AM-FM STEREO RESSIIVER

DRA-F102
KASUTAMISJUHEND

• Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta tõmmake pistik seinakontaktist välja.

OHUTUSNÕUDED

• Hoidke seadet tolmu, niiskuse ja vee eest.

ETTEVAATUST:
ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KAT ET (VÕI TAGASEINA). SEADME SEES EI
OLE KASUTAJA POOLT TEENINDATAVAID OSI. JÄTKE TEENINDUS KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTE TEOSTADA.
Võrdkülgses kolmnurgas välgunool hoiatab kasutajat toote kesta sees asuva isoleerimata „ohtlike
pinge” eest, milline on piisavalt suur, et kujutada inimestele endast elektrilöögiohtu.

• Ärge laske seadmel kokku puutuda putukatõrjevahendite, benseeni või lahustitega .

Võrdkülgses kolmnurgas hüüumärk juhib kasutaja tähelepanu olulistele kasutamis- ja
hooldamisjuhistele seadmega kaasas olevates kirjutistes.

HOIATUS:

• Ärge võtke seadet lahti ega muutke seadet mingil moel ega viisil.

TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Deklareerime oma täielikult vastutusel, et antud toode, mida antud deklaratsioon puudutab, vastab
järgmistele standarditele: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 ning EN61000-3-3. Samuti
direktiivide 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 93/68/EEC sätetele.

ETTEVAATUST:
• Seadme ventilatsiooni ei tohi halvendada ventilatsiooniavade kinni katmisega ajalehtede, linikute, kardinate
vms-ga.
• Seadmele ei tohi paigaldada lahtise leegi allikaid nagu näiteks põlevaid küünlaid.
• Kasutatud patareidest tuleb vabaneda keskkonda säästval viisil.
• Ärge jätke seadet vee tilkumise või pritsimise lähedusse.
• Ärge pange seadmele vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

MÄRKUSED SEADME KASUTAMISE KOHTA
• Vältige kõrgeid temperatuure.
Riiulisse paigaldatuna tuleb tagada piisav ventilatsioon.

MÄRKUS SEADME UTILISEERIMISE KOHTA:
Käesoleva toote pakkematerjalid on ümber töödeldavad ning uuesti kasutatavad. Palun
vabanege pakkematerjalidest vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
Seadmest vabanemisel järgige kohalike seadusi reegleid ja eeskirju.
Patareisid ei tohi kunagi ära visata ega ära põletada vaid neist tuleb vabaneda kooskõlas
kohalikele keemiliste jäätmete utiliseerimise eeskirjadele.
Antud toode ning sellega koos pakendatud tarvikud välja arvatud patareid moodustavad WEEE
direktiivi kohaselt ühtse seadme.

• Ärge katke kinni ventilatsiooniavasid.
* (ventilatsiooniavadega mudelid)

• Olge toitejuhet käsitledes ettevaatlikud.
Pistikut seinakontaktist eemaldades ärge tõmmake juhtmest vaid alati pistikust.

HOIATUS:
Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata.
Toitepistikut kasutatakse vooluvarustuse täielikuks katkestamiseks ning toitepistik peab kasutajale alati
käeulatuses olema.
Täname teid DENON DRA-700AE/700AEDAB AM-FM Stereo Ressiiveri valimise eest. Käesolev märkimisväärne
komponent on loodud teie lemmik muusikaallikate väga kõrge loomutruudusega taasesitamiseks.
Kuna antud seadmel on väga suur hulk erinevaid võimalusi ja funktsioone soovitame me teil enne seadme
ühendamist ja kasutama hakkamist antud juhend tähelepanelikult läbi lugeda

• Ärge laske kõrvalistel esemetel seadmesse kukkuda.
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Hakkame peale
Tarvikud
Kontrollige järele, et seadmele olid lisatud järgmised tarvikud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ettevaatust paigaldamisel
Märkus:
Töötamisel tekkiva soojuse ära juhtimise huvides ei tohi seadet
paigaldada kinnistesse kohtadesse nagu näiteks raamaturiiulid või
teised sarnased kohad.

Kasutamisjuhend ........................................................................1
Teeninduskeskuste nimekiri ......................................................1
Kaugjuhtimispult (RC-1034) ......................................................1
R03/AAA patareid .......................................................................2
AM raamantenn...........................................................................1
FM siseantenn.............................................................................1

Märkused patareide kohta:
• Vahetage patareid uute vastu kui pult ei tööta isegi seadme
vahetus läheduses
(kaasas olevad patareid on ainult ühenduse ja töövalmiduse
kinnitamiseks).
• Pannes patareisid pesasse pidage rangelt kinni märgitud
polaarsusest – patareide pluss ja miinus märgida peavad olema
samal pool nagu pesas märgitud.
• Kahjustuste või patareivedeliku välja lekkimise ära hoidmiseks:
• Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge lühistage, võtke lahti, kuumutage või põletage patareisid.
• Kui pulti pikemat aega ei kasutata võtke patareid puldi pesast välja.
• Peaks patareide seest vedelik välja lekkima pühkige vedelik
ettevaatlikult pesast ära ning pange pesasse uued patareid.
• Patareisid välja vahetades hoidke uued patareid käeulatuses ning
vahetage patareid välja nii pea kui võimalik.

Kaugjuhtimispuldi töökaugus
• Puldi kasutamiseks suunake ta seadme vastuvõtuanduri suunas.
• Puldi kasutamisel teiste F102 seeria seadmete juhtimiseks
suunake pult sellegi poolest DRA-F102 suunas.
• Pulti on võimalik kasutada umbes 7 meetri kauguselt ning seadme
suhtes kuni 30° horisontaalnurga all.

Enne kasutamist
Lugege käesolevad punktid enne seadme kasutamist läbi:
• Seadme teisaldamine.
Lühiste tekkimise ja ühenduskaablite soonte vigastamise
vältimiseks tuleb enne seadme teisaldamist alati lahti ühendada
seadme toitejuhe ning ühenduskaablid teiste
audiokomponentidega.
• Tähelepanu mobiiltelefone kasutades.
Mobiiltelefonide kasutamine antud seadme läheduses võib tekitada
müra. Peaks nii juhtuma liikuge mobiiltelefoniga sisse lülitatud
seadmest eemale.
• Enne toitelüliti sisse lülitamist.
Kontrollige veel kord, kas kõik ühendused on korralikult tehtud
ning, et ühenduskaablitega on kõik korras. Enne ühenduskaablite
ühendamist või lahtiühendamist tuleb toitelüliti alati ooteasendisse
(standby) panna.

Kaugjuhtimispuldiga seoses
Kaasas oleva kaugjuhtimispuldiga (RC-1034) võib juhtida mitte ainult
ressiiverit DRA-F102 vaid ka teisi 102 seeria komponente (vt lk 4).

Patareide sisestamine
1 Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaplaat.

• Säilitage kasutamisjuhend kindlas kohas.
Peale juhendi läbi lugemist pange ta kindlasse kohta hoiule kuna
seda võib hiljem uuesti vaja minna.
• Isegi kui toitelüliti on ooteasendis (STANDBY) on seade ikkagi
vooluvõrku ühendatud.
Kodust pikemaks ajaks lahkudes, näiteks puhkusele minnes,
tõmmake toitepistik alati seinakontaktist välja.
• Juhendis toodud pildid võivad selgitavatel eesmärkidel olla
tegelikust seadmest erinevad.

MÄRKUS:
• Kaugjuhtimispuldi kasutamine võib olla raskendatud kui seadme
vastuvõtuandur on otsese päikesevalguse või tugeva kunstliku
valguse käes.
2 Pange kaks patareid näidatud suunas pesasse.
3 Pange tagakaas tagasi oma kohale.
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Tagapaneel

Detailide nimetused ja funktsioonid
Toodud osade funktsioonide täpsemad kirjeldused on ära toodud sulgudes märgitud lehekülgedel ( ).

Esipaneel

1 ANTENNA pesad ................................................(9)
2 MONO OUT pesad .............................................(8)
3 SYSTEM CONNECTOR pesa ..............................(7)
4 DOCK CONTROL pesa .....................................(10)
5 SPEAKER SYSTEM pesad ..................................(8)
1 Toitelüliti (ON/Standby) .....................(11, 16, 19)

2 Toiteindikaator ................................................ (11)
3 Kaugjuhtimispuldi sensor ................................ (2)
4 Displei ................................................................ (3)
5 PORTABLE IN pesa .......................................... (10)
6 PHONES pesa
• Pesa on mõeldud kõrvaklappide ühendamiseks.
Kõrvaklappide ühendamise järel kostub heli vaid
kõrvaklappidest.

7 VOLUME pöördnupp .......................................(11)
8 MENU/SET nupp ..............................(13, 15~21)
9 TUNING nupud (▲▼) .............................(12, 13)
10 BAND nupp ....................................(12~14, 16)
11 SDB/TONE CONTROL nupp ........................(11)
12 FUNCTION nupp ............................(11~13, 17)

Displei
1 Infodisplei
Displei esitab funktsioonist ja töörežiimist sõltuvalt
palju erinevat informatsiooni.
• Funktsioon
• Kellaaeg
• Raadiojaama nimi
• Mällu salvestatud jaama nimi
• Helitugevuse tase
• Heli tooni reguleerimise tase jne.

2 Kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtuindikaator
3 Taimeri töötamise indikaator
4 Tüüneri vastuvõturežiimi indikaator
5 Tooni indikaatorid
• SDB:
Süttib kui on valitud super dynamic bass
funktsioon
• TONE:
Süttib tooni (bass/kõrged) reguleerimise ajaks.
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6 Võrgupinge väljund ............................................(7)
7 Toitejuhe .............................................................(7)
8 Analoog sisendpesad .......................................(7)
9 Analoog väljundpesad .......................................(7)

Teiste F102 seeria komponentide, peale DRA-F102, juhtimise nupud
Täpsemad kasutamisjuhised leiate vastava komponendiga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Kaugjuhtimispult [Süsteemi kaugjuhtimispult]
• Kaugjuhtimispuldi töötamine on sõltuvuses funktsioonist, millele DRA-F102 on seatud.
• Alljärgnevalt on ära toodud nupud DRA-F102 juhtimiseks.

• Nupud, mida eelnevalt ei kirjeldatud on mõeldud teiste F102 seeria komponentide peale DRA-F102
juhtimiseks.
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Kasutage iPodi ühendamiseks DRA-F102-ga eraldi saada olevat juhtdokki ASD-1R.
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Ühendused

Süsteemi soovitatav arhitektuur
Süsteemi efektiivse ja ohutu töötamise tagamiseks on soovitatav paigutada F102 komponendid alloleval
joonisel näidatud viisil.

MÄRKUS:
• Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku enne kui kõik ühendused on tehtud.
• Ühenduste tegemisel järgige ka teiste komponentide kasutamisjuhendeid.
• Jälgige tähelepanelikult, et vasakud ja paremad kanalid oleksid õieti ühendatud (vasak vasakuga ning
parem paremaga).
• Hoidke toitejuhtmed ja kõlarite kaablid üksteisest eraldi. Vastasel juhul võib tulemuseks olla ümisev heli.
• Ühenduste tegemine ajal kui toide on sisse lülitatud võib tekitada müra või kahjustada kõlareid.
• Ühendage kindlalt kõik erinevaid komponente ühendavad kaablid. Süsteem ei pruugi korralikult töötada kui
ühendused ei ole korralikult tehtud.
• Ühenduste ümber tõstmisel tuleb toide selleks ajaks välja lülitada. Ühenduste muutmisel süsteemi
töötamise ajal võib tuua kaasa häirete tekkimise süsteemi töös.
• Ühendage seadmega DRA-F102 ühendatud komponentide toitejuhtmed DRA-F102 toiteväljundpesadesse.
Ärge kasutage toitevoolu saamiseks teisi voolupesasid.
• Ärge keerake helitugevust valjuks, kui seadme PHONO pesadega ei ole ühendatud plaadimängijat. Vastasel
juhul võib kõlaritest kostuda kumisevat heli või müra.
Kui te seadmega plaadimängijat ei ühenda jätke lühiühendav pistik pesasse sisse.

MÄRKUS:
• Paigutage komponendid selliselt, et ressiiveri ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud ja soojus saaks vabalt
liikuda.
• Ärge pange teisi komponente otse ressiiveri peale.
• Ohutuse huvides ärge moodustage enam kui 3 komponendilisi torne.

Ühenduskaablid
Ühendage kaablid vastavalt alltoodud joonistele.
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Ühendused [Süsteemiühendused]
Süsteemitoiminguid on võimalik teha kui F102 seeria komponendid
on üksteisega süsteemikaablite abil ühendatud (vt lk 18).
• Kõiki süsteemitoiminguid juhitakse ressiiverilt DRA-F102.
• Resiiveriga on võimalik ühendada ka teisi kui F102 seeria
komponente. Sellisel juhul ei ole aga kahjuks süsteemitoimingute
tegemine võimalik.
MÄRKUS:
• DRA-F102toiteväljundiga ühendatud seadmete koguvõimus on 100
W (0,43 A). ärge ühendage seadmeid, mille võimsus on suurem kui
100W (0,43A).
• Ühendatud seadmete toide llitub sisse ja välja koos DRA-F102
ressiiveri toite sisse ja välja lülitumisega.
• Ooteseisundis (standby), välja arvatud juhtudel kui displeil on näha
kellaaeg, ei toimu seadme varustamist elektrivooluga.
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Kõlarite ühendused
Ühendage kõlarite kontaktid kõlaritega jälgides, et poolused üksteisega sobiksid (pluss plussiga ja miinus
miinusega).
MÄRKUS:
Ühendusi tehes jälgige, et kaablisooned ei satuks vastu kõrvalasuvaid kontakte, teist kõlarijuhet, tagapaneeli
või kruvisid.
Kõlarikontakte EI TOHI puudutada kui toide on juba sisse lülitatud. Vastasel juhul võib tulemuseks olla
elektrilöök.

Kasutades seadet SC-F102/F108 (müüakse eraldi) soovitame me kasutada DRA-F102 optimiseeritud filtrit (vt
lk 21).

Kõlarite takistus

Kaasas olevate antennide ühendamine

Kasutage 4 kuni 16Ω takistusega kõlareid.
Märkus kõlarite takistuse kohta
Märgitud väärtusest madalama takistusega kõlarite kasutamisel (näiteks 4Ω) võib pika ajaline tugeva
helitugevusega mängimine põhjustada temperatuuri tõusmist, mis oma korda võib tuua kaasa kaitseahela
rakendumiseni.
Kaitseahela rakendumisel katkeb heli esitamine kõlaritest ning toiteindikaator hakkab vilkuma. Peaks nii
juhtuma tõmmake toitejuhe seinakontaktist, oodake kuni seade on maha jahtunud ning parandage jahutust
seadme ümber. Kontrollige samuti ka sisendkaablite ning kõlarikaablite ühendusi. Seejärel ühendage toitejuhe
uuesti seinakontakti ning lülitage seade uuesti sisse.
Kaitseahela järjekordsel sisse lülitumisel, kuigi juhtmete, nende ühenduste või ventilatsiooniga seadme ümber
ei ole mingeid probleeme, lülitage toide välja ning võtke ühendust DENONi teeninduskeskusega.
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Välisantenni ühendamine
Mõnel puhul on vastuvõtt kvaliteetsem kui te kasutate välisantenni

Antenni paigaldamine
0.
0.
0.

Häälestage saatejaamale (vt lk 12)
Kuulates tähelepanelikult heli liigutage antenni leidmaks asendit, kus müra on kõige väiksem.
Paigaldage antenn
Kinnitage antenni ots teibi vms abil.

MÄRKUS:
• DRA-F102 maanduskontakt on mõeldud AM raamantenni jaoks. Tegemist ei ole maandusega elektriohutuse
mõistes.
• AM saadete hea kvaliteediline vastu võtmine ei ole võimalik kui AM raamantenn on paigaldatud metallist
esemete lähedusse.

Kuhu välisantenn paigaldada
• Paigutage antenn asendisse, kus vastuvõtt on parima kvaliteediga.
• Valige paigalduskoht tänavatest ja raudteedest eemale nii, et autod ja rongid ei saaks vastuvõtusignaali
mõjutada.
MÄRKUS:
• Ärge paigutage antenni õhuliinide alla. Sedasi teha on äärmiselt ohtlik.
• Äikese ligi tõmbamise vältimiseks ärge paigutage antenni kõrgele kohale.
• Maandusjuhtme ühendamine gaasitoruga on äärmiselt ohtlik. Mitte mingil juhul ärge tehke sedasi.

FM antenni ühendamine
• Teistes seadmetes häirete tekkimise vältimiseks soovitame kasutada 75Ω koaksiaalkaablit.
• Välisantenni ühendamisel ärge unustage siseantenni lahti ühendada.
• Kasutage FM antenniadapterit (kauplustest saadaval), milline sobib DRA-F102 antennipesaga.
• Juhised antenni ühendamiseks FM antenniadapteriga leiate adapteri kasutusjuhendist.

AM välisantenni ühendamine
• Ärge unustage ühendamast maandusjuhet maanduskontaktiga.
• Ühendage kindlasti ka seadmega kaasas olev AM raamantenn.
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Teiste F102 seeria seadmete ühendamine

Plaadimängija ühendamine

Kaasaskantava pleieri ühendamine

iPodi ühendamine

• Kui maandusjuhe tekitab ühendamisel müra ühendage ta uuesti lahti.
Maandusjuhtme ühendamist on täpsemalt kirjeldatud plaadimängija kasutusjuhendis.
MÄRKUS:
• DRA-F102 maanduskontakt ei ole mõeldud elektrivõrgu maandusfunktsiooni jaoks kasutamsieks.

• Kasutage iPodi ühendamiseks DRA-F102-ga eraldi müügil olevat iPodi dokki (ASD-1R).
• Juhtdoki ühendamiseks kasutage juhtdokiga kaasas olevat süsteemikaablit.
• iPod juhtdoki ühendamisel lülitub funktsiooniindikaator näidult „AUX” näidule „iPod”.
iPod on Apple Computer Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja paljudes teistes
riikides.
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Kasutamine
Toite sisse lülitamine

Tooni reguleerimine

Vajutage <ON/STANDBY> või [POWER ON]
• Toite sisse lülitamisel lülitub sisse funktsioon, mida kasutati
eelmise välja lülitamise ajal (selektori asend).

1 SUB/TONE nupu abil valige heli omadus, mida te soovite
reguleerida.

Toite välja lülitamine (ooteseisundisse):
Vajutage uuesti nupule <ON/STANDBY> või [POWER ON]
Toiteindikaator
Toide sisse lülitatud .............................................................Roheline
Ooteseisund............................................................................Punane
Madala voolutarbimusega ooteseisund.....................Välja lülitatud
Taimeriga ooteseisund ...........................................................Oranzh
• Madala voolutarbimusega ooteseisundis kulutab seade väga
väikese koguse energiat kuigi ka kõik indikaatorid on välja lülitatud.

Esitamine

1 FUNCTION nupu abil valige sisendfunktsioon

Funktsiooni valimiseks keerake nuppu paremale või vasakule.
• „PORTABLE IN” on valitav vaid siis kui portatiivne pleier on
seadmega ühendatud.
• iPod juhtdoki ühendamisel ilmub kirje „AUX” asemele kirje „iPod”.

2 Alustage valitud seadme maha esitamist.
Täpsemad juhised valitud seadme kasutamise kohta leiate te vastava
seadme kasutamisjuhendist.
3 Helitugevuse reguleerimine
MÄRKUS:
• Kontrollige, et olete valinud ühendatud seadmele sobiva
funktsiooni.
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SDB:
BASS:
TREBLE:
BALANCE:
S.DIRECT:

reguleerib madalamaid bassihelisid
reguleerib bassiheli
reguleerib kõrgemaid sagedusi
reguleerib vasak/parem helitugevuse tasakaalu.
heli esitatakse lameda tooniga.

2 Madalamate bassihelide reguleerimiseks:
Ajal kui displeil on kirje „SDB ON/OFF” valige nupu [I◄◄ ] või [►►I]
abil kas „ON” või „OFF”.
2 Bassi või kõrgete sageduste reguleerimiseks:
Ajal kui displeil on kirje „BASS” või „TREBLE” reguleerige tooni taset
nuppudega [I◄◄ ] või [►►I].
2 Vasaku/parema helitasakaalu reguleerimiseks:
Ajal kui displeil on kirje „BALANCE” reguleerige tasakaalu nuppudega
[I◄◄ ] või [►►I].
• Helitoon on lame ainult kui on valitud „S.DIRECT”. Heli erinevate
sageduste reguleerimiseks valige mõni muu asend kui „S.DIRECT”.
• „S.DIRECT” asendi valimisel väldite te helireguleerimist ning saate
kuulata puhast algupärast salvestist.

Salvestamine

Raadiojaama valimine

1 FUNCTION nupu abil valige sisendfunktsioon

1 FUNCTION nupu abil valige TUNER
2 BAND nupu abil valige laineala

Funktsiooni valimiseks keerake nuppu paremale või vasakule.

3 TUNING nupu abil häälestage soovitud jaamale.
Jaamale häälestumisel süttib „TUNED” indikaatorlamp.

• „PORTABLE IN” on valitav vaid siis kui portatiivne pleier on
seadmega ühendatud.
• iPod juhtdoki ühendamisel ilmub kirje „AUX” asemele kirje „iPod”.

2 Pange kassettdekk salvestusasendisse.
Täpsemate juhiste saamiseks heitke pilk salvestaja
kasutamisjuhendisse.
3 Alustage algallika esitamist.
Täpsemad juhised sisendseadme kasutamiseks leiate vastava
seadme kasutamisjuhendist.
Helitugevuse või tooni reguleerimine ei muuda salvestatava heli
kvaliteeti.

FM saatejaama vastuvõtu tingimused
• Stereojaamale häälestudes süttib displeil indikaator „ST”
(sagedusala peab olema FM AUTO).
• Kui saatesignaal on nõrk ning stereosignaal ei ole vastuvõtmiseks
stabiilne valige vastuvõturežiimiks „FM MONO”. Displeil süttib
„MONO” indikaator.

Automaatne otsing
Vajutades ja hoides nuppu TUNING alla surutuna asub seade
automaatselt otsima järgmist jaama.
Jaamadele ei häälestuta kui vastu võetav signaal on liiga nõrk.

Automaatse otsingu lõpetamine
Vajutage veel kord nupul TUNING:

Manuaalotsing
Iga kord kui vajutate TUNING nupule liigub vastuvõtusagedus ühe
sammu võrra edasi.
AM jaamade vastuvõtmisel võib kostuda müra kui ressiiveri läheduses
asub kas teler või mõni muu sarnane seade. Kui nii peaks juhtuma
viige DRA-F102 ning teler üksteisest võimalikult eemale.
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Hetkel kuulatavale jaamale nime andmine ning jaama
nime vaatamine
• Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 AM ja FM jaama.
• Mällu salvestatud jaamadele on võimalik anda kuni 8 tähemärgi
pikkuseid nimetusi.

1 Häälestuge soovitud raadiojaamale (vt lk 12).
• Displeile ilmub saatja saatesagedus.
2 Vajutage kolm korda nupule MENU/SET.
• Olete nime sisestamise režiimis.
3 Nuppude [I◄◄]ja [►►I] abil valige soovitud tähemärk.
Sisestatav nimi saab olla kuni 8 tähemärki pikk.
Valida võib järgmiste tähemärkide vahel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
ˆ’()*+,-./= (tühik)
TUNING nupuga saate liigutada kursorit.
Tähemärgi kustutamiseks vajutage nupule [CLEAR/DEL]

4 Vajutage [ENTER/MEMO]
5 Nuppudega [I◄◄]ja [►►I] valige eelsalvestatud kanali number,
mis järel vajutage nupule [ENTER/MEMO].
Vastuvõtusagedus ning –režiim on salvestatud.

Mällu salvestatud jaama nime muutmine
0.

Otsige välja jaam, mille nime te soovite muuta, mis järel vajutage
kolm korda nupule MENU/SET.

0.

Korrake eeltoodud punkte 3 ja 4.

Saatejaamade automaatne mällu salvestamine

RDS (Radio Data System – raadio andmesüsteem)

1 FUNCTION nupu abil valige „TUNER”.
Displeile ilmub jaama saatesagedus.

RDS (töötab ainult FM lainealas) näol on tegemist saateteenusega,
mis võimaldab jaamal saata täiendavat teavet koos tavalise
raadioprogrammi signaaliga.
Antud seadmega on võimalik vastu võtta järgmisi kolme RDS tüüpi
teavet:

2 Vajutage ning hoidke alla surutuna nupp „MENU/SET”.
Displeile ilmub „AUTO PRESET”.

Programmi tüüp (PTY ehk Program Type)

3 Vajutage nupule MENU/SET.
Saatejaamad salvestatakse automaatselt seadme mällu.

PTY määratleb RDS programmi tüübi.
Programmi tüübid ning nende ekraanikirjed on järgmised:

Jaamade automaatse salvestamise lõpetamiseks:

NEWS

Uudised

WEATHER

Ilm

AFFAIRS

Aktuaalsed teemad

FINANCE

Rahandus

INFO

Informatsioon

CHILDREN

Lasteprogrammid

SPORT

Sport

SOCIAL

Sotsiaalteemad

EDUCATE Haridus

RELIGION

Religioon

DRAMA

Vajutage BAND.
Nõrga saatesignaaliga jaamasid ei ole võimalik automaatselt
salvestada. Selliste jaamade salvestamiseks otsige jaamad
manuaalselt üles ning tegutsege vastavalt vasakul olevas tulbas
„Hetkel kuulatavale jaamale nime andmine ning jaama nime
vaatamine” toodud juhistele.

PHONE IN

Sisse helistamine

CULTURE Kultuur

TRAVEL

Reisimine

Näide: mällu kohale nr 3 salvestatud FM raadiojaama kuulamine.

SCIENCE

Teadus

LEISURE

Vaba aeg

Vajutage [3] (Number)

VARIED

Erinevad teemad

JAZZ

Džäss

Displeile ilmub „3”.

POP M

Popmuusika

COUNTRY

Kantrimuusika

1 kuni 10 numbri alla mällu salvestatud jaamade kuulamiseks
vajutage nupule [1] kuni [10].

ROCK M

Rock muusika

NATION M

Rahvalik muusika

ESY M

Kergemuusika

OLDIES

Vanad lood

LIGHT M

Kerge klassikaline
muusika

FOLK M

Rahvamuusika

Mällu salvestatud jaamade kuulamine

10 ja suurema numbriga mälukoha salvestamiseks vajutage alguses
[+10] ning seejärel nupule [1] kuni [10].
Näiteks: Jaam 12: [+10] [2]
Näiteks: Jaam 20: [+10] [10]
Mälukohanumbrit on võimalik otsida ka nuppudele [I◄◄]või [►►I]
vajutades.

Ainult jaama mällu salvestamiseks
0.
0.

Draama

CLASSICS Tõsine klassikaline
muusika

DOCUMENT Dokumentaalsaated

OTHER M Muu muusika

Liiklusprogramm (TP ehk Traffic Program)

Häälestage jaamale, mida soovite salvestada. Vajutage nupule
[ENTER MEMO]. „MEMO” indikaator hakkab vilkuma.
Korrake eeltoodud punkti 5.

TP tähistab programme, mis sisaldavad liiklusteateid.

Raadiotekst (RT ehk Radio Text)
RT võimaldab RDS jaamadel saata tekstisõnumeid, mis siis raadio
displeile ilmuvad.
MÄRKUS:
• Alljärgnevad, [RDS] nupule vajutamisel toimuvad toimingud ei
funktsioneeri piirkondades, kus puudub RDS jaamade levi.
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RDS otsing

RT (Raadiotekst)

1 BAND nupu abil valige „FM AUTO”.
2 Vajutage [RDS].
3 Vajutage TUNING.

Vajutage nupule [TIME/DISPLAY] kuni displeile ilmub kirje „Radio
Text”.
• Kui jaam, mida hetkel kuulatakse edastab raadiotekstisignaali
ilmub see ressiiveri displeile.

• RDS jaamade otsing algab automaatselt.
• Kui RDS jaama leida ei õnnestu ilmub displeile kirje „NO
PROGRAM”.

PTY otsing (programmitüüp)

1 BAND nupu abil valige „FM AUTO”.
2 Vajutage kaks korda [RDS].
3 [PTY] nupule vajutades valige programmitüüp.
4 Vajutage TUNING.
• PTY otsing algab automaatselt.
• Kui valitud programmitüüpi leida ei õnnestu ilmub displeile kirje
„NO PROGRAM”.

TP otsing (liiklusprogramm)

1 BAND nupu abil valige „FM AUTO”.
2 Vajutage kolm korda [RDS].
3 Vajutage TUNING.
• TP otsing algab automaatselt.
• Kui liiklusinfoprogrammi ei leita ilmub displeile kirje „NO
PROGRAM”.
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• Kui on valitud RT režiim ning seade on häälestatud RDS jaamale,
mis ei paku RT teenust, ilmub displeile kirje „NO TEXT” ning seade
lülitub automaatselt PS režiimi.
• Samuti lülitub seade PS režiimi peale RT teenuse lõppemist. RT
signaali taastumisel lülitub seade automaatselt PS režiimist tagasi
RT režiimi.
• RT režiimi ei ole võimalik valida AM lainealas või FM jaamadele, mis
ei paku RDS saateid.
• RT välja lülitamseks vajutage [TIME/DOSPLAY] nuppu ning lülituge
soovitud displeirežiimile.

Kellaaja sisestamine

Taimerifunktsiooni kasutamine

Igapäeva või ühe korra taimeri seadistamine

DRA-F102 kell näitab aega 24 tunnirežiimis.
Näide: õige kellaaja „19:30” sisestamine.

Enne taimeri seadistamist

• Ärge unustage kõige pealt õiget kellaaega sisestamast.
• Taimeri funktsiooni kasutamisel AM või FM jaama kuulamiseks
tuleb seade kõige pealt soovitud jaamale häälestada ( vt lk 13).

1 Vajutage [CLOCK].
2 Vajutage ja hoidke alla surutuna [MENU/SET].

Erinevad taimerid

Displeile ilmub „TIME Adj.”Tunni näit hakkab vilkuma.

Igapäeva taimer (EVERYDAY)
Kasutatakse seadme mängimiseks igal päeval kindlal kellaajal.

3 [I◄◄] või [►►I] nupu abil valige tundide arvuks „19”.

Ühe korra taimer (ONCE)
Kasutatakse seadme mängimiseks üks kord kindlaks määratud
kellaajal.

„19” hakkab vilkuma.

4 Vajutage MENU/SET.
Minuti näit hakkab vilkuma.

5 [I◄◄] või [►►I] nupu abil valige minutite arvuks „30”.
„30” hakkab vilkuma.
6 Vajutage MENU/SET nupule koos ajavalimise tooniga vms.
• ”TIME Adj” lülitub välja.
• Displeile ilmub hetke kellaaeg.
Kui MENU/SET nupule vajutatakse enne aja sisestamist, valitakse aja
sisestamise režiim.
Kui hetke kellaaeg on sisestatud on seda alati võimalik vaadata
vajutades selleks nupule [CLOCK].
Ooteseisundis (standby) saab kellaaega näha ka kui vajutada nupule
[MENU/SET].

DRA-F102 ressiiveril on kolm erinevat taimerifunktsiooni.

Unetaimer (SLEEP)
Kasutatakse toite välja lülitamiseks kuni 90 minuti pikkuse
ajavahemiku jooksul. Välja lülitamise aega on võimalik valida 10
minutiliste sammudega.

Taimerite tähtsuse järjekord
• Kui taimeritel valitud ajad üksteisega kattuvad on suurima
tähtsusega neist unetaimeri jaoks valitud aeg.
• Kui igapäevataimeri ja ühe korra taimeri ajad omavahel kattuvad
on suurema tähtsusega neist ühe korra taimer.

Kui juhtub voolukatkestus
• Hetke kellaaeg kaob. Sisestage jooksev kellaaeg uuesti.
• Taimerite seadistused kustuvad. Sisestage taimeritesse uued ajad.
• Võimalik, et kustuvad ka tüüneri eelseadistused ja mällu
salvestatud jaamad. Peaks nii juhtuma tuleb seadistused ja
salvestused uuesti teha.

MÄRKUS:
• Ooteseisundis ei ole kellaaega võimalik sisestada. Lülitage kõige
pealt toide sisse.

Näide: Mällu kohale nr 3 salvestatud jaama kuulamine
igapäevataimeriga.

1 Vajutage üks kord nupule MENU/SET.
„TIMER” hakkab vilkuma.
2 [I◄◄] või [►►I] nupuga valige „EVERYDAY”; seejärel vajutage
MENU/SET.

3 [I◄◄] või [►►I] nupuga valige „TUNER”; seejärel vajutage
MENU/SET.

4 [I◄◄] või [►►I] nupuga mälukoha nr „3”, seejärel vajutage
MENU/SET.
Seadistused salvestatakse mällu.

5 Korrates samme 3 kuni 5 alajaotusest „Kellaaja sisestamine”,
määrake taimeri sisselülitusaeg.
6 Korrates samme 3 kuni 5 alajaotusest „Kellaaja sisestamine”,
määrake taimeri väljalülitusaeg.
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7 [I◄◄] või [►►I] nupu abil valige „1_off / E_on” ning vajutage
MENU/SET.
Taimeri ooteseisundiindikaator
süttib põlma. Aeg on määratud.
Täpsema kirjelduse lugemiseks vaadake palun alajaotust „Igapäeva ja
ühe korra taimeri kasutamine”

Igapäeva ja ühe korra taimeri kasutamine

8 Vajutage kas <ON/STANDBY> või [POWER OFF].
• Seadme toide läheb ooteseisundisse ning toiteindikaator hakkab
oranžilt põlema.

1 Vajutage kaks korda nupule MENU/SET.
Displeile ilmuvad hetke seaded.

• Määratud aja saabumisel lülitub taimer tööle.

Peale taiemeri seadistamist vastavalt „Igapäeva ja ühe korra taimeri
seadistamise” alajaotuses toodud juhistele ( vt lk 15 aj 16)valige
taimer(id), mida te soovite kasutada.

2 [I◄◄] või [►►I] nuppude abil valige taimer, mida soovite
kasutada.

Kui te tegite taimeri seadistamisel vea:
0.
0.
0.

Sammude 3-6 ajal vajutage BAND.
MENU/SET abil valige, mida te soovite parandada ning tehke
vajalikud muudatused.
MENU/SET abil liikuge edasi kuni sammuni 7.

0.
0.

Teostage lk 15 toodud sammud 1 ja 2.
Vajutage mitu korda nupule MENU/SET.

Taimeri seadistuse kontrollimiseks
Taimeri seadistuste muutmiseks

• Soovitud väärtuste muutmiseks teostage uuesti eeltoodud sammud
1 kuni 8. Vanade seadistuste asemele salvestatakse uued seaded.
• Veel taimeri seadistamise režiimis olles vajutage muudatuste
tegemiseks nupule BAND ning korrake lk 15 ja 16 toodud samme
3-8.

Taimeri seadistuste kustutamiseks
0.
0.

Korrake samme 1 ja 2 leheküljel 15.
Vajutage ja hoidke nuppu BAND alla surutuna ajal kui displeil on
kirje „EVERYDAY” või „ONCE”.

Taimeri seadistuse välja lülitamiseks

Valige „Igapäeva ja ühe korra taimeri kasutamine” sammus 2
nimetatud „1_off / E_off”.
MÄRKUS:
• Kui te ei ole seadmesse sisestanud hetke kellaaega ei sütti displeil
indikaator
.
• Taimeri seadistamise järel süttib displeil indikaator
.
• Kui te soovite, et taimer kindlasti töötaks tuleb seade kindlasti
ooteseisundisse lülitada.
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Ainult igapäevase taimeri valimisel vaheldub displei [I◄◄] või [►►I]
nupule vajutamisel järgmiselt:
Ainult ühe korra taimeri valimisel vaheldub displei [I◄◄] või [►►I]
nupule vajutamisel järgmiselt:

Kui te ei taha, et taimer töötaks:
Vajutage [I◄◄] või [►►I] nupule kuni displeilt kustub sümbol

.

Unetaimeri seadistamine

Väikese voolutarbimusega ooterežiimi seadistamine

Näide seadistus toite välja lülitamseks 80 minuti pärast.

Ajadisplei aja seadmine ooteseisundis

1 Vajutage seadme töötamise ajal nupule [SLEEP]
• „SLEEP” indikaator hakkab vilkuma.

1 MENU/SET abil valige „TIME DISPLAY”
2 [I◄◄] või [►►I] abil tehke valik.

2 „SLEEP” indikaatori vilkumise ajal vajutage mitu korda [SLEEP]
nupule kuni displeile ilmub „80”.
• Umbes5 sekundi möödumisel lõpetab „SLEEP” indikaator vilkumise
ning jääb ühtlaselt põlema.
• 80 minuti möödumisel läheb seadme toide ooteseisundisse.

Unetaimeri peatamine
Vajutage mitu korda [SLEEP] ning valige „OFF”.
• Taimeri töötamise ajal [SLEEP] nupule vajutades on displeil näha
välja lülitamiseni jäänud ajavahemik.
• Kui jääkaja näitamise ajal uuesti [SLEEP] vajutada lülitate te
unetaimeri välja (OFF). Nüüd on teil võimalus valida uus taimeriaeg.

10 SEC (vaikimisi valik)
Displei lülitub automaatselt umbes 10 sekundi möödudes välja.
CONTINUE
Displei põleb ühtlaselt ja pidevalt.

iPod® mängimine
iPod Control Docki (ASD-1R, eraldi saadaval) kasutades on võimalik
esitada iPodile salvestatud muusikat.
Täpsema teabe saamiseks iPod Control Docki kohta pöörduge palun
kauplusesse, kust te endale DENONi seadme ostsite või siis pöörduge
DENON klienditeeninduse poole.
MÄRKUS:
• iPod abil on üksikisikute poolt võimalik taasesitada või mängida
autoriõigusega kaitsmata ning legaalselt lubatud palasid mängides
ning taasesitades selliseid lugusid vaid isikliku tarbimise
eesmärkidel. Autorikaitse rikkumine on seadusega keelatud.
1 Ühendage iPod Control Dock (ASD-1R) ning DRA-F102 (vt lk 10).

Väikese voolutarbimusega ooterežiimi (Ecorežiim)

2 FUNCTION abil valige „iPod”.

1 MENU/SET abil valige „ECO MODE”

3 [CALL] abil valige esitusrežiim.

2 [I◄◄] või [►►I] abil tehke valik.

Otsingurežiim (Browse):
Menüü ning lugusid puudutav info kuvatakse DRA-F102 displeile.

ON (vaikimisi valik)
Madala voolutarbimusega ooteseisund.

Kaugrežiim (Remote):
Menüü ning lugusid puudutav info kuvatakse iPodi displeile.

OFF
Normaalne režiim.

4 Vajutage [iPod► / II]
Kaugjuhtimispuldi nuppude kasutamisvõimalused iPodi juhtimiseks
on ära toodud käesoleva juhendi leheküljel 5.

• Vaadake ka lk 11 toodud toiteindikaatorite kirjeldusi.
MÄRKUS:
• DENON ei vastuta andmete kaotsi minemise või kahjustumise eest
iPodis ajal kui iPodi kasutati ühenduses seadmega DRA-F102.
• Olenevalt iPodi tüübist ja tarkvara versioonist ei pruugi osad
funktsioonid toimida.
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Süsteemitoimingud
Antud seadme kasutamisel koos teiste F102 seeria komponentidega on võimalikud erinevad süsteemitoimingud nagu näiteks CD plaatide
sünkroniseeritud salvestamine.
• DRA-F102 kontrollib kõiki süsteemitoiminguid.
• Lugege läbi ka teiste süsteemikomponentide kasutamisjuhendid.

Automaatse sisse lülitamise funktsioon
Ajal kui seadmete toide on lülitatud ooteseisundi (standby) peale
vajutage [CD►{II], [iPod►/II] või [TAPE PLAY]].
• Ühendatud seadmete toide lülitub automaatselt sisse ning DRAF102 funktsioon lülitub automaatselt.
• Kui plaat või kassett pannakse vastavasse seadmesse algab
koheselt selle esitamine.

Autofunktsiooni valimine
Vajutage [CD►{II], [iPod►/II] või [TAPE PLAY]] ajal kui mõni seade
välja arvatud DRA-F102 mängib.
• Mängimine peatub.
• DRA-F102 funktsioon lülitub automaatselt ümber ning algab teise
seade maha mängimine.

Taimeri funktsioon
• DRA-F102 taimerifunktsiooni kasutades saab allikaid panna
soovitud aegadeks mängima või salvestama.
• Enne taimeri seadistamist tuleb kõige pealt kindlasti sisestada õige
kellaaeg (vt lk 15).
• Taimeri funktsiooni kasutamiseks AM või FM raadiojaamade
esitamisel tuleb eelnevalt ressiiver kindlasti soovitud jaama peale
häälestada (vt lk 13).
• Täpsemad üksikasjad leiate käesoleva juhendi lehekülgedelt 15 ~
17.

Seadme ja komponentide esitamine taimeri abil
Näide: CD kuulamine ühe korra taimerit kasutades.
Pange kõige pealt seadmesse plaat, mida soovite kuulata.

1 Vajutage üks kord MENU/SET.
„Timer” hakkab vilkuma.
2

[I◄◄] või [►►I]nuppude abil valige „ONCE”; seejärel vajutage
MENU/SET.
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3 [I◄◄] või [►►I]nuppude abil valige „CD”; seejärel vajutage
MENU/SET.

8 Tehke alajaotuses „igapäeva ja ühe korra taimeri seadistamine” (vt
lk 15, 26) toodud sammud 4 ~ 8.

Taimeriga salvestamine
Näide: raadioprogrammi salvestamine kassetile.
Pange seadmesse kassett, kuhu te soovite salvestada.
• Jälgige, et te paneksite kasseti selle poole üles poole, kuhu te
soovite salvestada.

MÄRKUS:
• Kasseti alguses olevale valgele/läbipaistvale osale ei ole võimalik
salvestada. Salvestuse algusest ilma jäämise vältimiseks pange
taimer sisse lülituma umbes 1 minut enne programmi tegelikku
algust.
• Tavalisel viisil salvestamise jätkamiseks lülitage taimer välja nii, et
displeil kustub indikaator
.

4 Taimeri algusaja sisestamiseks tehke alajaotuses „Kellaaja
sisestamine” (vt lk 15) toodud sammud 3 ~ 5.

1 <REVERSE MODE> abil lülitage soovitud vastassuunas esitamise
režiimile.

5 Taimeri lõpuaja sisestamiseks tehke alajaotuses „Kellaaja
sisestamine” (vt lk 15) toodud sammud 3 ~ 5.

2 <DOLBY NR> abil valige sobiv Dolby mürasummutussüsteem (nr –
noise reduction).

6 [I◄◄] või [►►I]nuppude abil valige „1_on / E_off”; seejärel
vajutage MENU/SET.
• Taimeri ooteseisundi indikaator
süttib põlema.
• Aeg on sisestatud.

3 <DIRECTION> abil valige esitamise/salvestamise suund.

CD sünkroniseeritud salvestamine / sünkroniseeritud
salvestamise funktsioon

4 Valige salvestamise tase ning valige salvestamise režiim.
• Täpsemad juhised leiate kassettdeki kasutamisjuhendist.

Funktsiooni abil on lihtne salvestada lugusid CD plaadilt kassetile.
Täpsemad kasutamisjuhendid leiate kassettdeki kasutamisjuhendist.

• Täpsemad juhised leiate alajaotusest „Igapäeva ja ühe korra
taimeri seadistamine” (vt lk 16).

7 Vajutage kas <ON/STANDBY> või [POWER OFF].
• Seadme toide läheb ooteseisundisse ning toiteindikaator hakkab
oranžilt põlema.

5 Vajutage üks kord MENU/SET.
„TIMER” hakkab vilkuma.
6 [I◄◄] või [►►I]nuppude abil valige „EVERYDAY” või „ONCE”;
seejärel vajutage MENU/SET.

• Määratud aja saabumisel algab plaadi esitamine plaadi esimesest
loost
MÄRKUS:
• Kui te ei ole seadmesse sisestanud hetke kellaaega ei sütti displeil
indikaator
.
• Taimeri seadistamise järel süttib displeil indikaator
.
• Kui te soovite, et taimer kindlasti töötaks tuleb seade kindlasti
ooteseisundisse lülitada.

7 [I◄◄] või [►►I]nuppude abil valige „TUNER → TAPE”; seejärel
vajutage MENU/SET.
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Toimetamisfunktsioon (editing)
• Antud funktsiooni abil on teil võimalik salvestada kassettidele
nende pikkust arvestava automaatse toimetamise abil.
• Enne alustamist pange CD plaat ning kassett seadmesse.

1 Lülitage kõikide komponentide toide sisse.
2 Vajutage kolm korda järjest MENU/SET.
Displeile ilmub „EDIT”.
3 Valige nupule [►►I] vajutades kasseti pikkus.
Näide: 60 minutilisele kassetile salvestamiseks vajutage [►►I] ja
valige C-60.

(Kasseti pikkus on mõlema poole pikkus kokku)
• Peale kasseti kogupikkuse valimist vahelduva displeil A poolele
salvestatavate lugude arv ning salvestamise lõpuni jääv aeg ning B
poolele salvestatavate lugu arv ning salvestamise lõpuni jäänud
aeg.

4 Vajutage CD ►/ II.
CD salvestamine algab peale.
Konkreetse kasseti pikkuse valimine
Kui displeile on ilmunud „C –„ sisestage [NUMBER] (1 ~ 10, +10) abil
kasseti ajaline kestvus.
Näide: 54 minuti valimine.
[+10] [+10] [+10] [+10] [+10] [4]
• Valida võib kuni 99 minuti pikkuse ajalise kestvuse.

Toimetamisfunktsiooni katkestamine
Vajutage CD■ või <TAPE■>
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MÄRKUS:
• Toimetamisfunktsioon ei tööta plaatidega, millel on 26 ja enam
lugu.
• Toimetamisega salvestamisfunktsiooni valides pange kassett
kindlasti A pool üles poole seadmesse. Kasseti algus keritakse
automaatselt enne salvestamise algust.
• Kui te kasutate kassetti, millele on juba salvestatud, kustutage
salvestus enne toimetatud salvestuse alustamist.
• Toimetatud salvestamise korral valge kassett-deki reeversrežiim
asendisse
..
• Mõnel puhul ei ole võimalik kõik plaadil olevaid lugusid kassetile
salvestada isegi kui kasseti kogupikkus on pikem kui plaadil
olevate lugude kogupikkus – seda tänu sellele, et lood tuleb kasseti
kahe poole vahel ära jagada. Juhul kui plaadil on lugusid, mis
kassetile ei mahu ilmub DCD-F102 displeile kirje „OVER”. Peaks nii
juhtuma, muutke kasseti pikkust sammus 3 kirjeldatud viisil.
• Toimetamise funktsioonis töötavad ainult nupud <ON/STANDBY>,
MENU/SET, [►►I], CD►/II, CD■, <TAPE■> ning [TIME/DISPLAY].
• Toimetamisega salvestamisel jäetakse lugude vahele automaatselt
4 sekundi pikkused tühjad vahed. Kui te tühikuid ei soovi
salvestage palun ilma toimetamisfunktsioonita.
• Toimetamisfunktsioon ei ole võimalik plaatide puhul, mis
sisaldavad MP3 või WMA formaadis salvestisi.

Optimiseeritud filtri kasutamine
Võimalik on kasutada SC-F102/F103 omadustele vastavalt
optimiseeritud filtrit (müüakse eraldi).

1 MENU/SET abil valige „SPK OPTIMISE”.
2 Valiku tegemiseks kasutage [I◄◄] või [►►I].

Vigade leidmine ja kõrvaldamine
Probleemide tekkimisel kontrollige kõige pealt alljärgnevat.
1. Kas ühendused on kõik korralikult tehtud?
2. Kas te olete kasutanud ressiiverit vastavalt Kasutamisjuhendile?
3. Kas kõlarid ja teised komponendid töötavad korralikult?
Kui seade ei tööta korralikult kontrollige järele alljärgnevas tabelis toodud punktid. Probleemide jätkumisel võib tegemist olla seadme rikkega.
Ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti ning võtke ühendust kauplusega, kust te seadme ostsite.
Kirjeldus
Displei ei sütti ning ei kostu heli
kui toide (POWER) on sisse
lülitatud.
Displei on süttinud, kuid heli ei
kostu.
Ühelt poolt ei kosta heli

Stereoallikate puhul on
instrumentide poole ära
vahetatud.
FM jaamade vastuvõtu ajal kostub
susisevat heli
AM jaamade vastuvõtu ajal kostub
susisevat või sumisevat heli

Põhjus
• Toitejuhe ei ole korralikult ühendatud.

Mida ette võtta
• Kontrollige toitejuhtme ühendusi.

•
•
•
•
•
•
•

Kõlarite juhtmed ei ole korralikult ühendatud.
Sisend ei ole korralikult valitud.
Helitugevus on liiga väike.
Kõlarijuhtmed ei ole korralikult ühendatud.
Sisendkaablid ei ole korralikult ühendatud.
Vasak/parem balanss ei ole õiges asendis.
Kõlarikaablite või sisendkaablite ühendused on
vahetuses.

•
•
•
•
•
•
•

Ühendage juhtmed korralikult.
Ühendage õigesse kohta.
Valige sobiv helitugevustase.
Ühendage juhtmed korralikult.
Ühendage juhtmed korralikult.
Reguleerige vasak/parem balanssi.
Kontrollige ühendused üle

8
7
11
8
7
11
7

•
•
•
•

Antenni kaabel ei ole korralikult ühendatud.
Antenn ei ole suunatu õiges suunas.
Raadiosignaal on liiga nõrk
Telerist või saatejaamast saadetud signaalide
edastamise müra.

•
•
•
•
•
•
•

Ühendage juhtmed korralikult.
Keerake antenn õigesse suunda.
Paigaldage välisantenn
Lülitage teler välja.
Muutke siseantenni suunda.
Paigaldage välisantenn
Ühendage seadmega välisantenn.

9
9
9
9
9
9

• Viige kõlarid ning esitusseade
üksteisest võimalikult kaugele.
• Kasutage kõlaritest lähtuva
vibratsiooni summutamiseks
põranda ja kõlari vahel pehmendusi.
• Pange uued patareid.
• Liikuge seadmele lähemale
• Kõrvaldage takistus.

10

• Kasutage pulti otse seadme ees.

2

• Pange patareid õige suunaga pulti
sisse.

2

AM jaamade esitamisel kostub
kumisevat heli.
Salvestiste esitamisel kostub
helitugevuse suurendamisel
vilinat.

• Toitejuhtme kaudu tuleb seadmesse segav
signaal.
• Mängija ja kõlarid on liiga lähestikku.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

• Patareid on tühjad
• Kaugjuhtimisseadet kasutatakse liiga kaugelt.
• Põhiseadme ning kaugjuhtimispuldi vahel on
takistus.
• Pulti kasutatakse seadme suhtes suurema kui
30° nurga all.
• Patareide + ja – pooled on vastupidiselt
sisestatud.

• Põrand on pehme ning vibreerib kergesti.
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Lehekülg
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Spetsifikatsioon

Kaugjuhtimisseade (RC-1034)
Kaugjuhtimismeetod:
Toide:
Välismõõtmed:
Kaal:

Ressiiverisektsioon
Nimiväljund:
Väljundpesad:
Kõrgete sageduste moonutus:
Ekvalaiservõimendi väljund:
(REC OUT):
Sisendtundlikkus / sisendtakistus:
RIAA kõrvalekalle:
Audio sisend- /väljundpesad:
Vastuvõtu sagedusvahemik:
Vastuvõtu tundlikkus:
FM stereo isolatsioon:
FM S/N suhe:
FM harmoonmuudatus:

2 kanali draiv (CD → SP OUT)
35W + 35W (4Ω, DIN, 1 kHz, T.H.D. 0,7%)
4 kuni 16Ω
0,05% (nimiväljund: -3dB), 8Ω, 1kHz.

• Seadme spetsifikatsioone ning ehitust võitakse parenduseesmärkidel muuta ilma eelnevalt ette teatamata.

nimiväljund: 150 mV
PHONO (MM):
2,5 mV/47kΩ
CD/HDD, DOCK/AUX, TAPE, MD:
300 mV/30kΩ
PHONO:
20 Hz – 20 kHz ± 0,5dB
PHONO sisendpesa, CD/HDD sisendpesa, DOCK/AUX sisendpesa,
PORTABLE sisendpesa, TAPE sisend/väljund pesa.
MONO väljundpesa, HEADPHONE väljundpesa, MD sisend/väljundpesa
FM: 87,5 MHz – 108,0 MHz
AM: 522 kHz – 1611 kHz
FM: 1,5µV (75Ω)
AM: 20µV
35dB (1 kHz)
Mono: 74dB
Stereo: 70dB
Mono 3,3%
Stereo: 0,4%

Kell/taimer sektsioon
Kella tüüp:
Taimer:

võrguvooluga sünkroniseeritud meetod (± 30 sekundit)
Igapäevataimer: (1 aeg)
Ühe korra taimer: (1 aeg)
Unetaimer:
(kuni 90 minutit)

Omadused
SN suhe:
(Võrk):
Toonkontroll (bass):
Sageduskaja:

PHONO (MM):
80 dB (sisendpesad lühistatud; 5 mV sisendsignaal)
CD/HDD, DOCK/AUX, TAPE, MD: 90dB (sisendpesad lühistatud)
BASS:
100 Hz ± 8 dB
KÕRGED: 10 kHz ± 8 dB
SDB:
100Hz ± 10 dB
5Hz – 80kHz (+0,5dB, -3dB) (SISEND: CD, SOURCE DIRECT: ON)

Üldandmed
Toite väljund:
Toide:
Võimsustarbimus
Välismõõtmed:
Kaal:

Infrapunaimpulss
Kaks R03/AAA patareid
49 (L) x 220 (K) x 25 (S) mm
120 g (koos patareidega)

1lülitusega väljund, koguvõimsusega 100 W (0,43 A)
~230V, 50 Hz
85W
0,1 W Max (ooteseisundis/standby)
250 (L) x 74 (K) x 250 (S) mm (va välja ulatuvad osad)
250 (L) x 82 (K) x 285 (S) mm (sh välja ulatuvad osad)
4,0 kg
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