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AVISO
A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de
procedimentos diferentes daqueles aqui indicados poderá
resultar em exposição perigosa a radiações.

¶ƒO™OÃ∏
OÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ¯Ú‹ÛË ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ
Ï‹ÎÙÚˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈ‚Ï·‚‹
¤ÎıÂÛË ÛÂ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.

MUISTUTUS
Säätimien tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suoritus
muulla kuin tässä käyttöoppaassa mainitulla tavalla voi
aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle.

OSTRZE¯ENIE
Operowanie klawiszami lub pokrêt¬ami, oraz wykonywanie
czynnoœci w sposób odbiegajåcy od wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne
promieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.

ADVARSEL
Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller
gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i
denne vejledning kan resultere i at man udsættes for farlige
stråler eller andre former for risici.
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SÄÄDÖT, kuva sivulla 3

26

1 ..........................näyttö
2 + .......................MP3 : jättää väliin albumeiski tai etsii nimet (ylös)
3 ESP....................ELECTRONIC SKIP PROTECTION varmistaa jatkuvan toiston

heilahduksista ja iskuista huolimatta
4¢ ..................CD Audio : jättää väliin tai etsii kappaleet nopeasti eteenpäin

MP3 : jättää väliin nimet eteenpäin
538 ...................kytkee laitteen päälle, aloittaa ja keskeyttää CD :n toiston
6 7 ......................pysäyttää CD :n toiston, poistaa ohjelman ja kytkee laitteen pois

päältä
7 VOL E ..........Säätää äänenvoimakkuuden
8 OPEN ...............avaa CD-kannen
9 LINE OUT / p ..3.5mm linjalähtöliitäntä, josta laitteen voi kytkeä lisälaitteen

äänentoistoon ja 3.5 mm kuulokkeisiin
0 OFF....................kytkee RESUME ja HOLD pois päältä

RESUME ...........CD Audio : tallentaa ja jatkaa toistoa viimeksi soitetusta kohdasta
MP3 : tallentaa ja jatkaa toistoa viimeksi soitetusta nimestä

HOLD................lukitsee kaikki painikkeet
!4 ..................CD Audio : jättää väliin tai etsii kappaleet nopeasti taaksepäin

MP3 : jättää kappaleen väliin taaksepäin
@ PROGRAM ........ohjelmoi kappaleet ja käy läpi ohjelman
# MODE ...............valitsee eri soittomahdollisuudet esim.: SHUFFLE,

SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT ja REPEAT ALL

$ DBB...................DYNAMIC BASS BOOST kytkee bassokorostuksen päälle/pois
päältä. Tämä painike kytkee myös akustisen takaisinkytkennän
(piippaus) päälle/pois päältä, kun sitä painetaan kauemmin kuin 2
sekuntia

% -........................MP3 : jättää väliin albumeiski tai etsii nimet (alas)
^ 4.5V DC.............liitäntä ulkoista virtalähdettä varten
& ..........................tyyppikilpi
* ..........................paristotila

Suom
i
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PIKAOPAS
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Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä 
koskevat vaatimukset.
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VIRTALÄHDE

28

Tässä laitteessa voit käyttää joko
• alkaliparistoja (tyyppi LR6, UM3 tai AA),

Paristojen asettaminen
1 Avaa paristolokero ja aseta paikalleen joko 

2 alkaliparistoa tai ladattava paristosarja.

Huom! – Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia paristoja
tai erityyppisiä paristoja.

– Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.

Paristotehon osoitus
• Näytön pariston symboli on jaettu kolmeen segmenttiin paristojen likimääräisen

tehokapasiteetin osoittamiseksi. Täyden paristokapasiteetin osoittaa kolme
segmenttiä.

Tyhjentyneiden paristojen osoitus
• Vaihda paristot tai liitä virtaverkkosovitin niin pian kuin A

vilkkuu ja näytössä näkyy bAtt.

Keskimääräinen paristojen toistoaika
normaaliolosuhteissa

Paristotyyppi ESP päällä ESP poissa päältä
MP3 Normaali 3 tuntia N/A
MP3 Alkali 10 tuntia N/A

Paristot (toimitettu laitteen mukana tai saatavissa lisävarusteena)

Suom
i
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VIRTALÄHDE/ULOSMENO

29

Käytä ainoastaan AY 3160 -verkkosovitinta 
(4,5 V/400mA tasavirta, plus-napa keskusneulaan).
Muut tuotteet saattavat vahingoittaa laitetta.

1 Varmista, että paikallinen jännite vastaa
sovittimen jännitettä.

2 Liitä verkkosovitin soittimen 4.5V DC
tasavirtaliittimeen ja seinäpistorasiaan.

Huom! Irrota sovitin aina kun et käytä sitä.

Voit liittää CD-soittimeen ylimääräisen laitteen, kuten 
vahvistimen, radiokasettinauhurin jne., LINE IN -
liittimeen.

1 Käännä lisälaitteen äänenvoimakkuus alas.

2 Liitä audiosignaalikaapeli (ei toimituksen mukana)
CD-soittimen LINE OUT / p -liittimeen ja lisälaitteen
liittimiin CD IN, AUX IN tai LINE IN -liittimeen.

3 Äänen ja äänenvoimakkuuden säätämiseksi käytä 
liitetyn laitteen säätimiä, ja CD-soittimen säätä äänenvoimakkuus 
VOL E säätimellä.

LINE OUT/

Ulosmeno

4.5V
 D

C

Verkkosovitin (toimitettu laitteen mukana tai saatavissa lisävarusteena)

Su
om

i

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
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KUULOKKEET JA ÄÄNIVALINNAT

30

Kuulokkeiden liittäminen
• Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet 

LINE OUT / p-liittimeen.

• Säädä äänenvoimakkuus VOL E säätimellä.

• Paina DBB-painiketta kerran tai useammin 
valitaksesi DBB-vaihtoehdon.
y Näyttö näyttää eri DBB-vaihtoehdot : dbb1 ja

, tai dbb2 ja . 
y Jos se ei ole aktivoitu, DBB- osoittimia ei näy.

• Paina DBB-painiketta kauemmin kuin 2 sekuntia
valitaksesi piippausvaihtoehdon päällä/pois päältä.

y Näytöllä näkyy tai .
y Jos valittu, piippaus kuuluu, kun painikkeet laitteessa on

painettuna, laite on taukotilassa tai paristojen virta on
alhainen.

        CD  

DBB

DBBDBB
DBB

DBB - Bassokorostus ja akustinen (piippaus) takaisinkytkentä

LINE OUT/

OFF RESUME
HOLD

VOL

OPEN

Äänenvoimakkuus ja äänensäätö

LINE OUT/

Kuulokkeet (HE 545)

Suom
i

Käytä kuulokkeita järkevästi
• Kuulon suojelemiseksi: Kuuntele tasolla, jolla ääni ei ole liian voimakas. Liian

voimakas ääni voi vaurioittaa kuuloasi.
• Turvallisuus liikenteessä: Älä käytä kuulokkeita autoa ajaessasi tai

pyöräillessäsi onnettomuuden välttämiseksi.
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YLEISTIETOJA

31

• Älä kosketa CD-soittimen linssiä A.

• Älä saata laitetta, paristoja tai CD-levyjä alttiiksi
kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kuumuudelle
(lämmittimet tai suora auringonvalo).

• Voit puhdistaa CD-soittimen pehmeällä, hieman
kostutetulla nukkaamattomalla pyyhkeellä. Älä käytä
puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla syövyttävä vaikutus.

• Puhdista CD pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaan päin pehmeällä,
nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaine saattaa vahingoittaa levyä! Älä koskaan
kirjoita CD:lle tai liimaa siihen tarroja.

• Linssi saattaa huurtua, kun laite tuodaan yhtäkkiä kylmästä lämpimään. Silloin
CD-levyjä ei voida soittaa. Jätä CD-soitin lämpimään kunnes kosteus on haihtunut.

• Lähellä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä
CD-soittimessa.

• Vältä pudottamista, koska se saattaa vahingoittaa laitetta.

• Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut
saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kolmeksi materiaaliksi: pahvi
(laatikko), pehmittävä polystyreeni (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojaava
vaahtomuovi).

• Ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka voidaan kierrättää, jos sen
hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon
paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden
hävitystä koskevat säännökset.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

A

CD-soittimen ja -levyjen käsittely

Su
om

i
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AUTOLIITÄNTÄ

32

Käytä ainoastaan AY 3545 
-autojännitemuunninta (4,5 V,
tasavirta, plus-napa
keskusneulaan) ja AY 3501
-autosovitinkasettia. Muut tuotteet
saattavat vahingoittaa laitetta.

1 Aseta CD-soitin
vaakasuoralle, värinättömälle
ja vakaalle pinnalle. Varmista,
että se on turvallinen paikka,
missä soittimesta ei ole
vaaraa eikä haittaa ajajalle tai matkustajille.

2 Aseta jännitemuunnin savukkeensytyttimen pistorasiaan. Tarvittaessa puhdista
pistorasia sähkökosketuksen parantamiseksi (ainoastaan 12 V autoakulla,
negatiivinen maadoitus).

3 Liitä jännitemuuntimen tasavirtapistoke CD-soittimen 4.5V DC tasavirtaliittimeen.

4 Vaimenna äänenvoimakkuus ja liitä sovitinkasetin pistoke CD-soittimen LINE OUT / p
liittimeen.

5 Työnnä sovitinkasetti varovasti autoradion kasettilokeroon.

6 Varmista, ettei johto häiritse ajamista.

7 Käynnistä CD-soitin, käännä VOL E asentoon 8 ja säädä ääni autoradion säätimillä.

• Irrota jännitemuunnin savukkeensytyttimen pistorasiasta aina kun CD-soitin ei ole
käytössä.

Huomautuksia – Vältä liiallista auton lämmittimen välittämää lämpöä ja suoraa
auringonpaistetta (esim. kesällä auringonpaisteeseen pysäköity auto).

– Jos auton radiossa on LINE IN -liitin, käytä LINE IN -liitintä auton
radion kytkemiseksi sovittimen kasetin sijasta. Liitä signaalin johto
tähän CD-soittimen LINE IN -liittimeen ja LINE OUT / p -liittimeen.

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL

4,5 V DC

12 V DC

Autokäyttö (liitännät toimitettu laitteen mukana tai saatavissa
lisävarusteena)

Suom
i
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

33

Kappaleen / nimen valitseminen toiston aikana
• Paina 4 tai ¢ lyhyesti kerran tai useita kertoja

jättääksesi väliin kuluvan, edellisen tai seuraavan
kappaleen /nimen alun.
y Toisto jatkuu valitulla kappaleella /nimellä ja sen

numero näkyy näytöllä.

Kohdan etsiminen toiston aikana
1 Pitämällä 4 tai ¢ painettuna löytääksesi tietyn kohdan taaksepäin tai

eteenpäin.
y Etsintä alkaa ja toisto jatkuu pienellä äänenvoimakkuudella. 2 sekunnin

kuluttua etsintä nopeutuu.

2 Vapauta painike, kun pääset haluttuun kohtaan.
y Normaali toisto jatkuu.

Huomautuksia:– SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL aikana tai
ohjelmaa soitettaessa etsintä on mahdollista vain tietyn kappaleen
sisällä.

-- Ääni on mykistetty MP3- etsinnän aikana.

Albumin valitseminen toiston aikana
• Paina − tai + kerran tai useita kertoja hypätäksesi

ensimmäiseen nimeen kuluvalla, edellisellä tai seuraavalla
levyllä.
y Ensimmäinen nimi valitulta albumilta soitetaan.

MP3- nimen etsiminen toiston aikana
• Pidä + tai − painettuna etsiäksesi nimen eteenpäin tai taaksepäin.

y Etsintä alkaa kovalla nopeudella kaikkien nimien läpi, albumi albumilta.

ESP

ALBUM

TITLE

MP3

MP3 pikaetsintä (vain MP3-CD :illä)

D PLAYBACK

M

A
L

B
U

M
•T

IT
LE

S
EAR CH

STOP

PLAY•P
A

U
S

E
S

E
A

R
C

H

ALBUM•TITLE

T

IO

Kappaleen / nimen valitseminen ja etsiminen (CD ja MP3)
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
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Voit valita korkeintaan 32 raitaa ja tallentaa ne muistiin 
haluamassasi järjestyksessä. Kunkin raidan voi tallentaa
useaan kertaan.

1 Valitse raita painamalla 4 tai ¢CD-soiton
ollessa pysähdyksissä.

2 Painamalla PROGRAM tallennat raidan.
y PROGRAM ilmestyy näyttöön, ja siinä näkyy 

ohjelmoidun raidan numero ja P sekä tallennettujen raitojen
kokonaismäärä.

3 Valitse ja tallenna kaikki haluamasi raidat tällä tavalla.

4 Painamalla 38 käynnistät valitsemiesi raitojen soiton.
y Näyttöön ilmestyy PROGRAM, ja soitto alkaa.

• Voit tarkistaa ohjelman pitämällä PROGRAM-painiketta painettuna yli 2 sekunnin 
ajan.
y Näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään.

Huom! – Jos yrität tallentaa enemmän kuin 32 raitaa, näyttöön ilmestyy FULL.

Ohjelman poistaminen
1 Tarvittaessa pysäytä CD-soitto painamalla 7.

2 Painamalla 7 poistat ohjelman.
y Näyttöön ilmestyy lyhyeksi aikaa CLr, PROGRAM häviää ja

ohjelma pyyhkiytyy pois.

Huom! Ohjelma pyyhkiytyy pois myös jos
– keskeytät virrantulon,
– avaat CD-kannen, tai
– laite kytkeytyy itsestään käytöstä.

CD PROGRAM

CD PROGRAM

PROGRAM

MODE

Raitojen numeroiden ohjelmointi

Suom
i
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

35

Voit tallentaa viimeksi toistetun asentotoiminnon.
Uudelleenkäynnistettäessä toisto jatkuu paikasta, jossa
toiminto keskeytettiin CD Audio -toiminnon tai MP3-
toiston pohjalta.

1 Kytke liukukytkin RESUME-toimintoon toiston aikana
RESUME-toiminnon aktivoimiseksi.
y RESUME näkyy näytössä.

2 Paina 7 , kun haluat pysäyttää toiston.

3 Paina 38 aina kun haluat käynnistää toiston.
y RESUME näkyy näytössä ja toisto jatkuu paikasta, jossa

pysäytys suoritettiin (CD Audio) tai viimeisestä toistetusta
kappaleesta (MP3).

• RESUME -toiminnon katkaisemiseksi siirrä liukukytin toimintoon
OFF.
y RESUME -toiminto katkaistaan.

Voit lukita laitteen painikkeet. Kun jotakin painiketta 
painetaan, mitään ei tapahdu.

1 Kytket HOLD-toiminnon kääntämällä liukukoskettimen
asentoon HOLD.
y Kaikki painikkeet on lukittu.

Painettaessa jotakin painiketta näytössä näkyy
HOLD . Jos laite on sammutettu, HOLD näkyy
ainoastaan painettaessa 38.

2 Lopetat HOLD-toiminnon kääntämällä liukukoskettimen 
asentoon OFF.

Huomautus: Kun HOLD -toiminto katkaistaan kytkemällä liukukytkin
RESUME-toimintoon ja toiminto käynnistetään, toisto
jatkuu paikasta, missä se pysäytettiin (CD Audio) tai
viimeksi toistetusta kappaleesta (MP3).

LINE OUT/

OFF RESUME HOLD

Kaikkien painikkeiden lukitseminen – HOLD

CD RESUME

LINE OUT/

OFF RESUME HOLD

Viimeksi toistetun asentotoiminnon tallennus – RESUME

Su
om

i
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
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Tavallisessa kannettavassa CD-soittimessa saattaa 
musiikki katkeilla esim. hölkätessä. ELECTRONIC SKIP
PROTECTION suojaa heilahduksista ja iskuista johtuvilta
äänenmenetyksiltä. Se ei kuitenkaan suojaa laitetta
pudottamisen aiheuttamilta vaurioilta!

Kun kytket soittimen päälle, ESP- toiminto näkyy
näytöllä ja aktivoituu automaattisesti.
• Paina ESP - painiketta kerran tai useamman kerran 

valitaksesi ESP päällä/pois päältä.
y ESP katoaa näytöltä: ESP ei toiminnassa.
y OOPS ilmestyy lyhyesti: toisto aloittaa väliinjättämisen

osoittaen, että olet ylittänyt maksimaalisen ESP- ajan ESP-
aktivoinnin aikana.

Huomaa: MP3 soitettaessa MP3- näyttö ja ESP- ominaisuus aktivoidaan 
automaattisesti huolimatta ESP- kytkimen asetuksestag.

ESP

ESP

UM•TITLE

ESP

Suom
i
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
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CD- tai MP3- toiston aikana voit vaihtaa soittovalintoja. Voit myös yhdistellä valintoja
ohjelmoitujen kappaleiden tai nimien kanssa.

1 Toiston aikana paina MODE toistuvasti valitaksesi
vaihtoehtosi:
y Toisto alkaa valitussa tilassa vilkutettuaan 3

kertaa.
MP3:
REPEAT : toistaa kaikki nimet kuluvalta albumilta.
REPEAT ALL : toistaa kaikki nimet kaikilta albumeilta.
SHUFFLE : soittaa kaikki nimet satunnaisessa 

järjestyksessä kuluvalta albumilta.
REPEAT ALL SHUFFLE : soittaa kaikki nimet satunnaisessa

järjestyksessä.
Audio CD:
REPEAT : toistaa kuluvan kappaleen.
REPEAT ALL : toistaa kaikki CD :n kappaleet.
SHUFFLE : soittaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

2 Palataksesi normaaliin toistoon paina MODE toistuvasti, kunnes tilavalinnan
osoitin katoaa.

SHUFFLE

ESP

PLAYLIST

REPEAT ALBUM

TITLE

DBB

ALL

PROGRAMCD RESUMEMP3

REPEAT 

ALL

SHUFFLE

MODE

DBB

Eri soittovalintojen valitseminen – MODE
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Tämä CCD-soitin sopii kaikenlaisten audiolevykkeiden
ja MP3 CD-ROM -levykkeiden (esim. CD Recordables- ja
CD Rewriteables -levykkeet) toistamiseen. Se ei sovi
Cdi-, CDV- tai tietokoneen CD- tai DVD-levykkeiden
käyttöön.

1 Työnnä OPEN 2 -liukukosketinta.
y Kansi avautuu.

2 Aseta audio-CD paikalleen painettu puoli ylöspäin 
painamalla kevyesti CD:n keskeltä niin, että se 
asettuu navalle. Sulje kansi painamalla se alas
vasemmalta puolelta.

3 Kytke laite käyttöön ja aloita CD-soitto painamalla on
38 noin 1 sekunnin ajan.
y Näyttöön ilmestyy parhaillaan soivan raidan

numero ja kulunut soittoaika.
• Voit keskeyttää soiton painamalla 38. 

y Näytössä vilkkuu aika, jossa CD-soitto keskeytettiin.

• Soitto jatkuu, kun painat 38.

4 Painamalla 7 pysäytät CD-soiton.
y Näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä ja CD:n

kokonaissoittoaika.

5 Kytket laitteen käytöstä painamalla taas 7.

6 Poista CD tarttumalla sitä reunasta ja painamalla
napaa samalla kun nostat levyä.

0

CD

CD

PLA

Y
•P

A
U

S
E

V
O

L

LINE OUT/

OPEN

CD:n soittaminen
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• Jos CD Rewritable (CD Recordable) -kasettia ei ole nauhoitettu oikein,
näyttöön ilmestyy nF dISC. 
Kun on kysymys CD Audio -toiminnosta, käytä toimintoa FINALIZE CD-
levynauhoittimella nauhoituksen suorittamiseksi.

Huomautus : moni-istunnollisten MP3-kappaleiden toisto on mahdollista
ilman niiden lopullista nauhoittamista. Kuitenkaan varmista,
että päätät (‘suljettan’ tai päätetään) polttamisen.

• Jos CD Audio -kappaleita toistetaan CD Rewritable -levyllä, äänen toiston
käynnistäminen vie 10-25 sekuntia sen jälkeen kun on painettu 38 .
MP3-kappaleiden nauhoituksissa äänen toiston käynnistäminen vie 15-30
sekuntia.

• Toisto pysähtyy CD-levypesä avattaessa.

• rEAd vilkkuu CD-levyä luettaessa.

• Jos ei ole minkäänlaista toimintaa 20 sekunnin ajan, laite tyhjentää näytön, ja jos
ei ole minkäänlaista toimintaa seuraavien 5 sekunnin aikana, laitteen toiminta
katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tällöin menetetään kaikki
asetukset, kuten esimerkiksi ohjelma- ja toistotilat.

Toistoa koskevia tietoja
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Tuetut formaatit
Tämä laite tukee:
– Käytä ISO 9660 levyformaattia, kun poltat CD-ROM :ia.
– Levyformaatti: ISO9660, Joliet, Useampi polttokerta.
– MP3 musiikki tiedostoformaatit.
– MP3 bittinopeus (datanopeus): 32-320 kbps ja muuttuva bittinopeus. 

MP3
Musiikin pakkaustekniikka MP3 (MPEG Audio Layer 3) vähentää alkuperäistä
digitaalista äänidataa jopa 10-kertaisesti heikentämättä huomattavasti äänen laatua.
Tämän avulla voi äänittää jopa 10 tuntia CD-laatuista musiikkia yhdelle CD-ROM :ille.

Miten saan MP3-musiikkia
• Joko imuroit laillista MP3-musiikkia Internetistä tietokoneesi kovalevylle tai laitat

audio CD :n tietokoneesi CD-ROM- asemaan ja pakkaat musiikkia MP3-formaattiin
millä tahansa MP3-koodausohjelmalla.

• Hyvän äänenlaadun saavuttamiseksi 128 kbps bittinopeutta suositellaan
MP3-tiedostoille.

Kun poltat MP3-CD :tä
• Varmista, että MP3-tiedostonimet päättyvät .mp3
• Jotkut MP3-koodaajat määräävät kappaleille numerot automaattisesti.

Yleisiä tietoja

TÄRKEITÄ MÄÄRITELMIÄ

Suom
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Voit tallentaa jopa 400 kappaletta yhdelle MP3-CD :lle.
• Jotta löydät ne helposti, voit järjestää ne kansioiksi 

(“albumeiksi”), esim. albumi VERDI :llä CLASSIC :ssa on
albuminimenä CLASSIC\MOZART\VERDI (esim. vastaten Expanium

numeroa 3).

Kuvassa olevat albumit soitetaan seuraavalla tavalla:

Expanium PC Polku
Albumi Näyttö
Näyttö
1 CLASSIC
2 CLASSIC\MOZART
3 CLASSIC\MOZART\VERDI
4 POP\BLUR
5 REGGAE

Huomautuksia:
Nuolipolku näyttää MP3-albumin järjestyksen ja nimen toiston.

POP :ssa ei ole MP3-tiedostoja. POP jätetään siksi väliin.

Käy EXPANIUM-kotisivulla
http://www.expanium.philips.com

  CLASSIC
  MOZART

  001XXXXX.mp3   VERDI
  002XXXXX.mp3
  003XXXXX.mp3
  004XXXXX.mp3   011XXXXX.mp3   021XXXXX.mp3
  005XXXXX.mp3   012XXXXX.mp3   022XXXXX.mp3

.. .. ..

  POP

  BLUR

  031XXXXX.mp3
  032XXXXX.mp3

.. ..

  REGGAE

  041XXXXX.mp3
  042XXXXX.mp3

..

     .

ALBUM
ESP

ALBUM

TITLE

MP3

Kuinka järjestät MP3-tiedostot
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Datan äänittämiseksi levylle on olemassa 3 formaattia:

1 DAO (Koko levy kerralla)
Kaikki äänitettävä data on valmistettava ja kirjoitettava levylle alusta loppuun
yhdellä äänityksellä (yksi polttokerta) ja 'suljetaan' tai päätetään. Et voi lisätä
myöhemmin dataa CD :llesi.

2 Useampi polttokerta
Data äänitetään eri kerroilla (useampi polttokerta), joilloin voit poistaa, kopioida,
siirtää ja nimetä uudelleen tiedostoja. Useimmat CD-ROM-asemat kuitenkin
oletusarvonaan päästävät vain viimeisen CD-ROM-levyn polttokerran. Siksi sinun
olisi hyvä käyttää tietoja tai tiedosto-osoittimia viimeisestä polttokerrasta mihin
vanhat tiedostot sijoitettiin ja kovalevyltä tuoduista uusista tiedostoista, jotta kaikki
polttokerrat liitetään yhteen ja vältetään nimien tai albumien järjestelyssä
tapahtuvia menetyksiä.

3 Packet-tai Packet Writing-menetelmä
Packet Writing-formaatti jakaa kappaleet pienempiin datan osiin äänityksen aikana.
Riippuen levyllä käytettävissä olevasta tilasta tämä tarkoittaa sitä, että yhden 
CD-kappaleen äänitys hajotetaan noin 10 musiikkipalaseen!

Yleisiä tietoja kirjoitusformaateista

Suom
i

TÄRKEÄÄ!

• TÄMÄ LAITE EI VOI LUKEA äänityksiä, jotka on tehty seuraavilla: DirectCD,
Packet Writing, Package Writing ja UDF.

• Älä yritä yhdistää audio CD :tä ja MP3-kappaleita CD-R(W) tai CD-ROM
:iin, sillä laite pystyy toistamaan vain audio CD-kappaleitasi sekaCD-
formaatilta.
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1 Laita MP3 CD-ROM merkkipuoli ylöspäin.
Työnnä CD :n keskusta kevyesti asettaaksesi sen paikoilleen. 
Seis-asennossa näytöllä näkyy albumien kokonaislukumäärä
(maksimi 40), ja nimet (maksimi 400).

2 Paina 38 aloittaaksesi toiston.
Näytöllä näkyy MP3 ja ESP, kuluva albumi ja nimen numerot ja
kulunut soittoaika.

3 Paina 7 lopettaaksesi toiston.
Toisto keskeytyy ja näytöllä näkyy nimien ja albumien 
kokonaislukumäärät.

ESP

ALBUM

TITLE

MP3

ESP

ALBUM

TITLE

MP3

MP3-CD :itten soittaminen

Su
om

i

EXP201/00 fin  27/7/01 16:45  Page 43



VIAN ETSINTÄ

44

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen
korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys
myyntiedustajaan tai huoltoon.

Vika Tarkistuspiste Korjaustoimenpide
Virta ei kytkisty Paristot

Onko paristot asennettu Asenna paristot oikein.
oikein?
Onko paristot tyhjentyneet? Vaihda paristot.
Virtaverkkosovitin
Löystynyt kytkentä? Liitä sovitin kunnolla.

Onko virtaverkkosovitin Liitä virtaverkkosovitin 
liitetty oikein? oikein.
Käyttö autossa
Savukkeensytytin ei saa virtaa, Kytke virta-avain tai 
kun virta-avainta ei ole kytketty? asenna paristot.

HOLD, OOPS tai Onko levypesän kansi Sulje levypesän 
no dISC suljettu kunnolla? kansi kunnolla.
näytössä ja Onko laite HOLD-tilassa? Vapauta HOLD
toisto on Onko linssissä kosteutta? Odota, kunnes linssin 
mahdotonta tai kosteus on häipynyt.
pysähtyy CD: Onko CD asennettu oikein? Aseta CD niin, että 
n toiston aikana tekstipuoli on ylöspäin.

Onko CD naarmuuntunut Käytä toista CD-levyä.
tai vaurioitunut?
Onko CD likainen? Puhdista CD.

Suom
i

VAROITUS
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu
raukeaa.
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Vika Tarkistuspiste Korjaustoimenpide
nF dISC CD-RW (CD-R) levyä ei Päätä äänitys 
näytössä ole äänitetty oikein. CD-äänittimen 

FINALIZE-toiminnolla.
Toisto ei käynnisty Onko RESUME- tai PROGRAM- Katkaise RESUME-toiminto 
ensimmäisestä toiminto aktivoituna? tai poista ohjelma.
kappaleesta
Ei ääntä tai heikko Onko liittimet asennettu Tarkista kaikki liittimet.
äänen laatu oikein?

Onko äänenvoimakkuus Säädä äänenvoimakkuus.
liian alhainen?
Onko kuulokkeiden liitin Puhdista kuulokkeiden liitin.
likainen?
Onko laite asetettu lähelle Siirrä laite pois 
voimakkaita magneettikenttiä? voimakkaiden 

magneettikenttien 
läheisyydestä.

Käyttö autossa
Sovitinkasetti asennettu Asenna sovitinkasetti 
väärin? oikein.
Onko lämpötila auton sisällä Anna laitteen tottua 
liian korkea/alhainen? lämpötilaan.
Onko savukkeensytyttimen Puhdista 
liitin likainen? savukkeensytyttimen liitin.
Onko auton kasettinauhurin  Muuta automaattisen 
suunta automaattisesti kääntämisen suunta.
kääntyvässä toiminnossa?
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Tyyppikilpi löytyy laitteen pohjasta.
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