtöä karaokekäyttöä varten
• Sisäänrakennettu ekvalisaattori (EQ) ääniasetuksia varten
• 10-bittinen video D/A-muunnin 

KORKEALAATUINEN ÄÄNI  JA KUVA

96 kHz/24 bittinen audio D/A-muunnin
Tämä soitin pystyy käsittelemään 96 kHz/24-bitin lineaarisia PCM-signaaleja. 96 kHz/24-bittisen
äänen tukemiseksi, tämän monitasoisen sigma-tyyppisen D/A-muuntimen muokkauskohina pide-
tään tasaisena 44 kHz asti. Tämä estää ulkopuolisia häiriöitä vaikuttamasta tärkeisiin audiosignaa-
leihin. Ääni toistuu tarkasti alkuperäisen kaltaisena kaikissa toimintatiloissa.

Tällä soittimella voi toistaa sekä PAL- että NTSC-järjestelmän mukaisia levyjä.

GRAAFINEN USER INTERFACE-RUUTU
Painamalla OSD-painiketta kauko-ohjaimesta voit tarkastella soitinta ja levyä koskevia tietoja TV-
ruudussa. Soittimen toimintoja ja asetuksia on helppo muuttaa kauko-ohjainta käyttäen samalla,
kun monitoroit tietoja TV-vastaanottimen avulla.

MONIAUDIOTOIMINTO
Voit kuunnella audioraitoja jopa 8 eri kielellä (audioraitojen lukumäärä riippuu levyn äänityksestä).

MONIOTSIKKOTOIMINTO
Otsikkoteksti voidaan ilmaista jollakin yhteensä eri 32 kielivaihtoehdosta.

MONIKULMATOIMINTO
Toiminto mahdollistaa kamerakulman valinnan otoksista, jotka on kuvattu useammasta eri kulmasta.
(Katselukulman valinta rajoittuu DVD-levylle taltioitujen kamerakulmien määrään).

LAPSILUKKOTOIMINTO
Lapsilukkoa käyttäen voit estää lapsilta niille sopimattomien ohjelmien (aikuisviihde jne.) katselun.
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Varotoimenpiteet
Lue nämä varotoimenpiteet huolella ennen laitteen käyttöä.

Verkkojohdon suojelu
Huomioi alla oleva välttääksesi toimintavian, sähköiskun tai henkilövamman vaaran.
• Tartu aina pistokkeeseen kytkiessäsi tai irrottaessasi virtajohdon.
• Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.
• Pidä virtajohto etäällä kuumuutta synnyttävistä laitteista.
• Älä aseta mitään raskasta esinettä virtajohdon päälle.
• Älä tee mitään muutoksia virtajohtoon.

Sijoittaminen
Vältä laitteen sijoittamista seuraaviin paikkoihin:
• Suoraan auringonpaisteeseen tai lämmitysalitteen viereen.
• Korkean lämpötilan (yli 35°C) tai kosteuden (yli 90%) omaavaan paikkaan.
• Pölyiseen paikkaan.
• Paikkaan, jossa laite altistuu tärinälle, voimakkaille iskuille tai, jonka pinta on kallistettu.

Jos laitetta ei käytetä
Katkaise virta laitteesta ellei se ole käytössä.
Irrota virtajohto pistorasiasta ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

Älä  työnnä sormiasi tai pudota mitään esineitä laitteen sisälle
• Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista, laite voi vahingoittua. Älä pura laitetta osiin.
• Älä aseta mitään vieraita esineitä levykelkkaan.

Pidä laite etäällä vedestä/magneeteista
• Pidä laite etäällä kukkamaljakoista, ammeista, pesualtaista jne. Laitteen sisälle ei saa valua nestettä,

tämän seurauksena on laitevahinko.
• Älä vie laitteen lähelle mitään magneettisia esineitä, kuten kaiuttimet.
• Aseta laite vaaka-asentoon äläkä laita mitään raskasta sen päälle.
• Älä asenna tätä laitetta vahvistimen tai muun laitteen päälle, joka synnyttää kuumuutta.

Kondensaatio
Optisen linssin pinnalle saattaa muodostua kosteutta seuraavissa olosuhteissa:
• Välittömästi lämmityslaitteen käynnistämisen jälkeen.
• Höyryisessä tai erittäin kosteassa huoneessa.
• Kun laite siirretään jostain kylmästä paikasta lämpimään huoneeseen.

Laite ei toimi kunnolla, jos sen sisälle muodostuu kosteutta. Katkaise tällaisessa tapauksessa virta ja
odota n. tunti, että kosteus ehtii haihtua.

Jos TV-ruutuun ilmestyy häiriöitä lähetystä vastaanotettaessa
TV-ruutuun saattaa vastaanotto-olosuhteista riippuen ilmaantua häiriöitä lähetystä katseltaessa.
Tämä ei johdu mistään laiteviasta. Katkaise virta tästä laitteesta voidaksesi jatkaa TV-katselua.

VAROITUS!
• Älä altista laitetta vedelle. Älä aseta mitään nesteellä täytettyjä esineitä laitteen päälle (kuten

kukkamaljakot).
• Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten.
• Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tmv.
• Älä asenna laitetta mihinkään suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyt tai telineet huolehtimatta riittävästä

tuuletuksesta.
• Älä aseta avoliekkiä, kuten palava kynttilä laitteen päälle.
• Poista paristot ja laita ne paristojenkeräysastiaan ennen loppuunkäytetyn laitteen hävittämistä

(toimita se loppuunkäytettyjen elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen).
• Älä altista paristoja korkealle kuumuudelle, kuten suora auringonpaiste, tuli tmv.
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Kauko-ohjaimen säätimet

1 POWER Kytkee virran/katkaisee virran (valmiustila).
2 OPEN/CLOSE Avaa/sulkee CD/DVD-levykelkan.
3 Numeropainikkeet Raitojen 0 - 9 suoravalinta.
4 SOURCE Valitsee toistolähteen (DVD/USB/SD)
5 E Q Aktivoi ekvalisaattorin äänen säätöä varten.
6 PAUSE (||) Tällä painikkeella voit keskeyttää audio- ja

videotoiston hetkellisesti.
7 PREV (edellinen) Käytä painiketta palataksesi takaisin edelli-

selle kappaleelle.
8 Pysäytys Tämä painike lopettaa toiston.
9 NEXT (seuraava) Käytä painiketta valitaksesi seuraavan kap-

paleen.

1

0 REV (pikahaku Painike käynnistää pikahaun taaksepäin.
taaksepäin)

11 Toisto Painike käynnistää toiston.

1

2 FWD (pikahaku Painike käynnistää pikahaun eteenpäin.
eteenpäin)

13 OK Tämä on hyväksyntäpainike.

1

4 Nuolipainike (ylös)/ Siirtää valintakursoria ylöspäin/lisää
musiikin voima + musiikin voimakkuutta.

1

5 Nuolipainike (vasen)/ Siirtää valintakursoria vasemmalle/laskee
Key - musiikin sävelkorkeutta.

1

6 Nuolipainike (oikea)/ Siirtää valintakursoria oikealle/nostaa musii-
Key + kin sävelkorkeutta.

1

7 Nuolipainike (alas) Siirtää valintakursoria alaspäin/vähentää
musiikin voimakkuutta.

18 MENU Tämä on DVD-valikkopainike.
19 SETUP Käytetään järjestelmäasetusten valintaan.
20 OSD Valitsee kuvaruutunäytön.
21 COPY Kopioi CD-levyn sisällön USB-laitteelle/

SD-kortille.
22 L/R Valitsee vasemman (L)/oikean (R) kana-

van tai stereotoiston.
23 MUTE Mykistää audiolähdön.
24 AUDIO Vaihtaa audioraidan.
25 P/N Valitsee PAL-M, PAL-N, NTSC, PAL, 

AUTO-asetuksen.
26 RESUME Painettuasi STOP-painiketta voit palata

myöhemmin takaisin pysäytyspisteeseen
painamalla tätä painiketta. Valikkoasetuksen
on oltava ”ON”.

27 SLOW Jokainen painallus hidastaa toistonopeutta.
(ääni ei kuulu hidastetulla toistolla).

28 REPEAT Painamalla painiketta toiston aikana soitin
kertaa yhden nimiotsikon (DVD) tai raidan
(VCD/CD).

29 STEP Vaihtaa toistokuva yhden ruudun kerrallaan.
30 ZOOM Suurentaa ja pienentää kuvakokoa.
31 TITLE Valitsee DVD-otsikon.
32 ANGLE Vaihtaa kamerakulman.
33 PROG Käytetään kappaleiden ohjelmointiin.
34 SUBTITLE Vaihtaa kuvaruutukielen.
35 V-MODE Valitsee videotilan (S-video tai YUV).
36 A-B Paina kerran - asettaa A-pisteen. Paina

uudelleen - asettaa B-pisteen. Soitin kertaa
pisteiden välisen jakson. Kolmas painallus
peruuttaa kertauksen.

37 CLEAR Pyyhkii ohjelmoinnin sisällön.
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Etupaneeli, takapaneeli ja LCD-näyttö

Takapaneelin liitännät

Etupaneelin säätimet

LCD-näyttö
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1. Oikea audiolähtö (etu)
2. Vasen audiolähtö (etu)
3. Keskikanava-audiolähtö
4. Subwoofer-lähtö
5. Oikea surround-audiolähtö
6. Vasen surround-audiolähtö

13. S-Video-lähtö
14. Optinen lähtö
15. SCART-lähtö
16. 2 miksattua linjalähtöä

Karaoke-laulua varten
17. 2 XLR-lähtöä (L/R) Karaoke-

laulua varten
18. Virtajohdon liitäntä

7. HDMI-lähtö
8. Vasen audiolähtö
9. Oikea audiolähtö
10. YUV-videolähtö
11. Koaksiaalilähtö
12. Videolähtö

19. Edellinen (PREV)
20. Seuraava (NEXT)
21. Järjestelmäasetus
22. Audiovalinta
23. Single play
24. Musiikkivoimakkuus (VOL-)
25. Musiikkivoimakkuus (VOL+)
26. Valikkopainike (MENU)

10. MIC 2-liitäntä 
13. MIC EFFECT-säädin
14. MIC BASS matalat äänet)
15. MIC TREBLE (korkeat äänet)
16. Toistopainike (PLAY)
17. Taukopainike (PAUSE)
11. MIC 1-voimakkuussäädin
12. MIC 2-voimakkuussäädin
18. Pysäytyspainike (STOP)

1. Virtakytkin (Power)
2. Kortinlukija
3. USB-portti
4. Levykelkan avaus-/sulku
5. Numeropainike
6. Sävelkorkeuden säädin
7. Navigointipyörä
8. Kuvaruutunäyttö
9. MIC 1-liitäntä

9. Toistoaikanäyttö
10. Raitanäyttö

5. A-B-jakson kertaus
6. Ohjelmoinnin ilmaisin
7. Raitanäyttö
8. Audiokanava

1. PCB (toisto-ohjaus)
2. VCD/S-VCD
3. Toisto-/taukotila
4. Toiston kertaus
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Peruskytkennät

1. Jos TV-vastaanottimessa on RCA-audio- ja videotulot, kytke MadBoy 2000 TV-vastaanotti-
meen mukana olevalla audio-/videokaapelilla. Aseta TV-vastaanotin AV-tilaan, kun kytkentä on
tehty ja tarkistettu (1).

2. Kytke DVD-soitin S-VIDEO-kaapelilla (lisävaruste), jos TV-vastaanottimessa on S-VIDEO-
tuloliitäntä. Tämä kytkentä antaa paremman kuvanlaadun (2).

3. Mikäli TV-vastaanottimessa on komponentti-videotulot (eri väriset tuloliitännät), kytke DVD-soi-
tin vastaaviin tuloliitäntöihin TV-vastaanottimen takapaneelissa.  Tämä kytkentä antaa parhaan
kuvanlaadun (3).

4. Jos TV-vastaanottimessa on SCART-liitäntä, kytke täysin johdotettu SCART-kaapeli soittimen
ja TV/vahvistimen välille. SCART-kytkentä antaa paremman kuvanlaadun kuin S-VIDEO-kytken-
tä (4).

5. Mikäli TV/vahvistin on varustettu HDMI-liitännällä, kytke täysin johdotettu HDMI-kaapeli soittimen
ja TV/vahvistimen välille.  Tällä kytkennällä kuvan ja äänen laatu on paras (5).

6. Käytä XLR-kaapelia soittimen ja vahvistimen väliseen kytkentään, jos vahvistin on varustettu XLR-
liitännällä. Kytkennän tuottama ääni tasapainottuu tällöin Karoke-laulun mukaan (6).

7. Karaoke out-liitäntä toimii toimii samoin kuin XLR-liitäntä (7).

Takapaneelin liitännät

Huom!
Tutustu alla listattuihin 4 menetelmään TV-vastaanottimen kytkemiseksi.
1. Composite-videokytkentä kahdella audiokanavalla. (Aseta TV-vastaanotin  AV-tilaan.)
2. S-VIDEO-kytkentä. Tämä kytkentä antaa paremman kuvaresoluution. Audio voidaan kytkeä

samalla tavalla kuin vaihtoehdossa (1). Kytke parilliset RCA-johdot joko TV-vastaanottimeen
tai ulkoiseen vahvistimeen. (Aseta TV ja DVD-soitin S-VIDEO-tilaan)

3. Progressiivinen ja kromaattinen komponenttikytkentä. Tämä kytkentä takaa parhaan kuvalaadun.
Audio voidaan kytkeä samalla tavalla kuin vaihtoehdossa (1).  Kytke parilliset RCA-johdot joko 
TV-vastaanottimeen tai ulkoiseen vahvistimeen. (Aseta TV ja DVD-soitin P-scan YUV tai Inter-
lace YUV-tilaan.)

4. SCART on tarkoitettu soitimen kytkemiseksi TV-vastaanottimeen. (Aseta soittimen videolähtö
SCART-tilaan.)

5. HDMI (High Definition Multimedia -interface) pystyy syöttämään lähtösignaalin 1920x1080
resoluutiolla ja 5.1-kanavaisen ääniraidan yhteensopivaa levyä käyttäen.

6. XLR (MIXED OUT) on tarkoitettu Karaoke-käyttöä varten.
7. KARAOKE OUT RCA on tarkoitettu Karaoke-käyttöä varten.

Huom!
Katkaise virta soittimesta ja TV-vastanottimesta ennen kytkentää.
Säädä soittimen lähtö TV-vastaanottimen käyttämän järjestelmän (PAL tai NTSC).
Valitse vain yksi kytkentäoptio estääksesi TV-signaalien sekoittumisen ja äänenlaadun huonone-
misen.
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Huom!
Älä katkaise virtaa ja kytke sitä välittömästi päälle uudelleen. Odota vähintään 10 sekuntia ennen
kuin kytket virran järjestelmään uudelleen.
Älä kytke digitaalista audiolähtöä tai  optista kuitulähtöä vahvistimen analogiseen tuloliitäntään.
Seurauksena voi olla laitevahinko.
Älä kytke Component-videolähtöä, S-videolähtöä, SCART-lähtöä TV-vastaanottimeen samanai-
kaisesti. Samanaikainen kytkentä huonontaa kuvan laatua.

Kauko-ohjaimen esivalmistelut

PARISTOJEN ASENNUS (A)
Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella. 
Katso kuva A.

Paristojen käyttöikä
• Paristojen käyttöikä on n. vuosi normaalikäytössä.

Käyttöikä on sidoksissa siihen, kuinka usein kauko-
ohjainta käytetään.

• Vaihda kauko-ohjaimeen uudet paristot, jos se lak-
kaa toimimasta, vaikka ohjausetäisyys olisi lyhyt.

Huom!
• Älä käytä ladattavia Ni-Cd-akkuja.
• Älä lataa, oikosulje, pura, kuumenna tai heitä

paristoja tuleen.
• Älä astu kauko-ohjaimen päälle, pudota sitä tai

altista sitä iskuille. Seurauksena on kauko-ohjai-
men vahingoittuminen.

• Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja.
• Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä

pitkään aikaan. Elektrolyytti saattaa muussa tapa-
uksessa vuotaa ja vahingoittaa kauko-ohjainta.

• Pyyhi vuotanut elektrolyytti pois paristotilasta ja
asenna uudet paristot.

• Jos elektrolyytti joutuu kosketukseen ihosi kanssa,
pese kosketukseen joutunut ihokohta huolellisesti
vedellä.

KAUKO-OHJAIMEN TOIMINTA-ALUE (B)
Suuntaa kauko-ohjain kohti soittimen etupaneelissa
sijaitsevaa kauko-ohjaustunnistinta n. 3-5 metrin
etäisyydeltä.
• Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys vaihtelee huo-

neen valoisuuden mukaan.

Huom!
• Älä kohdista kirkasta valoa kauko-ohjaustunnisti-

meen.
• Älä aseta mitään esineitä kauko-ohjaimen ja kauko-

ohjaustunnistimen väliselle signaalireitille.
• Älä käytä tätä kauko-ohjainta samanaikaisesti, kun

jonkin toiseen laitteen kauko-ohjain on käytössä.

MIKROFONIEN KYTKENTÄ

1. Kytke mikrofoni (MIC 1 tai MIC 2-liitäntään.
Laitteeseen voi kytkeä 2 mikrofonia saman-
aikaisesti.

2. Säädä mikrofonitaso (MIC Volume) mieleiseksi ennen DVD/video-CD/CD-toistoa. 
Voit säätää myös mikrofonien efektit mieleiseksesi.
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Käytön perustoiminnot

Ennen DVD/video-CD/CD-toistoa.
Voit halutessasi vaihtaa valikkokielen joksikin toiseksi. Tutustu kohtaan ”Kuvaruutuvalikon kielen
vaihto”. Seuraavissa selityksissä kuvaruutukielenä on Englanti.

NORMAALI TOISTO

Esivalmistelut
Kytke virta TV-vastaanottimeen ja valitse tuloasetukseksi ”Video”.
Kytke virta stereojärjestelmään, jos soitin on kytketty siihen.

Normaali toisto
1. Kytke virta päälle painamalla POWER-kytkintä.
2. Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
3. Aseta levy levykelkkaan. Tartu levyn reunoihin koskematta sen äänitettyyn pintaan ja aseta se 

levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin. Kohdista levy kelkassa olevien ohjaimien väliin.
4. Paina OPEN/CLOSE-painiketta. Levykelkka sulkeutuu automaattisesti ja toisto käynnistyy, kun

soitin on lukenut levytiedot.
5. Kun TV-ruutuun ilmestyy valikkoruutu, valitse haluamasi raitanumero käyttämällä nuolipainikkeita

tai numeropainikkeita. Valittuasi raidan, hyväksy se painamalla ENTER-painiketta.
6. Valikon vaihtuessa seuraavaan ruutuun, paina NEXT (seuraava) painiketta voidaksesi tarkastella

sen sisältöä tai paina PREV-painiketta palataksesi takaisin edelliseen ruutuun.
Huom!
NEXT/PREV-painikkeet eivät toimi kaikissa tilanteissa johtuen ohjelmamateriaalien välisistä eroista.

7. Voit lopettaa toiston palaamalla valikkoruutuun ja painamalla TITLE- tai MENU-painiketta (painet-
tava painike riippuu käytetystä levystä).
DVD-levy: Paina TITLE, MENU tai RETURN.
VCD-levy: Paina RETURN.

TOISTON LOPETUS
Paina STOP-painiketta.
Kun toisto lopetetaan, soitin äänittää pisteen, jossa STOP-painiketta on painettu (RESUME-toi-
minto). Painamalla PLAY-painiketta uudelleen toisto jatkuu kyseisestä pisteestä.
RESUME-toiminto peruuntuu painamalla STOP-painiketta uudelleen.

HYPPÄ YS ETEEN- TAI TAAKSEPÄ IN

Hyppäys eteenpäin
Paina NEXT-painiketta toiston aikana.
Lukupää hyppää yhden kappaleen (DVD) tai raidan (VCD/CD) eteenpäin joka kerta, kun painiketta
painetaan.

Hyppäys taaksepäin
Paina PREV.-painiketta toiston aikana.
Lukupää hyppää yhden kappaleen (DVD) tai raidan (VCD/CD) taaksepäin joka kerta, kun painiketta
painetaan.

PIKAHAKU ETEEN-/TAAKSEPÄ IN

Paina NEXT-painiketta (DOWN) käynnistääksesi pikahaun eteenpäin.
Pikahakunopeus eteenpäin vaihtuu joka painamisella järjestyksessä: 2x - 4x - 8x - 16x - 32x.

Paina PREV.-painiketta (DOWN) käynnistääksesi pikahaun taaksepäin.
Pikahakunopeus taaksepäin vaihtuu joka painamisella järjestyksessä: 2x - 4x - 8x - 16x - 32x.

Paina PLAY-painiketta, kun haluat palata normaaliin toistotilaan.

RUUTU-RUUDULTA TOISTO
Paina STEP-painiketta toiston aikana. Toisto asettuu taukotilaan, jonka jälkeen soitin toistaa yhden
ruudun joka kerta, kun STEP-painiketta painetaan. Paina PLAY-painiketta,  kun haluat palata normaa-
liin toistotilaan.
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HIDASTETTU TOISTO (DVD/VCD)
Paina SLOW-painiketta kauko-ohjaimesta. Toistonopeus puolittuu välittömästi.
Joka painallus hidastaa toistonopeutta järjestyksessä: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
Paina PLAY-painiketta, kun haluat palata normaaliin toistonopeuteen.

MP3/MPEG4-TOISTO

Normaali toisto
1. Lataa soittimeen levy, joka sisältää MP3-formaattiin äänitettyjä tiedostoja. TV-ruutuun ilmestyy

hetken kuluttua levyn sisältämät kansiot.
2. Valitse toistettavaksi haluamasi kansio käyttämällä nuolipainikkeita ja paina sitten ENTER-paini-

ketta valinnan hyväksyntää varten.
3. TV-ruutu ilmaisee kansion sisältämät tiedostot. Valitse toistettavaksi haluamasi kappale käyttä-

mällä nuolipainikkeita (ylös/alas) ja paina ENTER-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4. Paina NEXT-painiketta, jos haluat toistaa seuraavan kappaleen tai PREV-painiketta toistaaksesi

edellisen kappaleen.
5. Voit valita toiston kertauksen painamalla REPEAT-painiketta.

USB-TOISTO
1. Työnnä USB/muistikortti USB/korttiaukkoon.
2. Paina SOURCE-painiketta (riippuen siitä, kumpi on käytössä) ja valitse USB tai Card käyttä-

mällä nuolipainikkeita. TV-ruutu ilmaisee valitsemasi median (USB tai Card) sisällön.
3. Kaikki valitsemasi median (USB tai Card) sisältämät kansiot ilmestyvät TV-ruutuun muutamassa

minuutissa.
4. Valitse haluamasi kansio käyttämällä nuolipainikkeita ja OK-painiketta hyväksyntää varten.
5. Valitse nyt haluamasi kappale TV-ruudun ilmaiseman kansion sisältämistä tiedostoista käyttäen

nuolipainikkeita (ylös/alas). Käynnistä toisto painamalla OK-painiketta.
6. Paina NEXT-painiketta, jos haluat toistaa seuraavan kappaleen tai PREV-painiketta toistaaksesi

edellisen kappaleen.
7. Paina REPEAT-painiketta kauko-ohjaimesta, jos haluat valita toiston kertauksen.

Huom!
Jos haluat vaihtaa DVD-toistolle, kun soitin on USB/Card-tilassa, paina SOURCE-painiketta ja
valitse DVD. Toisto pysähtyy ja soitin vaihtaa USB/Card-tilasta DVD-levyn toistotilaan.

TOISTO-OHJATTUJEN (PBC) VIDEO-CD-LEVYJEN TOISTO
Käytä PBC-painiketta toistaessasi PBC-toiminnolla varustettua VCD 2.0-levyä.
Soittimen näyttöön ilmestyy:

Paina PBC-painiketta kerran. Soittimen näyttöön ilmestyy:

Kun PBC on aktivoitu (valikkotoisto).

1. Valitse haluamasi raitanumero painamalla sitä vastaavaa numeropainiketta. Käytä numeropainik-
keita 0-9, jos numero on alle 10.

2. Jos raitanumero on suurempi kuin 10, paina ensin +10 painiketta ja sitten tarvittavaa numero-
painiketta 0-9.

3. Voit palata päävalikkoon painamalla RETURN-painiketta, kun PBC on aktivoitu.
4. Paina NEXT- tai PREV.-painiketta. Soitin toistaa kappaleet levylle äänitetyssä järjestyksessä.

KARAOKE-TOIMINTO
1. Kytke mikrofonit mikrofoniliitäntöihin.
2. Säädä mikrofonien voimakkuussäätimet minimiasentoon (Mic. vol-nupit 1-2).
3. Kytke virta laitteeseen ja käynnistä Karaoke-levyn toisto.
4. Aktivoi mikrofonit ja säädä niiden voimakkuus (Mic. vol-nupit 1-2) mieleiselle tasolle.
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Huom!
Seurauksena on ulvova ääni, jos mikrofonia pidetään liian lähellä kaiuttimia tai suunnataan niitä kohti.
Voit välttää tämän pitämällä mikrofonia riittävän välimatkan päässä ja olemalla suuntaamatta niitä
kohti kaiuttimia. Säädä mikrofonivoimakkuus sopivalle tasolle.

5. Voit peruuttaa vokalistin äänen DVD-levyltä (levystä riippuen) painamalla AUDIO-painiketta.
7. Paina L/R-painiketta peruuttaaksesi vokalistiäänen VCD-levyltä (levystä riippuen).

Muut toistotoiminnot

KUVARUUTUINFORMAATIO
Paina OSD-painiketta toistuvasti kauko-ohjaimesta
soittimen ollessa käytössä. Tiedot ilmestyvät järjes-
tyksessä ruutuun painiketta painettaessa.

Paina kerran, ruutuun ilmestyy:

Paina OSD-painiketta uudelleen.Informaatio häviää.

OHJELMOITU TOISTO
Soitin toistaa raidat ohjelmoimassasi järjestyksessä.

1. Paina PROGRAM-painiketta. Ruutuun ilmestyy ohjelmavalikko.

VCD-levyt

Paina NEXT

Ohjelmoinnin jälkeen ruutuun ilmestyy:

Paina START ohjelmoidun toiston käynnistämiseksi.

DVD-levyt
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Paina NEXT.

Paina START ohjelmoidun toiston käynnistämiseksi.

2. Paina nuolipainikkeita muistipaikan valintaa varten. Valitse sitten otsikko-/kappalenumerot
numeropainikkeiden avulla. Valitut otsikot ja kappaleet taltioituvat soittimen muistiin.
Voit taltioida muistiin yhteensä 20 kappaletta.
Huom!
Numeron edessä olevaa nollaa ei tarvitse näppäillä. Jos raitanumero on suurempi kuin 10,
paina ensin +10 painiketta ja sitten vaadittua numeroa.

Esimerkki: Raita 3, paina ”3”.
Raita 12, paina ensin +10 ja sitten ”2”.
Raita 21, paina ensin kaksi kertaa +10 ja sitten ”1”.

3. Ohjelmoitu toisto käynnistyy valitsemalla valikossa ”START”. Ellet halua käynnistää ohjelmoitua
toistoa, voit sulkea valikon valitsemalla ”exit”.

4. Voit pyyhkiä ohjelmoinnin toiston aikana painamalla ensin PROGRAM- ja sitten CLEAR-paini-
ketta.

5. CD/MP3-levyt
Paina PROGRAM-painiketta. TV-ruutu ilmaisee kaikki tiedostot tai raidat. Käytä nuolipainikkeita
(ylös/alas) haluamasi tiedoston tai raidan valintaan. Paina tämän jälkeen nuolipainiketta oikealle
lisätäksesi toistolistaan valitsemasi tiedoston tai raidan. Voit poistaa tiedoston tai raidan toistolis-
talta painamalla nuolipainiketta vasemmalle. Kun ohjelmointi on valmis voit käynnistää ohjelmoi-
dun toiston painamalla PROGRAM-painiketta.

TOISTON KERTAUS
Paina REPEAT-painiketta toiston aikana. Soitin kertaa nyt yhden kappaleen tai otsikon (DVD-levy)
tai yhden raidan (VCD/CD-levy).

DVD-levyn kertaus

Kappale kertautuu

Otsikko kertautuu

Kaikki kertautuu

VCD-CD-levy (PBC OFF-tilassa)

Yksi raita kertautuu

Kaikki raidat kertautuvat

CD/MP3-levy
Paina kerran: Yksittäinen -- toistaa tiedoston kerran.
Paina kahdesti: Kertaa valitun tiedoston jatkuvasti.
Paina kolmesti: Kertaa valitun kansion jatkuvasti.
Uusi painallus: kertaustoiminto peruuntuu.
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TOISTON A-B KERTAUS
Soitin kertaa toistoa kahden esiasetetun pisteen (A ja B) välillä.

1. Paina A-B-painiketta toiston aikana pisteessä, josta haluat käynnistää kertauksen (piste A).

2. Paina A-B-painiketta uudelleen pisteessä, jossa haluat lopettaa kertauksen (piste B).
Soitin kertaa nyt toistoa pisteiden A ja B välillä.

3. Paina A-B-painiketta, kun haluat palata normaaliin toistotilaan.

TEKSTIKIELEN VAIHTO (vain DVD)
Voit vaihtaa levyn käyttämän tekstikielen johonkin toiseen kieleen. (Toimenpide toimii ainoastaan
niillä levyillä, joille on äänitetty useampi kuin yksi tekstikieli.)

1. Paina SUBTITLE-painiketta toiston aikana. Kuvaruutu ilmaisee käytössä olevan tekstikielen.

2. Paina SUBTITLE-painiketta uudelleen kielen vaihtoa varten tai toiminnon katkaisemiseksi.

Huom!
SUBTITLE-painike ei toimi ellei levylle ole äänitetty useampia tekstikieliä.

TOISTON ZOOMAUS
Toiminto mahdollistaa liikkuvan tai still-kuvan suurentamisen.

Paina ZOOM-painiketta toiston aikana. Ruutuun ilmestyy ZOOM 2. Jokainen ZOOM-painikkeen
painallus vaihtaa kuvan kokoa järjestyksessä: ZOOM 2, 3, 4 ja peruutettu.

Selaa suurennettua kuvaa painamalla nuolipainiketta.

AUDIORAIDAN VAIHTAMINEN (DVD/VCD)
Audioraita on mahdollista vaihtaa joksikin toiseksi kuin perusasetuksessa valittu audiokieli. 
Toimenpide toimii ainoastaan niillä levyillä, joille on äänitetty useampi kuin yksi audiokieli.)

DVD-levy
Paina LANGUAGE-painiketta DVD-toiston aikana. Ruutu ilmaisee nykyistä audioraitaa vastaavan
numeron. Kieli vaihtuu painamalla painiketta uudelleen.

VCD-levy
Paina L/R-painiketta audiolähtötilan vaihtamiseksi: STEREO, MONO L, MONO R ja MIX MONO.

Huom!
Tämä painike ei toimi ellei levylle ole äänitetty useampia audioraitoja.

KATSELUKULMAN VAIHTAMINEN (vain DVD)
Jotkut DVD-levyt sisältävät otoksia, jotka on kuvattu samanaikaisesti useammasta eri kulmasta.
Näillä levyillä voit vaihtaa kamerakulman käyttämällä ANGLE-painiketta.

Paina ANGLE-painiketta toiston aikana. Ruutuun ilmestyy juuri toistuvaa kamerakulmaa vastaava
numero. Paina ANGLE-painiketta, kunnes ruutuun ilmestyy kamerakulma, josta haluat katsella
kuvattua otosta.

KODAK PICTURE CD/JPEG CD
Soitin käynnistää diakuvaesityksen automaattisesti, jos ladattu levy on Kodak Picture CD.

Jos levy on JPEG-kuva-CD, valitse toistettavaksi haluamasi kansio käyttämällä nuolipainikkeita ja
paina SELECT-painiketta hyväksyntää varten.

Ruutu ilmaisee valitun kansion sisältämät tiedostot. Valitse haluamasi kuvat käyttämällä nuolipainik-
keita (ylös/alas) ja paina sitten SELECT-painiketta toiston käynnistämiseksi.
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Perusasetukset

Tehty ohjelmointi säilyy laitteen muistissa, kunnes sitä muutetaan. Soitinta voi käyttää aina samoissa
olosuhteissa. Tehdyt asetukset säilyvät soittimen valmiustilaan asettamisenkin jälkeen.

Perusasetusten yhteiset toimenpiteet
1. Paina SETUP-painiketta.
2. Valitse haluamasi asetusparametri käyttämällä nuolipainiketta. Kaikki asetettavat arvot ilmestyvät 

TV-ruutuun.
3. Paina SETUP-painiketta asetusvalikon valintaa varten.
4. Käytä nuolipainikkeita vaihtaaksesi jollekin toiselle asetukselle päävalikossa.

GENERAL SETUP

1. System setup
A. TV SYSTEM, NTSC, PAL(60), PAL, AUTO.
B. SCREEN SAVER: ON/OFF.
C. VIDEO, INTERLACE-YUV, TV-RGB, P-SCAN, TBPR, PC-VGA, S-VIDEO
D. RESOLUTION 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p (1).
E. TV TYPE 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
F. PASSWORD: 0000
G. RATING 1 KID SAFE: 2 G;3 PG, 4 PG13, 5 PG-R; 6 R-7 NC-17;8 ADULT (2)

Seuraava parametri on:

A. DEFAULT: RESTORE
B. POWER RESUME: ON/OFF

Huom!
1. Kytkemällä TV-vastaanottimen soittimen HDMI-liitäntään voit valita resoluutioksi 720p/1080i/

1080p, joka antaa parhaan kuvan. (Resoluutio riippuu käytetystä levystä.)
2. Käytetään  levyn lukitustason asettamiseen. (Kaikkia levyjä ei voi lukita.) Voidaksesi vaihtaa

lukitustason, sinun on syötettävä salasana. Perussalasana on 0000.
3. Soitin lukee toistoinformaation, jos valitset ”ON” POWER RESUME-toiminnon asetukseksi.

Soitin toistaa tällöin viimeksi katselemasi ohjelman uudelleen. Valitse asetukseksi ”OFF”, jos
haluat peruuttaa tämän toiminnon.

2. LANGUAGE MENU SETUP (kielivalikon asetus)

A. OSD LANGUAGE: ENGLISH, FINNISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, RUSSIAN.
B. AUDIO LANG:  ENGLISH, FINNISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, RUSSIAN (1).
C. SUBTITLE LANG: ENGLISH, FINNISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, RUSSIAN (2).
D. MENU LANG:  ENGLISH, FINNISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, RUSSIAN.

Huom!
1. Audiokielen vaihto on mahdollista moniäänitetyillä DVD-levyillä.
2. Tekstikielen vaihto on mahdollista moniäänitetyillä DVD-levyillä.

3. AUDIO SETUP 

A. AUDIO OUT: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
B. HDMI AUDIO: AUTO, PCM (1)
C. MIC SETUP: AUTO, OFF
D. KEY: # 4, +2, 0, -2, -4 b

Huom: PCM = Pulse Code Modulation

4. VIDEO SETUP

A. BRIGHTNESS
B. CONTRAST
C. HUE
D. SATURATION
E. ZHARPNESS
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5. SPEAKER SETUP (kaiuttimien asetus)
A. DOWNMIX: LT/RT, STEREO, VSS, 5.1 CH
B. SUBWOOFER: OFF, ON
C. CENTER DELAY: + 4 ms, 2 ms, 0 ms
D. REAR DELAY: + 12 ms, 6 ms, 0 ms
E. FRONT: LARGE, SMALL
F. CENTER: LARGE, SMALL, OFF
G. REAR: LARGE, SMALL, OFF

Huom: Voit säätää kaiutinparametreja parasta mahdollista ääntä varten (5.1 CH levystä riippuen)

6. DOB DOLBY SETUP

Huom: DOB DOLBY = DOL dynamic optimum loudness

A. OP MODE: LINE OUT, RF REMOD
B. DYNAMIC RANGE: FULL, 6/8, 4/8, 2/8, OFF
C. DUAL MONO: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO

7. EQ-TOIMINTO

Paina EQ-painiketta kauko-ohjaimesta. Käytettävissä on viisi äänen ekvalisointiasetusta.
STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ ja POP.

Valitse USER-toiminto, jos haluat ekvalisoida äänen itse.

USB/CARD-KOPIOINTI JA CD-RIPPING (MP3/JPEG/CD/CD+G)
Ruutuun ilmestyy seuraava toistaessasi CD/CD+G-levyä.
Paina COPY-painiketta kauko-ohjaimesta.

1. OPTIONS:
1.1 Valitse kopioitavaksi haluamasi optio käyttämällä

nuolipainikkeita kauko-ohjaimesta.
1.2 SPEED: Paina ENTER-painiketta kopiointinopeuden

(1X tai 2X) valintaa varten.
1.3 BITRATE: Voit säätää äänen siirtosuhdetta painamalla

ENTER-painiketta BITRATE-tilassa.
CREATE ID 3 TAG: Asettaa ID-listan.
CREATE PLAYLIST: Asettaa toistolistan.

2. TRACKS:
Valitsee CD-levyn sisällön näyttöön.
Käytä kauko-ohjainta haluamasi CD-kappaleen valintaan ja
paina ENTER-painiketta.
A.
B.
C.

3. START:
Valitse TRACKS-kohdassa ladattu CD-levy. Soittimen luettua
levytiedot, valitse haluamasi CD-kappale ja paina ENTER-
painiketta START-vaiheessa.

4. QUIT:
Sulje CD COPY-valikko.
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Huom!
1. Jos valitset kopiointinopeudeksi 1X, laite toistaa

valitun kappaleen normaalissa toistotilassa.
4X-nopeudella laite suorittaa kopioinnin toistamatta
valittua kappaletta.

2. Käytä kauko-ohjaimen nuolipainikkeita kappaleen
valintaan ja paina sitten kopiointipainiketta MP3/JPEG/
CD/CD+G-kopioinnin käynnistämiseksi ja CD+G-tietojen
muuntamiseksi MP3-tiedoiksi, jotka tallennetaan USB/muisti-
kortille.

Ruutuun ilmestyy seuraava toistaessasi MP3/JPEG-tiedostoa.
Paina COPY-painiketta kauko-ohjaimesta.

1. Soitin kopioi yhden valitsemasi tiedoston.

2. Kopioinnin jälkeen USB/muistikorttitiedosto sulkeutuu
automaattisesti ja kopiointi päättyy.

Tekniset tiedot

Jännite: 90 - 250V, 60/50 Hz vaihtovirta.
Tehonkulutus: 15W

Signaalijärjestelmä: PAL, PAL60, NTSC, AUTO
Käyttölämpötila-alue: +5 - +35 °C
Käyttökosteusalue: 5 - 90% (ei kondensoitumista)
Toistokelpoiset levyt: (1) DVD-VIDEO-levyt DivX

12 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
12 cm yksipuolinen, kaksikerroksinen
12 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm yksipuolinen, kaksikerroksinen
8 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen

(2) CD-levyt (VIDEO CD)
12 cm levy
8 cm levy

S-videolähtö: Y-lähtötaso 1Vp-p (75)
C-lähtötaso 0.285 Vp-p (75)

Videolähtötaso: 1 Vp-p
Audiolähtötaso: 1 Vp-p (1 kHz, 0 dB)
Audiosignaalin lähtöominaisuudet: DVD (lineaari audio)

(1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz (48 kHz näytteytys)
20 Hz - 20 kHz (96 kHz näytteytys)

(2) Häiriöetäisyys: > 65 dB
(3) Dynamiikka-alue: 90 dB
(4) Huojunta ja värinä: ei mitattavissa
CD-audio
(1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
(2) Häiriöetäisyys: > 65 dB
(3) Dynamiikka-alue: 90 dB
(4) Huojunta ja värinä: ei mitattavissa
Lukupää: Aallonpituus 655 nm

Laserteho: LUOKKA 1
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Vianetsintä

Tarkista alla oleva vianetsintätaulukko, jos soittimessa ilmenee jokin ongelma. Ellei ongelmaa voi
poistaa alla olevan taulukon esittämillä korjaustoimenpiteillä, ota toimita laite valtuutettuun huoltoon
tarkistusta varten.

Oire (yhteiset) Korjaustoimenpide
Ei virtaa. Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Soitin asettuu automaattisesti valmius- Soitin asettuu valmiustilaan n. 30 minuutin kuluttua sen
tilaan asettamisesta pysäytystilaan (automaattinen virrankatkai-

sutoiminto). Kytke virta päälle uudelleen.

Toisto ei käynnisty, vaikka PLAY- • Soitimen sisälle on muodostunut kosteutta. Odota n. 2
painiketta painetaan. tuntia, että kosteus haihtuu.

• Levy on likainen ja vaatii puhdistusta.
• Varmista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.

Ei kuvaa. • Varmista, että kytkennät on tehty oikein.
• Varmista, että TV-vastaanottimen tuloasetus on ”Video”.

Ei ääntä. • Varmista, että kytkennät on tehty oikein.

ƒäni säröytyy. • Varmista, että TV-vastaanottimen ja stereojärjestelmän
tuloasetukset ovat oikein.

Kuva säröytyy pikahaulla eteen- tai Kuva säröytyy jonkin verran pikahaulla. Tämä on aivan
taaksepäin. normaalia.

Pikahaku eteen- tai taaksepäin ei Jotkut levyt sisältävät osia, jotka estävät pikahaun eteen-
käynnisty. tai taaksepäin.

Kuva ei toistu 4:3 (16:9) suhteessa. Valitse oikea asetus, joka sopii käyttämäsi TV-vastaanotti-
melle.

Ei kuvaruutunäyttöä. Asetukseksi on valittu ”Off”, valitse ”On” asetus.
Kauko-ohjain ei toimi. • Tarkista, että paristojen + ja - napaisuus on oikea.

• Paristot ovat kuluneet loppuun. Vaihda tilalle uudet
paristot.

• Suuntaa kauko-ohjain kohti ohjattavaa laitetta ja paina
tarvittavaa komentopainiketta.

• Käytä kauko-ohjainta enintään 3-4 metrin etäisyydellä
kauko-ohjaustunnistimesta.

• Poista esteet kauko-ohjaimen ja kauko-ohjaustunnisti-
men väliseltä signaalireitiltä.

Kauko-ohjaimen ja/tai päälaitteen Aseta soitin valmiustilaan painamalla POWER-painiketta.
painikkeet eivät toimi. Paina POWER-painike sitten takaisin ON-asentoon.

Voit myös irrottaa virtajohdon ja kytkeä sen sitten uudel-
leen. (Soittimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia, jos se on
altistunut esim. staattiselle sähkönpurkaukselle.)

Oire (DVD) Korjaustoimenpide
Toisto ei käynnisty, vaikka otsikon Vahvista asetus.
valinta on tehty.

Audioraidan ja/tai tekstikielen asetukset Perusasetuksessa valittu audio- ja tekstikieli ei ole käy-
eivät vastaa tehtyjä perusasetuksia. tössä ellei levy sisällä kyseisiä kieliä.

Ei tekstikieltä. Teksti ilmestyy ruutuun ainoastaan, jos ladattu levy sisältää
tekstiä.

Vaihtoehtoisten audioraitojen (tai teksti- Kieli- tai tekstivaihtoehtoja ei voi valita, jos levy sisältää 
kielen) valinta ei onnistu. vain yhden kielen.

Katselukulman vaihto ei onnistu. Tämä toiminto riippuu levyn ominaisuuksista. 

Lapsilukon salasana on unohtunut. Ota yhteys myyjäliikkeeseen.
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Levyjen käsittely ja hoito

Levyjen käsittelyä koskevat varotoimenpiteet
• Tartu levyn reunoihin estääksesi sormenjälkien tarttumisen levyn äänitettyyn pintaan.

Sormenjäljet, lika ja naarmut voivat aiheuttaa ylihyppäämistä ja äänen säröytymistä.
• Älä kirjoita mitään levyn etikettiin.
• Älä käytä tavallisten äänilevyjen puhdistussumutteita, bensiiniä, tinneriä, staattisuutta poistavia

nesteitä.
• Älä pudota levyä tai väännä sitä.
• Lataa levykelkkaan ainoastaan yksi levy kerrallaan.
• Älä sulje levykelkkaa ellei levy ole asettunut kunnolla levyohjaimien väliin.
• Säilytä levyä omassa kotelossa ellet käytä sitä.

Jos levyn pinta on likainen
Pyyhi levy varovasti pehmeällä, kostealla liinalla (käytä kostutukseen ainoastaan vettä).
Suorita levyn pyyhkiminen aina keskeltä säteittäin suoraan kohti sen reunoja.
(Levyn pyyhkiminen pyörivin liikkein voi naarmuttaa sen pintaa, jolloin seurauksena on äänen
säröytyminen).

Jos levy tuodaan jostain kylmästä paikasta lämpimään huoneeseen
Pyyhi kosteus pois pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ennen levyn käyttöä.

Levyn väärä säilytys
Levy voi vahingoittua, jos sitä säilytetään alla luetelluissa paikoissa.
• Paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle auringonpaisteelle.
• Kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
• Paikoissa, jotka ovat alttiina lämmityslaitteen kuumalle ilmalle.

Levyn hoito
• Aseta soitin valmiustilaan painamalla POWER-painiketta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen

sen huoltamista.
• Pyyhi soitin puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla.
• Jos kotelon pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta liina mietoon saippuaveteen. Pyyhi lopuksi kuivalla

liinalla.
• Älä koskaan käytä denaturoitua spriitä, bensiiniä, tinneriä, puhdistusnesteitä tai muita kemikaaleja.

Älä myöskään käytä paineilmaa pölyn poistamiseen.
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