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Hoiatused 

See toode sisaldab lasersüsteemi ja 
on klassifitseeritud kui "1. klassi 
lasertoode (CLASS 1 LASER 
PRODUCT)". Seadme õigeks 
kasutamiseks lugege käesolevat 
kasutusjuhendit tähelepanelikult 
ning hoidke seda käepärast. Tõr-
gete puhul pöörduge autoriseeritud 
teenindusse. Laserkiirega otsekon-
takti vältimiseks ärge avage 
seadme korpust. 

!Hoiatus 

Nuppude kasutamine ja toimingute 
teostamine mitte kasutusjuhendi 
kohaselt võib põhjustada ohtliku 
radiatsiooni pihkumise. 
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Täname Teid Clarion DRX960Rz  ostmise eest. 

?? Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult enne seadme kasutamisele asu-
mist. 

?? Hoidke kasutusjuhendit alati käepärast. 
?? Kontrollige seadme garantiid ja hoidke seda koos kasutusjuhendiga. 
?? Käesolev kasutusjuhend sisaldab CD-boksi, MD-boksi ja TV tüüneri, milline 

on ühendatud CeNET kaabli abil, käitlemisprotseduure. CD-boksil, MD-boksil 
ja TV tüüneril on omad kasutushjuhendid. 

1.  HOIATUSED 

1. Kui autos on väga külm ja Te kasutate pleierit kohe peale kütte sisselülitamist, 
võib plaadile või optilisele mehanismile kondenseeruda niiskus, mis häirib plaadi 
mängimist. Kuivatage plaat pehme lapiga. Kui niiskus on kondenseerunud optili-
sele mehanismile, kasutage pleierit tunni aja möödumisel. 

2. Tee konarused ja muud põrutused võivad põhjustada heli häireid. 

Plaati käitlemine 

Käesolev seade on projekteeritud 
plaatide kasutamiseks, millistel on 
märk  
Teiste plaatide mängimine ei ole või-
malik 

?? Uutel plaatidel võivad servadel 
olla kraadid. Sellised plaadid või-
vad mitte töötada enne nende 
kraatide kõrvaldamist. Kasutage 
selleks kuulsulepead või muud 
samasugust eset. 

 
?? Ärge kunagi kleepige silte plaa-

dile ega tehke sellel märkusi 
sulepea või pliiatsiga. 

 

 ?? Ärge kasutage kemikaale nagu 
puhastusvahendeid, antistaati-
kuid ega lahusteid plaatide 
puhastamiseks. 

?? Ärge kasutage mehaaniliselt 
kahjustatud plaate. Need võivad 
kahjustada seadet. 

?? Ärge jätke plaate otsese päike-
sepaiste või kuuma kätte. 

?? Ärge kasutage tööstuslikke CD 
kaitselehti või stabilisaatoritega 
plaate jms. Need võivad kahjus-
tada seadme mehanisme. 

?? Plaadi väljavõtmiseks karbist 
vajutage karbile plaadi keskel 
ning tõstke plaat üles, hoides 
teda servadest. 

?? Võtke plaati alati servadest ja 
ärge puudutage plaadi pinda. 

?? Sõrmejälgede ja tolmu pühkimi-
seks plaadilt kasutage pehmet 
lappi ja pühkige suunaga keskelt 
väljapoole. 
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Allapööratav esipaneel 
DRX960Rz kasutatakse allapööratavat esipaneeli, mis võimaldab kasutada suurt 
digitaaltablood. 

HOIATUS 
1. Kui Te seadet ei kasuta või lülitate 

süüte välja, sulgege alati esipa-
neel. 
Kui Te lülitate süüte välja avatud 
esipaneeliga, esipaneel ei sulgu 

2. Enne esipaneeli sulgumist võib 
kostuda heli, mis on normaalne 

3. Kui Te sulete esipaneeli käsitsi, 
võib alata mängimine. Selle välti-
miseks toite all oleva seadme kor-

ral vajutage ANGLE nuppu 6 esi-
paneeli sulgemiseks. 

4. Peale plaadi väljavõtmist avaneb 
või sulgub esipaneel automaatselt. 
Kui midagi taksitab esipaneelil 
sulgumast, avaneb see automaat-
selt. Kui nii juhtub, eemaldage 
takistus ja vajutage OPEN klahvi 
6 või ANGLE klahvi 6 . 

 

2.  EEMALDATAV  ESIPANEEL  (DCP) 

Seadme esipaneeli saab varguse kaitseks eemaldada. Eemaldatud esipaneeli hoidke 
vastavas karbis. Autost lahkumisel soovitame esipaneeli kaasa võtta. 
Esipaneeli emaldamine 
1. Suletud esipaneeliga lülitage toide 

välja 
2. Vajutage sügavalt Release klahvi  

1 allapööratava paneeli avami-
seks. 

 
3. Tõmmake esipaneeli enda poole ja 

eemaldage ta. 

 
Hoiatus 

?? Veenduge, et hoideklapp oleks 
suletud, kui eemaldate DCP. 

?? Kui Te eemaldate DCP avatud 
esipaneeliga, allapööratav 
paneel sulgub koheselt. Ärge 
jätke sõrmi sinna vahele 

Esipaneeli paigaldamine 
1. Paigaldage DCP nii et A sekt-

siooni parempoolne serv satuks B 
sektsiooni sulgurisse. 

 
2. Vajutage DCP vasem ots sead-

messe 
Hoiatused 

?? DCP on õrn ja kardab lööke. 
Ärge pillake teda maha. 

?? Kui allapööratavat paneeli 
hoida lahtisena, võib DCP 
maha kukkuda. Sulgege alati 
allapööratav paneel või eemal-
dage DCP. 

?? Ühenduspistikud on väga täht-
sad osad. Ärge vajutage neile 
sõrmeküüntega, kruvikeera-
jaga jms. 

Märkus: 
?? Kui DCP on määrdunud, puhas-

tage teda puhta pehme lapiga. 
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3.  KLAHVID  JA  INDIKAATORID 
Põhiseade 

 

Allapööratav paneel avatuna 

 

Digitaaltabloo 
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4.  TERMINOLOOGIA 
Klahvid 
 Release klahv 
 VOLUME klahv 
 DISP (tabloo) klahv 
 SEARCH klahv 
 TA (liiklusteated) klahv 
 OPEN klahv 
 Eject klahv 
 ANGLE klahv 
 POWER klahv 
 FUNCTION klahv 
 BAND (laineala) klahv 

TOP klahv 
 POWER OFF klahv 

 Shift klahv 
 Eelhäälestatavad klahvid 1 - 6 
 Direct (otsevalimine) klahvid 1 - 

6 
 TITLE klahv 

 ENT klahv 
 Play/Pause klahv 
 MUTE klahv 
 MODE klahv 
 CD sisestamispilu

 
Tabloo 

 Funktsiooni ikoon 
 CD-boksi reziimis: Boksi Nr. 
MD-boksi reziimis: Boksi Nr. 
TV reziimis: ST või MONO, 
MAIN, SUB 
DAB reziimis: ST või MAIN, 
SUB 

 TA (liiklusteated) indikatsioon 

 TP (liiklusteadete progr.) indikat-
sioon 

 PTY (progr. Tüüp) indikatsioon 

 INFO (informatsioon) indikats. 

 PRO (professionaal) indikatsioon 

 Raadio reziimis: 
(AS) (autom.salvestus) või SCN 
(skaneerimine 
CD reziimis: 
SCN (skaneerimine) või RPT 
(kordus), RDM (juhuslik) 
CD-boksi ja MD-boksi reziimis: 
SCN (skaneerimine) või RPT 
(kordus), RDM (juhuslik), D-SCN 
(plaadi skaneerimine), D-RPT 

(plaadi kordus), D-RDM) plaadi 
juhusölik) 
TV reziimis: (AS) (autom.sal-
vestus) või SCN (skaneerimine 
DAB reziimis: SCN (skaneeri-
mine) 

 DAB indikatsioon 
 Raadio reziimis: Laineala, prog-
rammi tüüp, sagedus jne. 
CD reziimis: Loo nr., mänguaeg, 
kasutaja nimi jne. 
CD-boksi reziimis: Loo nr., 
mänguaeg, kasutaja nimi, CD-
TEXT jne. 
MD-boksi reziimis: Loo nr., 
mänguaeg, MD nimi jne. 
TV reziimis: Laineala, kanal, 
kasut. Nimi jne 

 .Eelhäälestatud kanal või SUB 
indikatsioon 
 Eelhäälestatud kanali indikatsioon 
SUB menüü indikatsioon. 
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4. KAUGJUHTIMINE 

 
Kaugjuhtimispult 

 
Patareide paigaldamine 
1. Pöörake kaugjuhtimispult põhi üles, eemal-

dage näidatud suunas tagakaan. 
2. Paigaldage kaugjuhtimispuldiga kaasasole-

vad patareid AA (Sum-3, IECR-6/1,5 V) 
joonisel näidatud suunas oma kohale ja 
sulgege tagakaan.. 

Märkused: 
Patareide valel kasutamisel võibvad nad tühjeneda. 
Jälgige järgmist: 
?? Uue patarei paigaldamisel jälgige, et "+" pool oleks üleval. 
?? Ärge lühistage, avage ega kuumutage patareid  
?? Ärge visake patareid tulle. 
?? Visake kasutatud patarei selleks ettenähtud kohta. 
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Kaugjuhtimispuldi klahvide funktsioonid 

Klahv \ Reziim Raadio (RDS) CD 
CD-boks 
MD-boks 

TV 

 FUNC Lülitab ümber raadio, CD, CD-boksi, MD-boksi ja TV 

 BAND 
 DISC UP 
 PROG 
 TOP 

Lülitatakse 
vastuvõtu 
laineala 

Mängib 
esimest lugu 

Liigutakse järg-
misele plaadile 
numbri suure-
nemise suunas 

Lülitatakse 
vastuvõtu 
laineala 

 VOLUME  Reguleeritakse helitugevust (kõigis reziimides) 

 SEARCH  Liigutakse eel-
häälestatud 
kanalitel 
üles/alla 

Liigutakse 
lugudel üles/-
alla. Kui vaju-
tada ja hoida 
all 1 sekund, 
kiirkerimine 
edasi/tagasi 

Liigutakse 
lugudel üles/alla. 
Kui vajutada ja 
hoida all 1 
sekund: kiirkeri-
mine edasi/ta-
gasi. 

Liigutakse eel-
häälestatud 
kanalitel 
üles/alla 

 PLAY/ 
PAUSE 

Funktsiooni ei 
ole 

Lülitab esituse 
ja pausi vahel 

Lülitab esituse ja 
pausi vahel 

Funktsiooni ei 
ole 

 MUTE Lülitab helisummutuse sisse ja välja 

 TA TA sisse ja välja 

 DISP Lülitab ümber põhitabloo, alamtabloo ja kella (CT) vahel 

 PS/AS 
 SCN 

Eelhäälestatud 
skaneerimine. 
Kui vajutada ja 
hoida all 2 
sekundit: auto-
maattalletus 

Skaneerimine Skaneerimine. 
Kui vajutada ja 
hoida all 1 
sekund: plaadi 
kordus 

Eelhäälestatud 
skaneerimine. 
Kui vajutada 
ja hoida all 2 
sekundit: auto-
maattalletus 

 AF 
 RPT 
 BLS 

AF funktsioon 
sisse ja välja. 
Kui vajutada ja 
hoida all 1 
sekund, REG 
funktsioon 
sisse ja välja 

Kordusesitus.  Kordusesitus. 
Kui vajutada ja 
hoida all 1 
sekund: plaadi 
kordus  

Funktsiooni ei 
ole 

 PTY 
 RDM 
 DOLBY 

NR 
 MONI 

PTY ootere-
ziim sisse ja 
välja 

Juhuslikus 
järjekorras 
ettemängimine 

Juhuslikus jär-
jekorras ette-
mängimine. Kui 
vajutada ja hoida 
all 1 sekund, 
plaadi juhuslikus 
järjekorras 
ettemängimine 

Lülitab TV ja 
VTR vahel 

?? Mõnedel analoogsetel nuppudel põhiseadmel ja kaugjuhtimispuldil on erinevad 
funktsioonid. 
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6.  OPERATSIOONID 
Põhioperatsioonid

! HOIATUS 
Enne toite väljalülitamist veenduge, 
et helitugevus oleks reguleeritud 
miinimumile. Vastasel korral sead-
me sisselülitamisel võib vali heli 
kahjustada Teie kuulmist või sea-
det. 
Toite sisse- ja väljalülitamine 
Märkus: 
?? Enne seadme sisselülitamist käivi-

tage mootor, et vältida aku tühje-
nemist. 

1. Vajutage POWER klahvile  7 . 
2. Seadme tabloo hakkab helendama. 

Seade lülitub reziimi, milles ta oli 
enne väljalülitamist. 

3. Seadme väljalülitamiseks vajutage 
ja hoidke 1 sekund või enam all 
POWER klahvi  7 . 

Märkus: 
?? Süsteemi kontroll 

Peale seadme montaazi tuleb 
tuvastada, millised seadmed on 
ühendatud. Kui vool sisse lülita-
takse, ilmub tablool "SYSTEM 
CHCK". Vajutage POWER klahvi  
7 . Algab süsteemi tuvastamine. 
Kui kontroll on lõppenud, lülitub 
vool välja. Vajutage POWER 
klahvi  7  uuesti. 

Reziimi valik 
1. Vajutage FUNCTION klahvi  7  

funktsioonireziimi valimiseks. 
2. Igal FUNCTION klahvi 7 vaju-

tamisel muutub funktsioonireziim 
alljärgnevalt: 
Raadio ?  DAB ?  CD ?   
CD-boks ?  MD-boks ?  TV?    
Raadio 
?? Välisseadmeid, mis ei ole 

ühendatud CeNET, ei kuvata. 
 

Helitugevuse reguleerimine 
Vajutades ülemist (?) VOLUME 
klahvi 2, helitugevus suureneb, alu-
mist (?) klahvi, väheneb. Helituge-
vus muutub 0 kuni 33. 

Tabloo lülitamine 
Tabloo valimiseks vajutage DISP 
klahvi 3. 

Iga klahvile vajutamine muudab tab-
lood alljärgnevalt: 

 
?? Kord valitud tabloo muutub vaiki-

misi valitud tablooks. Kui on vali-
tud reguleerimisfunktsioon nagu 
näiteks helitugevus, kuvab tabloo 
koheselt seda funktsiooni ja vaiki-
misi valitud tabloo taastub mõni 
sekund pärast reguleeringu teosta-
mist. 

?? Kui Te olete sisestanud CD nime, 
ilmub see põhitablool. Kui nime-
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sid ei ole sisestatud, kuvatakse 
tablool "NO-TTL". 

?? Kui CT andmeid ei ole, kuvatakse 
tablool "--:--". 

Allapööratava paneeli nurga muut-
mine 
Kui tabloo on halvasti nähtav, muutke 
tema nurka. 
1. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 

sekundit all OPEN (ANGL) 
klahvi 6. 

2. Igal klahvile vajutamisel paneel 
lülitub avatuks või suletuks 

! HOIATUS 
Kui Te seadet ei kasuta või lülitate 
süüte välja, sulgege alati esipaneel. 

Ekraani säästu lülitamine 
Valida saab 3 tabloo kujunduse vahel. 
1. Vajutage DISP klahvi 3 ja valige 

ekraani säästu tabloo. 
2. Igal DISP klahvi 3 vajutamisel 

vähemalt 1 sekund vahetub tabloo 
kujundus. 

EXTRA väljundi helitugevuse regu-
leerimine 
Te saate reguleerida mitteesi-taga-
väljundi terminali helitugevust. 
1. Olles audioreziimis, vajutage 

MODE klahvi 15 kolm korda ja 
valige “EXTRA VOL”. 

2. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele ja valige “0”. 

3. Vajutamisel VOLUME klahvile 2 
üles (?) helitugevus suureneb; 
vajutamisel alla (?), helitugevus 
väheneb. 
??Tehaseasetus on “0” (reguleeri-

misvahemikus –5 kuni +5). 
4. Kui reguleerimine on lõpetatud, 

vajutage MODE klahvi 15 mitu 
korda või vajutage ja hoidke vähe-
malt 1 sekund all ENT klahvi 13 
kuni olete funktsioonireziimis. 

Balansi reguleerimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 

korda ja valige "BAL DETAIL". 
2. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male poolele ja valige “0”. 
3. Vajutamisel VOLUME klahvile 2 

üles (?) helitugevus parempool-
ses kõlaris suureneb; vajutamisel 
alla (?), helitugevus vasempool-
ses kõlaris suureneb. 
??Tehaseasetus on "0" (Reguleeri-

misvahemik on LEFT13 kuni 
RIGHT13) 

4. Kui reguleerimine on lõpetatud, 
vajutage MODE klahvi 15 mitu 
korda või vajutage ja hoidke vähe-
malt 1 sekund all ENT klahvi 13 
kuni olete funktsioonireziimis. 

Faderi reguleerimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 

korda ja valige "FAD DETAIL". 
2. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male poolele ja valige “0”. 
3. Vajutamisel VOLUME klahvile 2 

üles (?) helitugevus esikõlarites 
suureneb; vajutamisel alla (?), 
helitugevus tagakõlarites suure-
neb. 
??Tehaseasetus on "0" (Reguleeri-

misvahemik on FRONT12 kuni 
REAR12) 

4. Kui reguleerimine on lõpetatud, 
vajutage MODE klahvi 15 mitu 
korda või vajutage ja hoidke vähe-
malt 1 sekund all ENT klahvi 13 
kuni olete funktsioonireziimis. 

CT (kellaaeg) funktsioon 
CT funktsioon võtab vastu RDS jaama 
poolt saadetava signaali ja kuvab tab-
lool aja. Vajutage DISP klahvi 3 
tabloo lülitamiseks kellaajale. 
?? Kui signaali ei ole, kuvatakse tab-

lool "CT--:--". 
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Märkus: 
CT andmeid mõnedes maades ja 
saatejaamades ei edastata. Samuti 
mõnedes rajoonides ei kuvata seda 
õieti. 

 
 
 

 

 
 
Raadio operatsioonid

Raadio kuulamine 
1. Raadioreziimi valimiseks vajutage 

FUNCTION klahvi  7 . Tablool 
kuvatakse sagedus või PS. 
??PS: programmi edastaja nimi. 

2. Laineala valikuks vajutage BAND 
klahvi 8. Laineala muutub all-
järgnevalt: 
FM1 ?  FM2 ?  FM3 ?   AM?  
FM1 . . . 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
vasemale või paremale poolele 
soovitud jaamale häälestumiseks. 

Häälestamine 
Häälestamisviise on kolm - seekhää-
lestus, manuaalhäälestus ja eelhääles-
tus. 

Seekhäälestus 
Võimalikud on kaks seekhäälestust: 
DX SEEK ja LOCAL SEEK. 
DX SEEK häälestab automaatselt 
kuuldavad jaamad. LOCAL SEEK 
häälestab ainult tugeva signaaliga jaa-
mad. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (FM või 
AM(MW/LW)). 

2. Häälestage soovitud jaam. 
??Kui tablool kuvatakse "MANU", 

vajutage ja hoidke all vähemalt 
1 sekund BAND klahvi 8. Tab-
lool kustub "MANU" ja seek-
häälestus on võimalik. 

??Kui tablool kuvatakse "TA", 
otsitakse automaatselt TP 
jaamu. 

?? DX SEEK 
Vajutage SEARCH klahvi 4 paremale 
või vasemale poolele automaatseks 
seekhäälestuseks. 
Kui vajutati SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele, valitakse jaamu sage-
duse suurenemise suunas, kui vase-
male poolele, siis sageduse vähene-
mise suunas. 
?? Kui seek häälestus algab, kuva-

takse tablool "DX SEEK". 
?? LOCAL SEEK 
Kui Te vajutate ja hoiate all parem-
poolset või vasempoolset SEARCH 
klahvi 4 vähemalt 1 sekund, lülitub 
sisse local seek häälestus. Häälesta-
takse ainult tugeva signaaliga jaamu. 
?? Kui local seek häälestus algab, 

kuvatakse tablool "LO SEEK". 

Manuaalhäälestus 
Manuaalhäälestuses on kaks võima-
lust - kiirhäälestus ja astmeline hää-
lestus. 
Kui Te olete astmelise häälestuse 
reziimis, muutub sagedus astmeliselt. 
Kiirhäälestusel Te saate kiiresti hää-
lestada soovitud jaama. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (FM või 
AM(MW/LW)). 
??Kui tablool ei kuvata "MANU", 

vajutage ja hoidke vähemalt 1 
sekund all BAND klahvi 8 kuni 
tablool kuvatakse "MANU". 

2. Häälestage jaam. 
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?? Kiirhäälestus 
Vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund 
all SEARCH klahvi 4 paremat või 
vasemat poolt. 
?? Astmeline häälestus 
Vajutage SEARCH klahvi 4 vasemat 
või paremat poolt soovitud jaama hää-
lestamiseks. 

Eelhäälestatud jaama väljakutsu-
mine 
Eelhäälestada saab 24 jaama (6-FM1, 
6-FM2, 6-FM3, 6-AM). Jaama välja-
kutsumiseks tuleb vajutada vastavale 
klahvile. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (FM või 
AM(MW/LW)). 

2. Vajutage Shift klahvi 10 eelhää-
lestustabloo kuvamiseks. 

3. Vajutage vastavat eelhäälestus-
klahvi 11 jaama väljakutsumiseks. 
??Kuulatava jaama eelhäälestu-

seks vajutage ja hoidke vähe-
malt 2 sekundit all vastavat eel-
häälestusklahvi  11 . 

Manuaalmälu 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (FM või 
AM(MW/LW)). 

2. Vajutage Shift klahvi 10 eelhää-
lestustabloo kuvamiseks. 

3. Valige soovitud jaam seekhääles-
tusega, manuaalhäälestusega või 
eelhäälestusega. 

4. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all vastavat eelhääles-
tusklahvi  11 . 

Automaattalletus 
Automaattalletuse funktsioon talletab 
kuni 6 jaama, millised häälestatakse 
järjekorras. Kui ei leita 6 jaama, jää-
vad osa jaamu eelmisest häälestusest 
alles. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (FM või 
AM(MW/LW)). 

2. Vajutage Shift klahvi 10 eelhää-
lestustabloo kuvamiseks. 

3. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all AS klahvi 11.Hea 
kuuldavusega jaamad talletuvad 
automaatselt. 
??Kui automaattalletust teosta-

takse FM lainealadel, salvesta-
takse jaamad FM3 all isegi siis, 
kui oli valitud FM1 või FM2. 

Eelhäälestuse skaneerimine 
Eelhäälestuse skaneerimisel häälesta-
takse jaamu eelhäälestusmälust järje-
korras. 
1. Vajutage Shift klahvi  10  alam-

tabloo kuvamiseks 
2. Vajutage PS klahvi 11. 
3. Kui soovitud jaam on häälestatud, 

vajutage PS klahvi  11  uuesti 
selle jaama kuulamise jätkami-
seks. 

 
 
 
RDS operatsioonid

RDS (Raadio andmete süsteem) 

Seadmes on RDS-süsteemi dekooder, 
mis võimaldab kuulata jaama poolt 
edastatavid RDS andmeid. Süsteem 
võimaldab näha tablool (PS) andmeid 
edastava jaama nime kohta ja samuti 
lülituda parema kuuldavusega sagedu-

sele (AF-lülitus). Kui saabub liiklus-
teade, ei ole oluline, millises reziimis 
Te olete. Lisaks kui raadiojaamad 
saadavad EON signaali, siis võimal-
dab see ümberlülitust teisele sama 
võrgu raadiojaamale ja raadiosaate 
katkestust teiste raadiojaamade liik-
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lusinfoga (TP) See omadus ei pruugi 
mõnedes riikides töötada. 
RDS funktsiooni kasutamiseks peab 
raadio olema FM sagedusalal. 
??AF: Alternatiivne sagedus 
??PS: Programmi nimi 
??PTY: Programmi tüüp 
??EON: Teise raadiovõrgu info 
??TP: Liiklusinfo 
?? RDS katkestus ei toimi AM jaa-

madel olles ja TV reziimis. 

AF funktsioon 
AF funktsioon võimaldab automaat-
selt vahetada sama programmi sage-
dust, tugevamale signaalile. 
* Tehaseasetus on “Sees” 

?? AF funktsiooni väljalülitamine. 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloo kuvamiseks. 
2. Vajutage AF klahvi 11. Värv tab-

loo “AF” raamis kaob ja AF 
funktsioon lülitub välja.. 

?? AF funktsiooni sisselülitamine. 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloo kuvamiseks. 
2. Vajutage AF klahvi 11. Värv tab-

loo “AF” raamis helendub ja AF 
funktsioon lülitub sisse.. 
??Kui vastuvõetava raadiojaama 

signaal nõrgeneb, siis ilmub tab-
loole kiri "SEARCH" ja alusta-
takse sama programmi teise 
sageduse otsimist. 

??Kui AF on sisse lülitatud ja 
võetakse vastu RDS saadet, on 
AF raam tablool roheline. Kui 
saadet vastu ei võeta, on raam 
punane. 

AF funktsioon RDS ja DAB vahel 
Kui sama programmi edastatakse nii 
RDS kui DAB poolt ja see funktsioon 
on sisse lülitatud, lülitub seade auto-
maatselt paremale kuuldavusele. 

?? See funktsioon toimib ainult siis, 
kui on ühendatud eraldi ostetav 
DAB plokk DAH9500z. 

1. Vajutage 4 korda MODE klahvi 
15 reguleeringutabloole lülitumi-
seks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?) ja valige “LINK 
ACT”. 

3. Vajutage parempoolset SEARCH 
klahvi 4, et liigutada kursorit 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) sisselülitamiseks või alla (?) 
väljalülitamiseks. 
?? ON 
Lülitumine AF ja DAB vahel on 
võimalikON 
?? OFF 
Lülitumine AF ja DAB vahel ei 
ole võimalikON 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

REG (lokaalse raadiojaama) funkt-
sioon. 
Kui REG funktsioon on sisse lülitatud, 
siis lokaalse raadiojaama vastuvõtt on 
optimiseeritud. Kui funktsioon on 
välja lülitatud, siis lokaalse raadio-
jaama piirkonnast väljumisel lülitub 
autoraadio järgmise piirkonna raadio-
jaamale. 
?? Tehaseasetusena on funktsioon 

välja lülitatud. 
Märkused: 
?? REG funktsiooni saab sisse/välja 

lülitada vaid siis kui AF on sisse 
lülitatud. 

?? REG funktsiooni sisselülita-
mine:  

1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-
tabloo kuvamiseks. 
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2. Vajutage REG klahvi 11. Tabloo 
“REG” raamis kuvatakse värv ja 
REG funktsioon lülitub sisse. 

?? REG funktsiooni väljalülita-
mine. 

1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-
tabloo kuvamiseks. 

3. Vajutage REG klahvi 11. Tabloo 
“REG” raamis värv kaob ja REG 
funktsioon lülitub välja. 

Sõltuva lokaalse raadiojaama samas 
võrgus käsitsireguleerimine. 
1. See funktsioon töötab kui AF on 

sisse lülitatud, ning REG on välja 
lülitatud.  

Märkus:  
?? Seda funktsiooni saab kasutada, 

kui sama võrgu jaama signaali 
võetakse vastu. 

2. Vajutage Shift klahvi 10 alam-
tabloo kuvamiseks. 

3. Vajutage ühte eelhäälestatud 
jaama klahvi 11, et lülituda ühele 
lokaalsetest raadiojaamadest. 

4. Kui selle lokaalse jaama vastu-
võtukvaliteet on halb, siis vajutage 
uuesti sama eelhäälestatud jaama 
klahvi 11, raadio lülitub järg-
misele sõltuvale lokaalsele raadio-
jaamale. 

TA (liiklusinfo) 
Kui autoraadio on TA ootereziimis, 
siis saate kuulata liiklusinfo teateid 
kohe, kui need algavad, sõltumata 
sellest, millises reziimis Te olete. 
Samuti on võimalik reguleerida raadio 
automaatselt TP raadiojaamadele. 
?? Seda funktsiooni on võimalik 

kasutada, kui tablool on kiri "TP". 
Kui tablool on kiri "TP", tähendab 
see seda, et häälestatud jaam edas-
tab liiklusteateid. 

 

?? TA ootereziimi sisselülitamine 
Vajutage TA klahvi 5 ainult siis, kui 
ainult "TP" kiri on tablool. "TP" ja 
"TA" süttivad tablool ja autoraadio 
lülitub automaatselt TA ootereziimile 
liiklusteate tulekuni. Kui algab liiklus-
teade, siis kuvatakse tablool kiri 
"TRA INFO". Kui vajutate TA klahvi 
5 liiklusteate kuulamise ajal, siis 
liiklusteate vastuvõtt katkeb, ning 
autoraadio lülitub tagasi TA ootere-
ziimi. 

?? TA ootereziimi tühistamine 
Kui vajutate TA klahvi 5 , kui "TP" ja 
"TA" on tablool, siis "TA" kaob 
ekraanilt, ning TA ootereziim lülita-
takse välja. 

?? TP raadiojaamade otsing  
Kui vajutada TA klahvile 5 siis, kui 
"TP" kirja ei ole tablool  kuvatakse 
tablool "TA", ning raadio automaatselt 
lülitub TP jaamale. 
Märkus: 
?? Kui ei ole lähedal ühtegi TP 

jaama, ja autoraadio jätkab otsin-
gut, siis vajutage TA klahvi 5 
uuesti otsingu peatamiseks. 

Automaatne TP jaamade salvesta-
mise funktsioon 
Te saate automaatselt salvestada kuni 
6 TP jaama eelhäälestusmällu. Kui 
salvestatavate jaamade arv on väiksem 
kui 6, jäävad eelmisest salvestusest 
mõned jaamad salvestatuks.  
1. Kui tablool on kiri "TA", vajutage 

Shift klahvi 10 alamtabloole 
lülitumiseks.  

2. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all AS klahvi 11. Hea 
kuuldavusega TP jaamad talle-
tuvad mällu. 
??Kui on valitud FM1 või FM2, 

salvestuvad TP jaamad FM3. 
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PTY 
See funktsioon võimaldab kuulata 
valitud programmijärgseid saateid 
nende algamisel ka siis, kui seade on 
mõnes teises funktsioonis. 
?? Mõnedel maadel ei ole PTY saa-

teid. 
?? TA ootereziimis on TP jaamadel 

prioriteetsus PTY jaamade ees. 

?? PTY ootereziimi häälestamine 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloole lülitumiseks. 
2. PTY ootereziimi sisselülitamiseks 

vajutage PTY klahvi 11. Tablool 
kuvatakse kiri "PTY". Kui algab 
valitud PTY saade, kuvatakse 
tablool PTY nimi. 

?? PTY ootereziimi tühistamine 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloole lülitumiseks. 
2. PTY ootereziimi väljalülitamiseks 

vajutage PTY klahvi 11. Tablool 
kaob kiri "PTY". 

?? PTY ümberhaaramise tühista-
mine 

1. Vajutage Shift klahvi 10 PTY 
kuulamise ajal alamtabloole lüli-
tumiseks. 

2. Kui Te vajutate PTY klahvi 11, 
lülitub PTY ümberhaaramine 
välja ja seade naaseb PTY oote-
reziimi. 

PTY valimine 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alamtab-

loole lülitumiseks. 
2. Kui Te vajutate P.SEL klahvi 11, 

läheb seade PTY valimise reziimi. 
3. Vajutage ühte eelhäälestusklah-

videst 11. Alternatiivselt vajutage 
VOLUME klahvi 2 üles (?) või 
alla (?) soovitud PTY valimi-
seks. 

??Allpool on toodud tehase poolt 
eelhäälestatud PTY: 

PTY nimi 
Klahv Nimi Sisu 

1 NEWS Uudised 
2 INFO Info 
3 POP M Pop muusika 
4 SPORT Sport 
5 CLASSICS Klassika 
6 Easy M Kerge muusika 

4. Peale PTY valikut tühistub PTY 
valimisreziim automaatselt 7 
sekundi möödumisel. 

PTY seek 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloole lülitumiseks. 
2. Kui Te vajutate eelhäälestusklah-

vile “5”, läheb seade PTY vali-
mise reziimi. 

3. Valige PTY. 
4. Vajutage parempoolset või vasem-

poolset SEARCH klahvi 4. Kui 
Te vajutate parempoolset, otsib 
seade PTY jaamu sageduse suure-
nemise suunas, vasakpoolset, siis 
sageduse vähenemise suunas. 
??Kui seade ei leia soovitud PTY-

d edastavat jaama, naaseb seade 
PTY valikureziimi. 

PTY eelhäälestusmälu 
1. Vajutage Shift klahvi 10 alam-

tabloole lülitumiseks. 
2. Kui Te vajutate P.SEL klahvi 11, 

läheb seade PTY valimise reziimi. 
3. vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?) soovitud PTY 
valimiseks. 
Võimalik on valida 29 PTY tüüpi: 

PTY nimi 
Nimi Sisu 

NEWS Uudised 
AFFAIRS Päevasündmused 
INFO Informatsioon 
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SPORT Sport 
EDUCATE Haridus 
DRAMA Draama 
CULTURE Kultuur 
SCIENCE Teadus 
VARIED Mitmesugust 
POP M Popmuusika 
ROCK M Rokkmuusika 
M, O, R, M Teekonnamuusika 
LIGHT M Kerge muusika 
CLASSICS Klassikaline 

muusika 
OTHER M Muu muusika 
WEATHER Ilm 
FINANCE Rahandus 
CHILDREN Lastele 
SOCIAL A Sotsiaalsaated 
RELIGION Religioon 
PHONE IN Telefon sees 
TRAVEL Reisisaated 
HOBBIES Hobid 
JAZZ Jazzmuusika 
COUNTRY Kantrimuusika 
NATIONAL Rahvalik muusika 
OLDIES Vanamuusika 
FOLK M Rahvalaulud 
DOCUMENT Dokumentaalsaa-

ted 

4. Kui Te vajutate ja hoiate all vähe-
malt 2 sekundit ühte eelhäälestus-
klahvidest 11, salvestub valitud 
PTY selle klahvi alla. 

Alarmiteated 
Kui tuleb alarmiteade, sulguvad kõik 
funktsioonid. Tablool kuvatakse 
"ALARM" ja Te kuulete seda teadet. 

Alarmiteate väljalülitamine 

1. Vajutage Shift klahvi 10 alamtab-
loole lülitumiseks. 

2. Alarmiteate väljalülitamiseks 
vajutage AF klahvi 11. 

PTY keele valik 
Võimalik on valida 4 PTY keele vahel 
(Inglise, saksa, rootsi ja prantsuse) 
?? Tehaseasetus on "ENGLISH" 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?) ja valige 
"LANGUAGE". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?) ja valige 
soovitud keel. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

TA, alarmiteate ja PTY helituge-
vuse reguleerimine 
TA, alarmiteate ja PTY helitugevust 
saab seada nende kuulamise ajal. 
?? Tehaseasetus on "15". 
TA, ALARM või PTY ümberhaa-
ramise ajal vajutage VOLUME klahvi 
2 üles (?) või aölla (?) soovitud 
helitugevuse reguleerimiseks vahemi-
kus 00 kuni 33. 
?? Kui saade lõpeb, taastub helituge-

vus põhisaate kuulamise helituge-
vusele. 
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CD operatsioonid 
CD-plaadi asetamine plaadimän-
gijasse. 

1. Vajutage OPEN klahvi  6  esi-
paneeli avamiseks 

! HOIATUS 
Ärge jätke sõrmi vahele esipaneeli 
avamisel ja sulgemisel. 
2. Sisestage plaat pilu keskele sildiga 

ülespoole. Peale laadimist algab 
mahamängimine automaatselt. 

Märkused:  
?? Ärge kunagi toppige muid ese-

meid sisestuspilusse. 
?? Kui plaat ei sisestu kergelt, võib 

seadmes juba olla plaat või seade 
vajab hooldust. 

?? Plaate, millistel ei ole  mär-
gistust, ei saa sellel seadmel män-
gida. 

8 sm plaadi sisestamine 

?? Plaadi sisestamiseks ei ole vaja 
adapterit. 

?? Sisestage plaat pilu keskel. 
3. Peale plaadi sisestamist sulgub 

esipaneel automaatselt. 

Märkused: 
?? Pange tähele, et esipaneel sulgub 

koheselt peale plaadi sisestamist. 
?? Kui plaati ei ole sisestatud, sulgub 

esipaneel peale 30 sekundit. 

Eelnevalt sisestatud plaadi kuula-
mine 
Vajutage FUNCTION klahvi  7  CD 
reziimi valikuks. Mängimine algab 
automaatselt. Kui seadmes ei ole 
plaati, kuvatakse tablool "NO DISC". 

Paus 
1. Vajutage Play/pause klahvi 13 

pausi tegemiseks. Tablool kuva-
takse "PAUSE". 

2. Pausi katkestamiseks vajutage 
Play/pause klahvi  13  uuesti. 

Plaadi väljavõtmine 
1. Vajutage Eject klahvi 6. Esipaneel 

avaneb ja plaat tuleb välja. 

! HOIATUS 
Ärge jätke sõrmi vahele esipaneeli 
avamisel ja sulgemisel. 
2. Eemaldage plaat ja vajutage 

OPEN klahvi 6 esipaneeli sulge-
miseks.. 

Märkused: 
?? Ärge unustage esipaneeli sulge-

mast peale plaadi eemaldamist. 
?? Peale plaadi eemaldamist sulgub 

esipaneel automaatselt peale 30 
sekundit.  

?? Kui 12 sm CD plaat on jäetud 
eject positsiooni 15 sekundiks, 
sisestub ta automaatselt uuesti. 

?? 8 sm plaat ei sisestu automaatselt 
uuesti. Veenduge et ta oleks 
eemaldatud. 

Märkus: 
?? Kui Te surute plaati enne auto-

maatset sisestust, võite kahjus-
tada plaati. 

Lugude valik 
?? Järgmine lugu: 

1. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele järgmisele loole lii-
kumiseks. 

2. Igal SEARCH klahvile 4 vajuta-
misel liigutakse järgmisele loole. 

?? Eelmine lugu: 

1. Vajutage SEARCH klahvi 4 
vasemale poolele kuulatava loo 
algusesse liikumiseks. 
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2. Vajutage SEARCH klahvile 4 
kaks korda liikumiseks eelmise 
loo algusesse. 

Kiirkerimine edasi ja tagasi. 

?? Kerimine edasi 
Vajutage ja hoidke all SEARCH 
klahvi 4 paremat poolt 1 sekund või 
enam. 
?? Kerimine tagasi 
Vajutage ja hoidke all SEARCH 
klahvi 4 vasemat poolt 1 sekund või 
enam. 

Top- funktsioon 
Top funktsioon võimaldab mängida 
plaadi esimest lugu.  
Vajutage TOP klahvile 8 plaadil oleva 
esimese loo mängimiseks. 

Skaneerimine 
Scan funktsioon mängib plaadi igast 
loost ette esimesed 10 sekundit. 
Funktsioon toimib kuni tema tühista-
miseni. 
* Scan funktsiooni saab kasutada 

kindla loo otsimiseks. 

1. Vajutage SCN klahvi 11. Tablool 
kuvatakse “SCN”. 

2. Scan funktsiooni katkestamiseks 
vajutage SCN klahvi 11 uuesti. 
Tablool kustub "SCN" 

Kordusfunktsioon 
Kordusfunktsioon võimaldab kordu-
valt kuulata ühte muusikapala. Funkt-
sioon toimib kuni tema tühistamiseni. 
1. Vajutage RPT klahvi 11, Tablool 

kuvatakse “RPT”. 
2. Kordusfunktsiooni katkestamiseks 

vajutage klahvi 11 uuesti 

Juhuvaliku funktsioon 
Juhuvaliku funktsioon võimaldab kuu-
lata muusikapalasid suvalises järjes-
tuses. Funktsioon toimib kuni tema 
tühistamiseni. 
1. Vajutage RDM klahvile 11. Tab-

lool kuvatakse “RDM”. 
2. Funktsiooni katkestamiseks vaju-

tage klahvile 11 uuesti. Tablool 
kustub "RDM". 

.

Muud käepärased funktsioonid

Vargusvastane indikaator 
Vargusvastaseks indikaatoriks on 
punane tuluke. Kui seadme esipaneel 
on eemaldatud, hakkab tuluke vil-
kuma. 
?? Tehaseasetus on "OFF" 
1. Vajutage MODE klahvi 15 neli 

korda reguleerimistabloo avami-
seks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?) ja valige 
“BLINK LED”. 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida kas 
“ON” või “OFF”. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Nimede omistamine 
TV jaamadele ja CD-dele saab omis-
tada kuni 10 tähemärgi pikkuseid 
nimesid. 
Omistatavate nimede arv sõltuvalt 
reziimist on: 

Reziim Nimede arv 
CD reziim 50 nime 
TV reziim 15 nime 
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CD-boksi reziim Nimede arv 
CDC655z. 60 nime 
CDC655Tz 100 nime 
CDC1255z 50 nime 

1. Vajutage FUNCTION klahvile  7  
et valida reziim, milles soovite 
nime omistada. (CD, CD-boks või 
TV) 

2. Valige ja mängige CD-boksi  
CD-d või häälestage TV jaam, 
millele soovite omistada nime. 

3. Vajutage TITLE klahvi 12 
vähemalt 1 sekund. Tabloo lülitub 
nime sisestamisele. 

4. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremat või vasemat poolt kursori 
liigutamiseks. 

5. Vajutage üht Direct klahvidest 11 
“1” kuni “4” ning valige täht, 
mida soovite sisestada. Märke 
saate sisestada alljärgnevalt: 
1 … Suured tähed 
2 … Väikesed tähed 
3 … Numbrid/sümbolid 
4 … Umlaudid 
5 … Tiitli kustutus 

6. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
vajalikku märki. 

7. Korrake samme 4 kuni 6 kuni 
olete sisestanud kogu nime 

8. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all ENT klahvi 13 nime 
salvestamiseks ja reziimi tühista-
miseks. 

Nimede kustutamine 
1. Valige ja mängige CD-boksi  

CD-d või häälestage TV jaam, 
mille nime Te soovite kustutada. 

2. Vajutage TITLE klahvi 12 vähe-
malt 1 sekund. Tabloo lülitub 
nime omistamise reziimi. 

3. Vajutage CLR klahvi 11. 
4. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 

sekundit all ENT klahvi 13 nime 

kustutamiseks ja reziimi tühista-
miseks. 

Kuulamine loendist 

Te saate kuvada nimede loendi ja 
seejärel valida plaati või jaama, mida 
kuulata. 

1. Raadio, CD/MD-boksi, TV või 
DAB reziimis vajutage TITLE 
klahvi 12. 

2. Vajutage BAND klahvi 8 ja lüli-
tuge lainealale või plaadile, mida 
soovite kuulata. 

3. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
soovitud nime. 

4. Kui Te vajutate ENT klahvi 13, 
käivitub see jaam või plaat, mille 
nime Te valisite. 

5. Vajutage TITLE klahvi 12 naas-
miseks eelnenud reziimile. 

Tabloo kontrastsuse reguleerimine 

Tabloo kontrastsust saab reguleerida. 
?? Tehaseasetus on "8" (vahemikus 1 

kuni 15). 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida 
“CONTRAST”. 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida soo-
vitud kontrastsust. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 
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Automaatne tabloo heleduse regu-
leerimine 

See funktsioon vähendab tabloo hele-
dust pimedal ajal sõidul. 
?? Tehaseasetus on “ON”. 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida 
“AUTO DIM”. 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
“ON”või “OFF”. 
?? ON: 
Tabloo heledus reguleerub vasta-
valt sensori andmetele 
?? OFF: 
Tabloo heledus reguleerub vasta-
valt auto armatuuri heleduse regu-
leerimisele. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Tabloo heleduse reguleerimine 
Te saate reguleerida tabloo heledust 
?? Tehaseasetus on "5". 
?? Dimmeri kasutamiseks valige 

dimmeri asetuseks OFF 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida 
"DIMMER LV". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
soovitud tase. 

 

?? 1 kuni 5 
Heledus reguleerub vahemikus 1 
kuni 5. 
?? OFF 
Heledus ei reguleeru. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Teatetabloo 
Kui seade lülitatakse sisse või välja, 
kuvatakse tablool teade. Seda kuva-
mist saab sisse või välja lülitada. 
?? Tehaseasetus on "ON". 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida 
"MESSAGE". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida tabloo 
ON või OFF. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Välisseadmete väljundi reguleeri-
mise tabloo lülitamine sisse/välja 
Kui ei kasutata välisseadmeid, saab 
"EXTRA VOL" tabloo välja lülitada 
?? Tehaseasetus on "ON" 
?? Isegi siis, kui tabloo on välja 

lülitatud, läheb signaal väljun-
disse. 

1. Vajutage neli korda MODE klahvi 
15 reguleerimistabloo avamiseks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
"EXTRA OUT". 
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3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida “ON” 
või “OFF”. 
?? ON 
Kui Te vajutate MODE klahvi 15, 
kolm korda audioreziimi tabloo 
avamiseks, kuvatakse tablool 
"EXTRA VOL" 
?? Taset saab reguleerida. 
?? OFF 
Kui Te vajutate MODE klahvi 15, 
kolm korda audioreziimi tabloo 
avamiseks, tablool ei kuvata 
"EXTRA VOL" 
?? Taset ei saa reguleerida. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Helisummutus telefonikõne puhul 
Kui Teil on seade ühendatud telefo-
niga eraldi ostetava kaabliga, saate 
kuulata telefonikõnet kõlaritest. 
?? Tehaseasetus on "OFF". 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida "TEL-
SWITCH". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
soovitut. Igal vajutamisel muutub 
asetus: 
“OFF” ?  “ON” ?  “MUTE” ?  
“OFF” 
??OFF: 
Seade jätkab normaalselt isegi 
telefonikõne korral. 
 

Märkus: 
??Kui seade on asetuses OFF, 

eraldage telefonikaabel või lüli-
tage telefoni toide välja. 

??ON: 
Te kuulete telefonikõnet kõlari-
test. 
??Kõlaritest telefonikõne kuulami-

sel Te saate reguleerida helitu-
gevust vajutamisega VOLUME 
klahvile 2 . 

??MUTE: 
Telefonikõne korral seadme heli 
summutatakse. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Kõlari väljundi asetus telefoni jaoks 

?? Tehaseasetus on "RIGHT". 
?? Väljundi seadmiseks asetage 

kõnesummutus ON. 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida "TEL-
SP". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?), et valida “RIGH” või alla 
(?), et valida “LEFT”. 
??RIGHT: 
Telefonikõne kostub parempool-
sest kõlarist. 
??LEFT: 
Telefonikõne kostub vasempool-
sest kõlarist. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 
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Tabloo tausta värvi (Pattern) sead-
mine (BG COLOR) 

Kui tabloo ei näita I-BGV, saab 
soovitud tausta värvi reguleerida. 
?? Tehaseasetus on “BLCK” (must) 
1. Vajutage neli korda MODE 

klahvi 15 reguleerimistabloo 
avamiseks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 
üles (?) või alla (?), et valida 
"BG COLOR". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks paremale. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 
üles (?) või alla (?), et valida 
soovitud tausta.  

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

?? Tausta värv 
BLCK (must) ?  BLUE (sinine) ?  
RED (punane) ?  GREN (roheline) ?  
NEON (neoon) ?  CHEK (ruuduline) 
?  COIN (münt) ?  ELEC 
(elektripaneel) ?  UFO (UFO) ?  
PINK (lilla) ?  SAND (liivakarva) ?  
WIND (tuul) ?  FIRE (leek) 

Nime kerimise viisi seadmine (A-
SCROLL) 

Nimede kerimist kasutatakse pikkade 
nimede lugemisel, millised ei mahu 
tervikuna tabloole. 
?? Tehaseasetus on “ON”. 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida "A-
SCROLL". 

3. Vajutage justeerimiseks SEARCH 
klahvi 4 paremale poolele. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida kas 
“ON” või “OFF”.  
Igal VOLUME klahvi 2 vajuta-
misel lülitub tabloo alljärgnevalt: 
“ON” (tabloo kerib automaatselt) 
?  “OFF” (tabloo kerib kui vaju-
tatakse TITLE klahvi 12). 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Klahvide värvi seadmine 

?? Tehaseasetus on “AMBR” 
(ambra). 

1. Vajutage neli korda MODE klahvi 
15 reguleerimistabloo avamiseks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
"ILLUMI". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks paremale. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) et valida “AMBR” (ambra) 
või alla (?), et valida “GREN” 
(roheline).  

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 
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7.  LISASEADMETE  OPERATSIOONID 

CD-boksi operatsioonid 

CD-boksi funktsioonid 
Kui selle seadmega on ühendatud 
CeNET kaabliga lisaseade CD-boks, 
saab selle seadmega kontrollida kõiki 
CD-boksi funktsioone. See seade 
võimaldab täielikult kontrollida kahte 
boksi (MD ja/või CD). 
Vajutage FUNCTION klahvi  7  ja 
valige CD-boksi reziim mahamängi-
mise alustamiseks. Kui on ühendatud 
2 CD-boksi, vajutage FUNCTION 
klahvi  7  et valida soovitut. 
?? Kui tablool kuvatakse "NO 

MAG", sisestage CD-boksi maga-
sin. Laadimise ajal kuvatakse 
tablool "LOADING". 

?? Kui tablool kuvatakse "NO 
DISC", võtke magasin välja ja 
paigaldage igasse lahtrisse plaat. 
Sisestage magasin uuesti CD-
boksi. 

HOIATUS 
CD-ROM plaate ei saa CD-boksis 
mängida. 

Paus 
1. Vajutage Play/pause klahvi  13 . 

Tablool kuvatakse "PAUSE". 
2. Mahamängimise taastamiseks kor-

rake toimingut. 

CD nimede kuvamine 
Seade võimaldab kuvada nimesid CD-
text CD ja kasutaja nimesid. 
1. Vajutage DISP klahvi 3 nimede 

kuvamiseks. 
2. Iga kord kui Te vajutate ja hoiate 

all vähemalt 1 sekund DISP klahvi 
3, muutub tabloo alljärgnevalt: 
Plaadi kasutajanimi ?  CD-text 
nimi (plaat) ?  CD-tekst nimi 

(artist) ?  CD-text nimi (lugu) ?  
plaadi kasutajanimi. 

Märkus: 
?? Kui mängitav plaat ei ole CD-text 

CD või talle ei ole omistatud 
kasutajanime, kuvatakse tablool  
"        ". 

?? Nimede kerimine 
Asetage “A-SCROLL” asendisse 
“ON” või “OFF”. 
?? Kui on asetatud “ON”, keritakse 

nime automaatselt 
?? Kui on asetatud “OFF”, vajutage 

nime kerimiseks TITLE klahvi 12 
vähemalt 1 sekund. 

CD valimine 
Iga Direct klahv 11  vastab magasinis 
olevale plaadile. 
?? Plaatide valimine 1 kuni 6 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada tablool 1 kuni 6. 
2. Vajutage vastavale Direct klahvile  

11 (1 kuni 6). 
?? Plaatide valimine 7 kuni 12 

(ainult siis kui kasutatakse 12 
plaadilist CD-boksi) 

1. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada tablool 7 kuni 12. 

2. Vajutage vastavale Direct klahvile  
11 (7 kuni 12). 

?? Kui magasinis ei ole vastavat 
plaati, seda toimingut ei saa teha. 

Loo otsimine 

?? Edasisuunas 
1. Edasisuunas liikumiseks järgmise 

loo algusesse vajutage SEARCH 
klahvi 4 paremale poolele. 

2. Igal vajutamisel liigutakse edasi-
suunas järgmise loo algusesse. 
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?? Tagasisuunas 
1. Tagasisuunas liikumiseks kuula-

tava loo algusesse vajutage 
SEARCH klahvi 4 vasemale 
poolele. 

2. Iga eelneva loo algusesse liikumi-
seks vajutage 2 korda SEARCH 
klahvi 4. 

Kiirkerimine edasi-/tagasisuunas 

?? Edasisuunas 
Vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund 
all SEARCH klahvi 4 paremat poolt. 
?? Tagasisuunas 
Vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund 
all SEARCH klahvi 4 vasemat poolt. 

Top funktsioon 
Top funktsioon mängib plaadi esimest 
lugu. 
?? Kui mängitakse plaate 1 kuni 6 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada tablool 1 kuni 6. 
2. Vajutage vastavale Direct klahvi 

11 mängitava plaadi numbrile (1 
kuni 6). 

?? Kui mängitakse plaate 7 kuni 12 
(ainult siis kui kasutatakse 12 
plaadilist CD-boksi) 

1. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada tablool 7 kuni 12. 

2. Vajutage vastavale Direct klahvi 
11 mängitava plaadi numbrile (7 
kuni 12). 

?? Kui magasinis ei ole plaate, seda 
toimingut ei saa teha. 

Skaneerimine 
Skaneerimisel mängitakse automaat-
selt 10 sekundit iga loo algusest ühe 
plaadi ulatuses. Funktsioon toimib 
kuni teda ei tühistata. 
?? Funktsioon on kasulik soovitud 

loo kiireks leidmiseks. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 

2. Vajutage SCN klahvi 11 skaneeri-
mise alustamiseks. Tablool kuva-
takse "SCN". 

3. Skaneerimise lõpetamiseks vaju-
tage SCN klahvi  11  uuesti. Tab-
lool kustub "SCN" ja mängitakse 
leitud lugu. 

Plaatide skaneerimine  
Plaatide skaneerimisel mängitakse 10 
sekundit valitud CD-boksi iga plaadi 
esimesest loost. Funktsioon toimib 
kuni teda ei tühistata. 
?? Funktsioon on kasulik soovitud 

plaadi leidmiseks. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage ja hoidke vähemalt 1 

sekund all D.SCN klahvi 11  
skaneerimise alustamiseks. Tab-
lool kuvatakse "D.SCN" . 

3. Skaneerimise lõpetamiseks vaju-
tage D.SCN klahvi 11 uuesti. 
Tablool kustub "D.SCN" ning 
mängitakse leitud lugu. 

Kordusettemängimine  
Kordusettemängimisel mängitakse 
korduvalt sama lugu. Funktsioon toi-
mib kuni teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage RPT klahvi 11. Tablool 

süttib "RPT" ja lugu esitatakse 
korduvalt. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub "RPT" 
ja seade läheb normaalreziimi. 

Plaadi kordus  
Kui kõik plaadil olevad lood on ette 
mängitud, esitatakse sama plaadi 
lugusid korduvalt alates esimesest 
loost. Funktsioon toimib kuni teda ei 
tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
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2. Vajutage D.RPT klahvi 11. Tab-
lool süttib "D.RPT". Plaadil ole-
vaid lugusid esitatakse korduvalt. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub 
"D.RPT" ning seade läheb 
normaalreziimi. 

Juhuslikus järjekorras ettemängi-
mine (Random) 
See funktsioon valib plaadilt lugusid 
juhuslikult. Funktsioon toimib kuni 
teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage RDM klahvi 11. Tablool 

süttib "RDM" ja lugusid esitatakse 
juhuslikus järjekorras. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub "RDM" 
ja seade läheb normaalreziimi. 

Plaatide juhuslikus järjekorras ette-
mängimine (Disc random) 
See funktsioon valib plaate ja lugusid 
juhuslikult. Funktsioon toimib kuni 
teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage D.RDM klahvi 11. Tab-

lool süttib "D.RDM" ja lugusid 
esitatakse juhuslikus järjekorras. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub 
"D.RDM" ning seade läheb 
normaalreziimi. 

 
 
MD-boksi operatsioonid
MD boksi funktsioonid 
Kui seadmega on CeNET kaabliga 
ühendatud juurdeostetav MD-boks, 
kontrollib seade kõiki MD-boksi 
funktsioone. 
Vajutage FUNCTION klahvi  7  ja 
valige MD-boksi reziim. Kui 
seadmega on ühendatud 2 MD-boksi, 
vajutage FUNCTION klahvi  7 , et 
valida soovitud boksi. 
?? Kui tablool kuvatakse "NO 

DISC", laadige boks plaatidega. 

Paus 
1. Kuulamise pausiks vajutage Play/-

pause klahvi  13 . Tablool kuva-
takse "PAUSE". 

2. Taasesituseks korrake toimingut. 

Plaadinimede ja lugude nimede lüli-
tamine 
Seade võimaldab kuvada plaadinime-
sid ja lugude nimesid, kui need on 
omistatud. Nimesid pikkusega kuni 
128 märki saab lugeda kerimisega. 

?? Käesoleva seadmega ei saa MD-
plaatidele nimesid omistada. 

1. Vajutage DISP klahvi 3 nimede 
kuvamiseks. 

2. Iga kord kui Te vajutate ja hoiate 
DISP klahvi 3 vähemalt 1 sekund 
all, tabloo lülitub plaadinimede ja 
lugude nimede kuvamise vahel. 

?? Nimede kerimine 
Asetage “A-SCROLL” asendisse 
“ON” või “OFF”. 
?? Kui on asetatud “ON”, keritakse 

nime automaatselt 
?? Kui on asetatud “OFF”, vajutage 

nime kerimiseks TITLE klahvi 12 
vähemalt 1 sekund. 

MD valimine 
Iga Direct klahv  11  vastab boksi laa-
ditud MD-le.  
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage vastavale Direct klahvile  

11 (1 kuni 6). 
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?? Kui MD-sid ei ole laaditud, toi-
mingut ei saa teostada. 

Loo valimine 

?? Edasisuunas 
1. Edasisuunas liikumiseks järgmise 

loo algusesse vajutage SEARCH 
klahvi 4 paremale poolele. 

2. Igal vajutamisel liigutakse edasi-
suunas järgmise loo algusesse. 

?? Tagasisuunas 
1. Tagasisuunas liikumiseks kuula-

tava loo algusesse vajutage 
SEARCH klahvi 4 vasemale 
poolele. 

2. Iga eelneva loo algusesse liikumi-
seks vajutage 2 korda SEARCH 
klahvi 4. 

Kiirkerimine edasi-/tagasisuunas 

?? Edasisuunas 
Vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund 
all SEARCH klahvi 4 paremat poolt. 

?? Tagasisuunas 
Vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund 
all SEARCH klahvi 4 vasemat poolt. 

Top funktsioon 
Top funktsioon mängib plaadi esimest 
lugu. Vajutage Direct klahvi  9  (1 
kuni 6) vastavalt plaadi numbrile. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage vastavale Direct klahvile  

11 (1 kuni 6). 
?? Kui MD-sid ei ole laaditud, toi-

mingut ei saa teostada. 

Skaneerimine 
Skaneerimisel mängitakse automaat-
selt 10 sekundit iga loo algusest ühe 
plaadi ulatuses. Funktsioon toimib 
kuni teda ei tühistata. 
?? Funktsioon on kasulik soovitud 

loo kiireks leidmiseks. 

1. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada alamtablood. 

2. Vajutage SCN klahvi 11 skaneeri-
mise alustamiseks. Tablool kuva-
takse "SCN". 

3. Skaneerimise lõpetamiseks vaju-
tage SCN klahvi  11  uuesti. Tab-
lool kustub "SCN" ja mängitakse 
leitud lugu. 

Plaatide skaneerimine (Disc scan) 
Plaatide skaneerimisel mängitakse 10 
sekundit valitud CD-boksi iga plaadi 
esimesest loost. Funktsioon toimib 
kuni teda ei tühistata. 
?? Funktsioon on kasulik soovitud 

plaadi leidmiseks. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage D.SCN klahvi 11 ska-

neerimise alustamiseks. Tablool 
kuvatakse "D.SCN". 

3. Skaneerimise lõpetamiseks vaju-
tage D.SCN klahvi 11 uuesti. 
Tablool kustub "D.SCN" ning 
mängitakse leitud lugu. 

Kordusettemängimine (Repeat) 
Kordusettemängimisel mängitakse 
korduvalt sama lugu. Funktsioon toi-
mib kuni teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage RPT klahvi 11. Tablool 

süttib "RPT" ja lugu esitatakse 
korduvalt. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub "RPT" 
ja seade läheb normaalreziimi. 

Plaadi kordus (Disc repeat) 
Kui kõik plaadil olevad lood on ette 
mängitud, esitatakse sama plaadi 
lugusid korduvalt alates esimesest 
loost. Funktsioon toimib kuni teda ei 
tühistata. 
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1. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada alamtablood. 

2. Vajutage ja hoidke vähemalt 1 
sekund all D.RPT klahvi 11. 
Tablool süttib "RPT". Plaadil 
olevaid lugusid esitatakse kor-
duvalt. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub 
"D.RPT" ning seade läheb 
normaalreziimi. 

Juhuslikus järjekorras ettemängi-
mine (Random) 
See funktsioon valib plaadilt lugusid 
juhuslikult. Funktsioon toimib kuni 
teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood 
2. Vajutage RDM klahvi 11. Tablool 

süttib "RDM" ja lugusid esitatakse 
juhuslikus järjekorras. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub "RDM" 
ja seade läheb normaalreziimi. 

Plaatide juhuslikus järjekorras ette-
mängimine (Disc random) 
See funktsioon valib plaate ja lugusid 
juhuslikult. Funktsioon toimib kuni 
teda ei tühistata. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage D.RDM klahvi 11. Tab-

lool süttib "D.RDM" ja lugusid 
esitatakse juhuslikus järjekorras. 

3. Funktsiooni tühistamiseks korrake 
toimingut. Tablool kustub 
"D.RDM" ning seade läheb nor-
maalreziimi. 

 

TV operatsioonid
TV tüüneri operatsioonid 
Kui seadmega on CeNET kaabliga 
ühendatud TV tüüner, saab selle sead-
mega kontrollida kõiki TV-tüüneri 
funktsioone. 

TV vaatamine 
1. Vajutage FUNCTION klahvi  7  

ja valige TV reziim. 
2. Vajutage BAND klahvi 8 

soovitud laineala (TV1 või TV2) 
valimiseks. Iga vajutus lülitab 
nende kahe kanali vahel. 

3. Soovitud jaama häälestamiseks 
vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale või vasemale poolele. 

Videode vaatamine 
Seadmel on VTR sisend, kuhu saab 
ühendada 1 välise seadme. Ühendage 
12 V videokassettpleier (VCP) või 

videokassettmakk (VCR) TV-tüüneri 
sisendisse. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage VTR klahvi  11 , et 

valida VTR. 
3. Naasmiseks TV-le vajutage TV 

klahvi  11 . 

Häälestamine 
Võimalikud on kolm häälestusviisi - 
Seekhäälestus, manuaalhäälestus ja 
eelhäälestus. 

Seekhäälestus 
1. Vajutage BAND klahvi 8 soovi-

tud laineala (TV1 või TV2) vali-
miseks. 
??Kui tablool kuvatakse "MANU" 

vajutage ja hoidke vähemalt 1 
sekund all BAND klahvi 8. 
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Tablool kustub "MANU" ja 
algab seekhäälestus. 

2. Jaama automaatseks häälestami-
seks vajutage SEARCH klahvi 4 
vasemale või paremale poolele. 
Vajutamisega paremale poolele 
häälestatakse jaamu sageduse suu-
renemise suunas, vasemale poo-
lele - sageduse vähenemise suu-
nas. 

Manuaalhäälestus 
Võimalikud on kaks häälestusviisi: 
kiirhäälestus ja astmeline häälestus. 
Kui Te olete astmelise häälestuse 
reziimis, toimub valik astmeliselt, 
kiirhäälestusreziimis saate kiiresti 
häälestada soovitud jaama. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (TV1 või 
TV2). 
??Kui tablool ei kuvata "MANU", 

vajutage ja hoidke vähemalt 1 
sekund all BAND klahvi 8. 
Tablool süttib kiri "MANU". 

2. Häälestage jaam. 
?? Kiirhäälestus 
Vajutage ja hoidke vähemalt üks 
sekund all SEARCH klahvi 4 paremat 
või vasemat poolt. 
?? Astmeline häälestus 
Vajutage SEARCH klahvi 4 paremat 
või vasemat poolt. 

Eelhäälestatud jaama väljakutsu-
mine 
Mällu saab talletada kuni 12 TV 
jaama (6 jaama TV1 ja 6 jaama TV2). 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (TV1 või 
TV2). 

2. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada alamtablood. 

3. Talletatud TV jaamale häälestami-
seks vajutage vastavat Preset 
klahvi  11 . 

??Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all ühte Preset klahvi-
dest jaama talletamiseks selle 
klahvi alla. 

Manuaalmälu 
1. Valige soovitud jaam seekhääles-

tusega, manuaalhäälestusega või 
eelhäälestusega. 

2. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada alamtablood. 

3. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all ühte Preset klahvidest 
11 jaama talletamiseks selle 
klahvi alla. 

Automaattalletus 
Automaattalletus valib 6 TV jaama 
automaatselt ja talletab need Preset 
klahvide alla. 
Kui hea kuuldavusega TV jaamu on 
vähem kui 6, jäävad osa enne talleta-
tud jaama alles. 
1. Vajutage BAND klahvi 8 ja 

valige soovitud laineala (TV1 või 
TV2). 

2. Vajutage Shift klahvile 10, et 
kuvada alamtablood. 

3. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 
sekundit all AS klahvi  11 . Jaa-
mad talletuvad automaatselt. 

Eelhäälestuse skaneerimine (Preset 
scan) 
Eelhäälestuse skaneerimine võimaldab 
vaadata igat eelhäälestuse positsiooni 
enne kui siirdutakse järgmisele posit-
sioonile. 
1. Vajutage Shift klahvile 10, et 

kuvada alamtablood. 
2. Vajutage PS klahvi  11 . 
3. Kui soovitud jaam on leitud, vaju-

tage PS klahvi  11  uuesti sellele 
jaamale jäämiseks. 
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TV ala seadmine 
Kui Te valite TV ala (TV vastu-
võtuala), muutub TV tüüneri seade. 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida "TV 
AREA". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks paremale. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida ala 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

TV diveri seadmine 
Te saate muuta TV vastuvõtuantenni 
seadeid. 

1. Vajutage neli korda MODE klahvi 
15 reguleerimistabloo avamiseks. 

2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida "TV 
DIVER". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks paremale. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
“ON”või “OFF”. 
ON: 
Seab vastuvõtuemphasise visuaal-
selt. 
OFF: 
Seab diveri seade OFF. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

 
  
 
AC PROTSESSORI operatsioonid

AC PROTSESSORI funktsioonid 

Võimalikud on kaks reziimi – Stan-
dardreziim ja professionaalreziim. 
Valige neist üks ja häälestage heliväli 
ja heli kvaliteet. 

?? Mõlema reziimi ühised funkt-
sioonid 

Spektri analüüsi tabloo, autoloudness, 
jne. 

?? Standardreziim 
Reguleeringud graafilise ekvalaiseri 
kasutamisega ja DSF (digitaalne 
heliväli) funktsioon 

?? Professionaalreziim 
Reguleeringud VSE (virtuaalne space-
enhancer) ja parameetrilise ekvalaiseri 
funktsioone kasutades. 
 

?? Kui on valitud kerge reziim, ei saa 
reguleeringuid teha professionaal-
reziimis. Vastupidiselt, kui on 
valitud professionaalreziim, ei saa 
teha reguleeringuid kerges rezii-
mis. 

?? Edaspidi on graafiline ekvalaiser 
tähistatud G.EQ, virtuaalne space-
enhancer VSE ja parameetriline 
ekvalaiser P.EQ. 

Mõlema reziimi ühised funktsioonid 
Spektri analüsaator 
Seadmel saab kuvada 7 erinevat 
spektri analüsaatorit. 
1. Vajutage DISP klahvi 3, et valida 

spektri analüsaatori tablood. 
2. Igal DISP klahvile 3 vajutamisel 

vähemalt 1 sekundi jooksul 
vahetuvad spektri analüsaatori 
kujundid. 
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Spektri analüsaatori tundlikkuse 
reguleerimine 
?? Tehaseasetus on "MID". 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida "ANA 
SENS". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida spektri 
analüsaatori tundlikkust. Võimalik 
on valida "LOW", "L-M", 
"MID", "M-H" või "HIGH". 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Standard- või professionaalreziimi 
valimine 
?? Tehaseasetus on “PRO”. 
1. Vajutage neli korda MODE klahvi 

15 reguleerimistabloo avamiseks. 
2. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et valida "AC-
PROCSSR". 

3. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremale poolele kursori liiguta-
miseks. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida “STD” 
või “PRO”. 

5. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Nimede omistamine 
Eeltoodud reguleeringutele (G.EQ, 
VSE ja P.EQ) saab omistada nimesid. 
1. Vajutage MODE klahvile 15, et 

valida reziimi, millele soovite 
omistada nime. 

2. Vajutage BAND klahvi 8 et 
valida "USER".  

3. Vajutage üht Direct klahvidest  11 
, mille alla soovite talletada nime. 

4. Vajutageja hoidke 1 sekund all 
TITLE klahvi  12 . 

5. Vajutage SEARCH klahvi 4 
paremat poolt, et liigutada kurso-
rit. 

6. Vajutage üht Direct klahvidest 11 
“1” kuni “4” ning valige täht, 
mida soovite sisestada. Märke 
saate sisestada alljärgnevalt: 
1 … Suured tähed 
2 … Väikesed tähed 
3 … Numbrid/sümbolid 
4 … Umlaudid 
5 … Tiitli kustutus 

7. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et valida 
vajalikku märki. 

8. Korrake samme 5 kuni 7. 
9. Vajutage ja hoidke vähemalt 2 

sekundit all ENT klahvi 13 nime 
salvestamiseks ja reziimi tühista-
miseks. 

Standardreziimi DSF operatsioonid 

DSF effekt ON/OFF 
?? Tehaseasetus on “ON” 
1. Vajutage MODE klahvi 15 et 

valida “DSF”. 
2. Vajutage Shift klahvi 15 kui tab-

lool kuvatakse “ON”. DSF effekt 
on sisse lülitatud. 

3. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Märkus: 
?? Kui DSF effekt on välja lülitatud 

(OFF), reguleeringud “DSF 
operatsioonid” ei kajastu muusi-
ka allikas. 
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Kuulamisasukoha seadmine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 ja 

valige “DSF”. 
2. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male või vasemale poolele kuula-
misasukoha tüübi seadmiseks. 
Seal on FULL SEAT, FRONT-R 
(ainult parempoolne iste), 
FRONT-L (ainult vasempoolne 
iste), FRONT (ainult esiistmed), 
REAR (ainult tagaistmed) ja 
PASS. 
?? Tehaseasetus on “FRONT”. 

Kuulamisasukoha peenreguleeri-
mine 
1. Peale kuulamisasukoha seadmist 

vajutage ENT klahvi 13. 
2. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male või vasemale poolele et 
valida “RIGHT or LEFT” või 
FRONT or REAR”. 

3. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et häälestada 
balanssi ja faderit. 

4. Vajutage ENT klahvi 13 naasmi-
seks DSF reziimi. 

DSF menüü valimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 ja 

valige “DSF”. 
2. Vajutage üht Direct klahvidest 11 

ja valige soovitud DSF menüü. 
DSF baasmenüüd on järgmised: 
BASIC 
1) HALL: Suur kontsertsaal 
2) LIVEHOUSE: Eluruum, 

                         suurem kui  
                         jazz-klubi 

3) CLUB: Klubi tugeva bas 
                   siga 

4) JAZZCLUB: madala laega  
                      jazz-klubi 

5) STUDIO: kodune kuulamis 
                   tuba 

 

3. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

DSF menüü muutmine/salvestamine 
(Kasutajamälu) 
1. Valige DSF menüü, mida soovite 

muuta. 
2. Vajutage ENT klahvi 13. 
3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male või vasemale poolele soovi-
tud parameetri valimiseks. 
Justeeritava parameetri jaoks on 
EFFECT. 
EFFECT: Justeerib peegelduva 

heli protsendi. 
4. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male poolele kursori liigutami-
seks. 

5. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut (0% - 100%). 

6. Vajutage ENT klahvi 13. 
7. Vajutage MODE klahvi 15 või 

vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Standardreziimi G.EQ operatsioo-
nid 
Märkus: 
?? Kui on valitud standardreziim, ei 

saa reguleeringuid teha professio-
naalreziimis. Vastupidiselt, kui on 
valitud professionaalreziim, ei saa 
teha reguleeringuid standardrezii-
mis. 

G.EQ effekt ON/OFF 
?? Tehaseasetus on “ON”. 
1. Vajutage MODE klahvi 15 ja 

valige “G.EQ”. 
2. Vajutage Shift klahvi 15 kui tab-

lool kuvatakse “ON”. G.EQ effekt 
on sisse lülitatud. 
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3. Vajutage MODE klahvi 15 või 
vajutage ning hoidke vähemalt 1 
sekund all ENT klahvi 13 naas-
miseks eelnenud reziimi. 

Märkus: 
?? Kui G.EQ effekt on välja lülitatud 

(OFF), reguleeringud “G.EQ 
operatsioonid” ei kajastu muusi-
ka allikas. 

G.EQ menüü valimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kaks 

korda ja valige “G.EQ”. 
2. Vajutage BAND klahvi 8 et 

valida “G.EQ Basic”. 
3. Vajutage üht Direct klahvidest 11 

ja valige soovitud G.EQ menüü. 
G.EQ põhimenüüd on järgmised: 
1) BASS BOOST: 

Rõhutatud on madalad sage-
dused 

2) HIGH BOOST: 
Rõhutatud on kõrged ja kesk-
mised sagedused 

3) ACOUSTICAL: 
Rõhutatud on keskmised sage-
dused 

4) IMPACT: 
Rõhutatud on madalad ja 
kõrged sagedused 

5) SMOOTH: 
Rõhutatud on keskmised ja 
kõrged sagedused 

6) FLAT: 
Originaalheli 

?? Kasutajamälu valimiseks vaju-
tage BAND klahvi 8, et valida 

“G.EQ User” ja vajutage üht 
Direct klahvidest 11. 

G.EQ menüü muutmine/salvesta-
mine (Kasutajamälu) 
1. Valige G.EQ menüü, mida soovite 

muuta. 
2. Vajutage ENT klahvi 13. 
3. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male või vasemale poolele soovi-
tud parameetri valimiseks. 
Seal on võimalikud 50Hz, 100Hz, 
200Hz, 400Hz, 1kHz, 3kHz ja  
12 kHz 
?? Reguleeringutega põhjaliku-

maks tutvumiseks lugege 
kasutusjuhendit, mis on kaasas 
DPH7500z. 

4. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut (-12dB kuni + 12dB). 

5. Korrake samme 3 kuni 4 ja see-
järel vajutage MODE klahvi 15. 

6. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all 
üht Direct klahvi 11 reguleeringu 
salvestamiseks. 
?? Te saate omistada nime kasu-

tajamälus. Nime omistamist 
lugege lõigus “Nimede omis-
tamine”  

7. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 
kordavõi vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

 
 

 
Graafilise ekvalaiseri parameeter (dB) 

Ekvalaiseri asetus 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1kHz 3kHz 12kHz 
1) BASS BOOST +5 +6 -4 +2 0 0 0 
2) HIGH BOOST 0 0 0 -2 +4 +3 +4 
3) ACOUSTICAL 0 +2 +1 +4 +6 +5 +1 
4) IMPACT +4 +4 +3 +1 +3 +5 +5 
5) SMOOTH +2 +2 0 -2 -4 -4 -2 
6) FLAT 0 0 0 0 0 0 0 
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Professionaalreziimi VSE operat-
sioonid 
Märkus: 
?? Kui on valitud standardreziim, ei 

saa reguleeringuid teha professio-
naalreziimis. Vastupidiselt, kui on 
valitud professionaalreziim, ei saa 
teha reguleeringuid standardrezii-
mis. 

VSE effekt ON/OFF 
?? Tehaseasetus on “ON”. 
1. Vajutage MODE klahvi 15 ja 

valige “VSE”. 
2. Vajutage Shift klahvi 15 kui tab-

lool kuvatakse “ON”. VSE effekt 
on sisse lülitatud. 

3. Vajutage MODE klahvi 15 neli 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

Märkus: 
?? Kui VSE effekt on välja lülitatud 

(OFF), reguleeringud “VSE 
operatsioonid” ei kajastu muusi-
ka allikas. 

VSE menüü valimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kaks 

korda ja valige “VSE”. 
2. Vajutage BAND klahvi 8 et 

valida “VSE Basic”. 
3. Vajutage üht Direct klahvidest 11 

ja valige soovitud VSE menüü. 

?? VSE põhimenüü 
Klahv Heli ekvalaiser Sageduska-

rakteristika 
1 FLAT Lame heli 
2 BASS BOOST Bass 

rõhutatud 
3 HIGH BOOST Kõrged 

toonid 
rõhutatud 

4 IMPACT Madalad ja 
kõrged 
toonid 
rõhutatud 

 

5 ACOUSTICAL Keskmised 
toonid 
rõhutatud 

6 SMOOTH Vähehaaval 
nõrgenda-
takse mada-
latest tooni-
dest kõrge-
teni 

 
?? Kasutajamälu valimiseks vaju-

tage BAND klahvi 8, et valida 
“VSE User” ja vajutage üht 
Direct klahvidest 11. 

4. Vajutage MODE klahvi 15 neli 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

VSE menüü muutmine/salvestamine 
(Kasutajamälu) 
1. Valige VSE menüü, mida soovite 

muuta. 
2. Vajutage ENT klahvi 13. 
3. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut. 
Seal on võimalikud DIFFUSE, 
CAR WIDTH ja CAR LENGTH. 
?? VSE olemus on järgmine: 
DIFFUSE: 
Kompenseerib ruumilist muljet. 
CAR WIDTH: 
Kompenseerib auto sisemist 
laiust. 
CAR LENGTH: 
Kompenseerib auto sisemist pik-
kust. 

4. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-
male poolele kursori liigutami-
seks. 

5. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut vahemikus 1 kuni 10. 

6. Korrake samme 3 kuni 5 ja see-
järel vajutage ENT klahvi 13. 
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7. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all 
üht Direct klahvi 11 reguleeringu 
salvestamiseks. 
?? Te saate omistada nime kasu-

tajamälus. Nime omistamist 
lugege lõigus “Nimede omis-
tamine”  

8. Vajutage MODE klahvi 15 neli 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

Professionaalreziimi P.EQ operat-
sioonid 
P.EQ effekt ON/OFF 
?? Tehaseasetus on “ON”. 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kaks 

korda ja valige “P.EQ”. 
2. Vajutage Shift klahvi 15 kui tab-

lool kuvatakse “ON”. P.EQ effekt 
on sisse lülitatud. 

3. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

Märkus: 
?? Kui P.EQ effekt on välja lülitatud 

(OFF), reguleeringud “P.EQ 

operatsioonid” ei kajastu muusi-
ka allikas. 

P.EQ menüü valimine 
1. Vajutage MODE klahvi 15 kaks 

korda ja valige “P.EQ”. 
2. Vajutage BAND klahvi 8 et 

valida "P.EQ Basic". 
3. Vajutage üht Direct klahvidest 11 

ja valige soovitud P.EQ menüü. 
?? Erinevad auto tüübid ja kõla-

rite paigutused on järgmised: 
1) SEDAN-1 ees: 2WAY 

taga: tagapakett 
2) SEDAN-2 ees: Täiskomplekt 

taga ustes 
3) WAGON-1 ees: 2WAY 

taga: pagasi taga 
4) WAGON-2 ees: täiskomplekt 

taga: ustes 
5) MINI WAN-1 ees: 

täiskomplekt 
taga: pagasi taga 

6) MINI WAN-2 ees: 
täiskomplekt 

taga: tagauste 
ekvivalent

 
?? Asetused P.EQ põhimenüüs on järgmised: 

Parameetrilise ekvalaiseri parameeter Auto tüüp 
Kanal Laineala 1 Laineala 2 Laineala 3 
Ees 250Hz/F, 3/Q,-8dB/G 2kHz/F, 1/Q, -4dB/G 5kHz/F, 1/Q, -4dB/G SEDAN-1 Taga 250Hz/F, 3/Q,-10dB/G 1,25kHz/F, 5/Q, 0dB/G 8kHz/F, 5/Q, 0dB/G 
Ees 250Hz/F, 7/Q,-10dB/G 800Hz/F, 3/Q,-4dB/G 8kHz/F, 1/Q, -5dB/G SEDAN-2 Taga 80Hz/F, 7/Q, +3dB/G 1,25kHz/F, 5/Q, -12dB/G 1,25kHz/F, 5/Q, 0dB/G 
Ees 250Hz/F, 3/Q,-8dB/G 1kHz/F, 3/Q, -8dB/G 10kHz/F, 1/Q, -6dB/G WAGON-1 Taga 250Hz/F, 3/Q,-8dB/G 800Hz/F, 1/Q,-8dB/G 8kHz/F, 5/Q, 0dB/G 
Ees 250Hz/F, 7/Q,-8dB/G 400Hz/F, 7/Q,-10dB/G 1,25kHz/F, 7/Q, -8dB/G WAGON-2 Taga 125Hz/F, 3/Q,-8dB/G 500Hz/F, 5/Q,-5dB/G 1,6kHz/F, 3/Q, 0dB/G 
Ees 125Hz/F, 5/Q,-4dB/G 1,25kHz/F, 3/Q, -4dB/G 2kHz/F, 7/Q, +3dB/G MINI WAN-1 Taga 250Hz/F, 1/Q,-6dB/G 630Hz/F, 3/Q,-4dB/G 8kHz/F, 5/Q, 0dB/G 
Ees 250Hz/F, 3/Q,-4dB/G 1,25kHz/F, 3/Q, -8dB/G 80Hz/F, 3/Q, +3dB/G MINI WAN-2 Taga 250Hz/F, 3/Q,-8dB/G 500Hz/F, 5/Q,-5dB/G 8kHz/F, 5/Q, 0dB/G 

F: sageduskese (Hz), Q: Q kõver, G: väärtus (dB) 
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?? Kasutajamälu valimiseks vaju-
tage BAND klahvi 8, et valida 
“P.EQ User” ja vajutage üht 
Direct klahvidest 11. 

4. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 

P.EQ menüü muutmine/salvesta-
mine (Kasutajamälu) 
1. Valige P.EQ menüü, mida soovite 

muuta. 
2. Vajutage ENT klahvi 13. 
3. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 

(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut. 
Seal on võimalused korrigeerida 
kanalit, laineala, sageduskeset, Q-
kõverat ja väärtust. 
?? P.EQ olemus on järgmine: 
Kanali valik 
Valige kompenseeritav kanal (ees-
mine või tagumine) 
Sageduskeskme valik 
Valige sageduskese, mida soovite 
kompenseerida, vahemikus 20Hz 
kuni 20 kHz (1/3 oktaavi astetes, 
31 punkti) 
Q-kõvera valik 
Seadke Q-kõvera teravus: 1, 3, 5, 
7 või 20 
Väärtuse valik 
Reguleerige väärtus (väljundtase) 
vahemikus –12dB kuni +12dB 
(1dB astetega, 25 punkti) 

Sageduskarakteristikute kompen-
satsioonist 
Järgneval joonisel on näha, milline on 
sageduskeskme, Q kõvera (Q) ja 
väärtuse suhe: 

 
 
Q-kõverast (Q) 
Q-kõverale suuremate väärtuste and-
mine teeb kõvera teravamaks, väikse-
mate väärtuste andmine – lameda-
maks. 
Q-kõvera (Q) valimine vastupidiselt 
sageduskõverale muudab sagedus-
karakteristika lamedamaks. 

 
 
4. Vajutage SEARCH klahvi 4 pare-

male poolele kursori liigutami-
seks. 

5. Vajutage VOLUME klahvi 2 üles 
(?) või alla (?), et teostada 
justeeringut. 

6. Korrake samme 3 kuni 5 ja see-
järel vajutage ENT klahvi 13. 

7. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all 
üht Direct klahvi 11 reguleeringu 
salvestamiseks. 
?? Te saate omistada nime kasu-

tajamälus. Nime omistamist 
lugege lõigus “Nimede omis-
tamine”  

8. Vajutage MODE klahvi 15 kolm 
korda või vajutage ning hoidke 
vähemalt 1 sekund all ENT klahvi 
13 naasmiseks eelnenud reziimi. 
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8.  TÕRGETE  ESINEMISEL 

 Probleem Põhjus Lahendus 
Kaitse on läbi põlenudd Asendage kaitse sama ampe-

raaziga. Kui kaitse uuesti kohe 
läbi põleb, konsulteerige 
müüjaga. 

Vool ei lülitu 
sisse 
(Heli ei ole 
kuulda) 

Vale ühendamine Konsulteerige müüjaga 
Heliväljundit 
ei ole kui 
kasutatakse 
võimendit või 
võimsusan-
tenni 

Võimsusantenni kaabel 
on maandatud või on 
vajalik lisavool või-
mendile või antennile 

1. Lülitage seade välja. 
2. Ühendage lahti kõik võim-

susantenni juhtmed. Kont-
rollige juhtmeid, et nad ei 
oleks lühises või maandatud. 

3. Lülitage seade sisse. 
4. Ühendage juhtmed ükshaaval. 

Kui võimendi lülitub välja 
enne kui kõik juhtmed on 
ühendatud, kasutage 
lisareleed "remote-on 
voltage" teostamiseks. 

Klahvidele 
vajutamisel ei 
toimu midagi. 
Digitaaltabloo 
on vale 

Mikroprotsessor on 
väärastunud 

Lülitage vool välja, siis vajutage 
OPEN klahvi  1  ja eemaldage 
DCP. Vajutage RESET nuppu 2 
sekundi jooksul 

 

Üldine 

 DCP või põhiseadme 
kontaktid on mustad 

Puhastage kontaktid alkoholiga 
niisutatud pehme lapiga. 

Plaati ei saa 
laadida 

Mingi plaat on juba 
laetud 

Enne uue plaadi laadimist 
eemaldage vana 

Plaat on määrdunud Puhastage plaat pehme lapiga Heli mkatkeb 
või on müraga Plaat on kriimustatud Kasutage korralikku plaati 

CD 

Helikvaliteet 
on halb eriti 
peale 
sisselülitamist 

Niiskus on 
kondenseerunud 
optilisele elemendile. 

Laske seadmel kuivada voolu 
all umbes 1 tund 

DSP Halb 
helikvaliteet 

Ekvalaiseri tase on liiga 
kõrge 

Kui ekvalaiseri tase on liialt 
kõrge, võib heli katkeda. 
Alandage ekvalaiseri taset 
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9.  VEATEATED 
Vea korral kuvatakse digitaaltablool üks järgnevatest teadetest. Probleemi lahenda-
miseks toimige alljärgnevalt. 

Teade tablool Põhjus Toimingud 

CD 
ERROR 2 Plaat on takerdunud mehanismi 

ja seda ei saa eemaldada 
Pöörduge remonditöökotta 

ERROR 3 Plaati ei saa mängida 
kriimustuste tõttu 

Asendage plaat korralikuga 

ERROR 6 Plaat on laaditud valepidi 
sildiga allapoole 

Võtke plaat välja ja laadige 
õieti 

CD-boks 
ERROR 2 Plaat ei ole sisestatud CD-boksi Tegemist on CD-boksime-

hanismi rikkega. Pöörduge 
müüja poole. 

ERROR 3 Plaati CD-boksis ei saa män-
gida kriimustuste või muude 
põhjuste tõttu 

Asendage plaat korraliku 
plaadiga 

ERROR 6 Plaati CD-boksis ei saa män-
gida kuna ta on sisestatud vale 
poolega 

Võtke plaat välja ja 
sisestage õieti. 

MD-boks 
ERROR H Kuvatakse kui MD-boksi 

temperatuur on liiga kõrge ja 
mahamängimine peatati 
automaatselt. 

Kõrvaldage 
ülekuumenemise põhjus ja 
oodake jahtumist. 

ERROR 2 Plaati ei ole laaditud Viga on lindimehanismis. 
Konsulteerige müüjaga. 

ERROR 3 Plaati MD-boksis ei saa män-
gida kriimustuste või muude 
põhjuste tõttu 

Asendage plaat korraliku 
plaadiga 

Plaati MD-boksis ei saa män-
gida kuna ta on sisestatud vale 
poolega 

Võtke plaat välja ja 
sisestage õieti. 

ERROR 6 

Kuvatakse kui plaadil ei ole 
salvestust 

Asendage plaat korraliku 
plaadiga 

 

Kui tabloole ilmub mingi muu teade, vajutage RESET nuppu. Probleemi esinemisel 
lülitage vool välja ja konsulteerige müüjaga. 
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10.  TEHNILISED  ANDMED 
Raadio 
Häälestussüsteem ................................................... PLL süntesaatorhäälestus 
Sagedusala 

FM: ...................................87,5 kuni 108 MHz (0,05 MHz sammuga) 
MW:........................................531 kuni 1.602 kHz (9 kHz sammuga) 
LW:............................................153 kuni 279 kHz (3 kHz sammuga) 

CD pleier 
Süsteem.................................................... Compact disc digital audio system 
Sagedusreageering ...............................................5 Hz kuni 20 kHz (?  1 dB) 
Signaali ja müra suhe ................................................. 110 dB (1 kHz) IHF-A 
Dünaamiline vahe ..................................................................100 dB (1 kHz) 
Detonatsioon ....................................................................................... 0,05%  

Üldine 
Toitelülitus ...... 14,4 V alalisvool (10,8 kuni 15,6 lubatud) negatiivne massis 
Suurim voolutarbimine ...................................................................... alla 7 A 
Takistus .................................................................... 4?  (4 kuni 8 ?  lubatud) 
Antennivool...................................................................... 500 mA või vähem 
Kaal: 

Põhiseade ...................................................................................1,8 kg 
Kaugjuhtimispult ............................................... 30 g (koos patareiga) 

Mõõtmed: 
Põhiseade ..................................................... 178(L) x 50(K) x 152(S) 
Kaugjuhtimispult ........................................... 44(L) x 110(K) x 27(S) 

Märkus: 
* Tootja jätab enesele õiguse muuta tehnilisi näitajaid ilma eelneva hoia-

tuseta. 
 
 
 
11. GARANTII 
Hulgimüüja OÜ R&P annab seadmele garantii 1 aasta tooraine ja valmistus-
vigade osas. Garantiiremont toimub ainult kehtiva garantiikirja alusel. 
Tallinn Kadaka tee. 1 Telefon 6 50 74 74, Fax 6 50 74 75, GSM 8 050 16 
434 


