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1. Käyttötarkoitus 
 
DVD Micro System toistaa musiikkia CD-levyiltä sekä musiikkia, videoita ja valokuvia DVD-levyiltä ja 
USB-laitteesta. Laite toistaa myös kuvia Kodakin kuva-CD:ltä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen 
ensimmäistä käyttökertaa. 
 

 
DVD-levy ja DVD-laitteet valmistetaan maailmanlaajuisesti sovitun DVD-aluekoodijärjestelmän 
mukaisesti, joka sallii laitteen soittavan vain saman aluekoodin mukaisia DVD-levyjä. Jos DVD:n 
etiketin koodinumero ei vastaa laitteen koodia, laite ei toista DVD-levyä. 
 

 
Laitteessa on sisäänrakennettu kopiosuojaustekniikka, joka estää kopioinnin levyltä mihinkään 
laitteeseen. Jos laitteeseen on kytketty videonauhuri, videosta tuleva kuva vääristyy tallennuksen 
aikana. 
 

 
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby 
Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellinen, julkaisematon ohjelma. Copyright 1992-1997 Dolby 
Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään. 
 

 
Tuote tukee Kodak Picture CD -formaattia ja näyttää Kodak Picture CD-levyjä. "KODAK Picture CD 
Compatible" -logo on tuotemerkki, jonka omistaa Eastman Kodak Company ja jota käytetään luvalla. 
 

 
Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia äänituotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin 
valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa 
mahdolliset toiminnot todella toimivat. 
 
 

  



2. Turvallisuus 
2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat 
 

 
VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena 
henkilövahinko tai kuolema. 

 
VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista. 

 
Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta. 
 
 

2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 
 

 
VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. 
 

 
 

VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle. 

 

 
 

VAROITUS Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin. 

 

 
 

VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. 

 

 
 

Tämä laite on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite 
vastaa arvokilvessä olevaa jännitettä. 

 

 
 

Tässä laitteessa on laser-järjestelmä. Älä yritä avata laitetta, jotta et joutuisi suoraan alttiiksi 
lasersäteelle. Näkyvää lasersäteilyä kotelon ollessa avattuna ja lukituksen ohitettuna. 

  



3. Käyttöönoton valmistelu 
3.1. Pakkauksesta purkaminen 
 
 

 Pura laite varovasti. 

 Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys 
jälleenmyyjääsi. 

 Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on. 
 

 
Suosittelemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote 
huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität 
pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi. 
 
 

3.2. Pakkauksen sisältö 
 

 
Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen: 
 
1x AMN250UC DVD Micro -järjestelmä 
2 x Kaiutin 
1 x kaukosäädin 
2 x paristoa (AAA) 
1 x ääni-/videokaapeli 
1 x FM-antenni 
 

 
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 
 
 

  



4. Asennus 
4.1. Paristojen asentaminen 
 

 
Aseta paristot 

 

 Poista paristolokeron kansi. 

 Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-). 
 

 
VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat 
laitetta. Korroosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät 
takuun. 
 
 

4.2. Järjestelmän liittäminen 
 
Liitä kaiuttimet laitteeseen. 

 
 
 

  



4.3. Satunnaisen laitteen liittäminen 
 
Liitä tv 

 

 Käytä tähän yhtä kaapeleista alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla. 

 
 
Antennin liittäminen laitteeseen: 

 

o Liitä FM-antenni tai sopiva kaapeli FM RADIO ANTENNA -liitäntään. 

 
 
 

  



4.4. Verkkovirtaan liittäminen 
 
Liitä laite verkkovirtaan. 

 
 
Kytke laite päälle 

 
 
 

  



5. Toiminnot 
5.1. Kauko-ohjaus 
 

 
 

1. STANDBY-painike 
2. Numeronäppäimet 
3. GOTO-painike 
4. SETUP painike 
5. PBC painike 
6. PROGRAM painike 
7. VOLUME-painike (+/-) 
8. FAST FORWARD -painike 
9. FAST REWIND -painike 
10. TITLE-painike 
11. Nuolinäppäimet 
12. AUDIO-painike 
13. S.EFFECT-painike 
14. USB painike 
15. REPEAT painike 
16. STEP painike 
17. OPEN/ CLOSE painike 
18. PLAY/ PAUSE painike 
19. MUTE painike 



20. ANGLE painike 
21. V-MODE painike 
22. SOURCE SELECT painike 
23. OSD painike 
24. NEXT painike 
25. PREVIOUS painike 
26. SUBTITLE painike 
27. ENTER painike 
28. MENU painike 
29. CH-LEVEL painike 
30. TONE painike 
31. ZOOM painike 
32. STOP painike 
33. A-B painike 

 
Radio 

 

1. STANDBY-painike 
2. Numeronäppäimet 

8. SEARCH (+/-)-painike 
11.MEMORY-painike 
23.RADIO (+/-)-painike 
24. AUTO-painike 
26. MO/ST-painike 
30.STOP-painike 
 
 

  



5.2. AMN250UC DVD Micro System 
 

 
 

1. SOUND EFFECT 
2. SOURCE 
3. STANDBY 
4. FAST REWIND 
5. DISPLAY 
6. FAST FORWARD 
7. OPEN/CLOSE 
8. PLAY/PAUSE 
9. STOP 
10. Kaiutin 
11. HEADPHONE 
12. PREVIOUS 
13. MEMORY CARD 



14. VOLUME (+/-) 
15. USB 
16. NEXT 
17. MICROPHONE 
18. ON/OFF 
19. SPEAKER OUTPUT 
20. Y 
21. AUDIO OUTPUT (L) 
22. CB/PB 
23. AUDIO OUTPUT (R) 
24. CR/PR 
25. COAX 
26. S-VIDEO OUTPUT 
27. VIDEO OUTPUT 
28. LINE IN (R) 
29. LINE IN (L) 
30. AM ANTENNA 
31. FM ANTENNA 
32. SCART 

 
 

  



6. Käyttö 
 
Kaikkia laitteen toimintoja voi ohjata kaukosäätimellä. Kaikki ohjeet viittaavat käyttöön 
kaukosäätimellä, ellei toisin mainita. 
 

6.1. Pikaopas 
 

 
Yleiset toiminnot 
 

 Aseta laite valmiustilaan. 

 Kytke laite päälle painamalla STANDBY-painiketta (1). Kytke takaisin valmiustilaan painamalla 
uudelleen STANDBY-painiketta (1). 

 Käytä SOURCE (22) näppäintä valitaksesi LINE-IN, DVD, tai TUNER. 

 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (9). 

 Voit mykistää tai palauttaa äänen painamalla MUTE-painiketta (26). 
 
 

  



DVD/CD-toiminnot 

 

 Kytke televisioon virta. 

 Kytke laite päälle 

 Valitse lähdetila DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Aseta levy levykelkkaan. Paina OPEN (17)-painiketta (laitteessa) avataksesi levykelkan. 
 
Näytössä näkyy kappaleiden kokonaismäärä CD-levyllä. 
 

 Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (18) yhden kerran. 

 Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "DVD/CD-toiminnot" jäljempää tästä ohjekirjasta. 
 
Virittimen toiminnot 

 

 Kytke laite päälle 

 Valitse lähdetila TUNER, painamalla SOURCE -painiketta (22). 
 
LINE-IN 

 

 Valitse lähdetila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Liitä ulkoinen laite AMN250UC Mirco DVD System. 
 
USB- ja muistikorttitoiminnot 

 

 Kytke televisioon virta. 

 Kytke laite päälle 

 Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla. 

 Valitse lähdetila DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Paina USB painiketta (14). 

 Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (18) yhden kerran. 

 Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "USB- ja muistikorttitoiminnot" jäljempää tästä 
ohjekirjasta. 

 
 

  



6.2. Yleisten asetusten valikkotoiminto 
 

 
Tässä luvussa kerrotaan laitteen täydellinen asennus: näytön asettaminen, äänen asetukset ja videon 
asetukset. 
 
 

Yleisten asetusten valikko 
Alkuperäisten asetusten muuttaminen 
Seuraavat toimet on tehtävä kaukosäätimellä. 
 

 Paina SETUP-painiketta (4). 

 Paina nuolinäppäimiä (vasen ja oikea) (11) valitaksesi valikon. Alivalikko ilmestyy näkyviin. 

 Paina nuolinäppäimiä (ylös ja alas) (11) selataksesi alivalikkoa. 

 Paina ENTER-näppäintä (27) valitaksesi asetuksen tai vasemmalle-nuolinäppäintä 
peruuttaaksesi valinnan. 

 Paina SETUP(4)-painiketta tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi. 
 
 

  



Kuvaformaatti 

 

TV DISPLAY-osiossa, paina nuolinäppäimiä (11) ja valitse 4:3 4:3 PANSCAN tai 4:3 LETTERBOX 
perinteiseen televisioon. Valitse WIDE SQUEEZE laajakuvatelevisioon. 

 
ANGLE MARK-kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun toiminto on 
päällä ON, laite näyttää kulmamerkin, kun useat kamerakulmat ovat käytettävissä. 
 
OSD LANG 

 

 OSD LANG -kohdassa nuolinäppäimillä valitaan kieli. 
 
CLOSED CAPTIONS -kohdassa, paina nuolinäppäimiä kytkeäksesi toiminnon ON tai OFF. Kun päällä 
ON, laite näyttää piilotetun tekstin, jos sitä on saatavilla. 
 
Näytönsäästäjä on/off. 
Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, jos kuvaa ei ole. 
 
viimeisin muisti: on/off 
Kun DVD on pysäytetty, toisto alkaa automaattisesti uudelleen siitä, mihin se viimeksi pysähtyi. 
 
 

Ääniasetusten sivu 
Kaiuttimen asetukset 
DOWNMIX: Valitse LT/RT sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen vasempaan ja oikeaan kanavaan. 
Valitse STEREO sekoittaaksesi 5.1-kanavaisen äänen signaalin stereoksi. 
 
DIGITAL OUTPUT 
Valitse SPDIF RAW asettaaksesi digitaalisen audiosignaalilähdön sen raaka-muodossa (DTS/Dolby 
Digital 5.1). 
Valitse SPDIF OFF kytkeäksesi digitaalisen äänisignaalilähdön pois. 
LPCM OUTPUT 
LPCM OUT: Kun PCM ONLY on asetettu, toiminto tarjoaa näytetaajuuden analogiselle äänitulolle (48 
kHz tai 96 kHz). 
 
High Definition Compatible Digital (HDCD) 
Valitse arvo (2x, 1x OFF) saadaksesi esiin HDCD-koodattujen CD-levyjen täyden äänen. 
 
Karaoke-asetukset 
MIC: Voit vaihtaa kytketyn mikrofoniin päälle eikä pois. 
MIC VOL: Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta. 
ECHO LEVEL: Säädä kaiun tasoa mikrofonissa. 
 
 

Dolby digital -ääniasetus 
DUAL MONO 
STEREO: stereotehoste 
R-Mono: vain oikea kanava. 
L-Mono: vain vasen kanava. 
Mix-Mono:vasemman ja oikean kanavan keskiarvo. 
 

 
Tämä toiminto on käytettävissä vain Dolby AC-3 koodatuissa 2-kanavaisissa levyissä. 
 
 



DYNAAMINEN 
Valitse arvo dynaamisen alueen tiivistykseen, välttääksesi ääniyksityiskohtien häviämisen liian 
vähäisen äänenvoimakkuuden takia. 
 
Video-asetusten sivu 
RESOLUTION: valitse haluamasi tarkkuus. 
OFF: Valitse tämä formaatti, jos komposiittivideolähtö on käytössä. 
YUV: Aseta videoulostulo analogiseen komponenttivideomuotoon. 
P_YUV: Valitse tämä formaatti, jos käytetään komponenttilähtöä ja lähetät videolähdössä 
progressiivista signaalia. 
RGB: Aseta videoulostulo RGB-muotoon, kun SCART on käytössä. 
 
SHARPNESS: Näytön terävyyden säätö. 
BRIGHTNESS: Näytön kirkkauden säätö. 
CONTRAST: Säädä kuvan kontrastia. 
HUE: Säädä väri-intensiteetti. 
SATURATION: Säädä kuvan kylläisyys. 
GAMMA:Väri-intensiteetin säätö. 
 

Omat asetukseni -sivu 
Valitse videon lähtöformaatti sopivaksi TV-järjestelmään: PAL, AUTO tai NTSC. 
Videon lähtöformaatti voidaan valita vain, kun DVD-kelkka on tyhjä. 
 

 
Huomaa: jos olet valinnut väärän vaihtoehdon, se voi aiheuttaa huonon kuvalaadun. Valitse silloin 
toinen asetus. 
 
PBC (Playback Control) 
Paina PBC-painiketta (5) kytkeäksesi toiston. 
 
Kielen asetussivu 
SUBTITLE-kohdassa valitse tekstityksen kieli. 
AUDIO-kohdassa valitse äänen kieli. 
DISC MENU- kohdassa valitse levyvalikon kieli. 
 
Luokitusasetusten sivu 
PARENTAL 
 

 Aseta elokuvaluokitus laitteen toistamille elokuville. Elokuvia, jotka on luokiteltu korkeammalle 
tasolle kuin lapsilukon asetus sallii, ei voi katsella. 

 Salasana luokituksen nollaamiseen on 136900. 
 

 
Tämä toiminto on käytettävissä vain levyillä, joissa on vanhempien luokitus koodattu. 
 
SET PASSWORD 
PASSWORD: Vaihda oletussalasana. Anna nykyinen salasana ensimmäiseen ruutuun. Anna uusi 
salasana toiseen ruutuun. Anna uusi salasana uudelleen kolmanteen ruutuun vahvistaaksesi sen. 
 

 
Oletussalasana (136900) on aina aktiivinen. Myös silloin kun salasana on nollattu. 
 
OLETUS 
Palauta kaikki laitteen oletusasetukset, lukuun ottamatta asetuksia valikoissa PARENTAL ja 
PASSWORD. 
 



6.3. DVD/CD-toiminnot 
 

 
Valmistelu 
 

 Kytke televisioon virta. 
 
TV-ruudulle ilmestyy sisältönäyttö, kun levy on ladattu sisään. 
 

 Paina nuolipainikkeita (11) ja valitse valikkokohde. 

 Paina ENTER-painiketta (27) vahvistaaksesi valitun valikkokohdan. 
 
Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä: 
 

 Voit valita luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla numeronäppäimiä (2). 

 Voit valita edellisen tai seuraavan luvun (DVD) tai kappaleen (CD), painamalla PREV-painiketta 
(25) tai NEXT-painiketta (24). 

 Pääset eteen- tai taaksepäin DVD-levyllä painamalla FWD-painiketta (7) tai REV-painiketta (8). 
Käytettävissä olevat nopeudet ovat: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. 

 Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (18) kerran; jatka toistoa painamalla 
painiketta uudelleen. 

 Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (32) yhden kerran. Paina painiketta uudelleen 
pysäyttääksesi toiston pysyvästi, tai paina PLAY/PAUSE (18) jatkaaksesi toistoa. 

 
Toista luku (DVD) tai kaikki kappaleet (CD): 
 

 - Paina REPEAT-painiketta (15) kerran TOISTAAKSESI nykyisen luvun tai kappaleen. 

 - Paina painiketta kaksi kertaa toistaaksesi kaikki luvut tai kappaleet 

 - Paina painiketta kolme kertaa peruuttaaksesi toiminnon. 

 Poistu REPEAT-toiminnosta painamalla painiketta toistamiseen. 

 Voit toistaa DVD:n ruutu kerrallaan painamalla STEP-painiketta (16). Paina PLAY/PAUSE -
painiketta (18) aloittaaksesi normaalin toiston. 



 Voit katsella tietyn nimikkeen DVD:ltä, paina TITLE painiketta (10). Käytä nuolinäppäimiä 
valitaksesi nimikkeen. 

 Voit kytkeä tekstityksen DVD:lle painamalla SUBTITLE painiketta (26). Poista tekstitys painamalla 
painiketta toistamiseen. 

 Voit valita kuvakulman, painamalla ANGLE-painiketta (20). 
 

 
Huom. 

 

 Normaalisti MP3-levyn ollessa ladattuna, laite lukee alkutietoja pitemmän aikaa. 

 DVD:tä, joka ei vastaa aluekoodia, ei voida lukea tällä laitteella. 

 Jos levy sisältää sekasisältöä (esim. MP3- ja videotiedostoja), laite vain tunnistaa, luetteloi ja 
toistaa yhden sisältötyypin. 

 
PROGRAM-toiminnon käyttäminen 

 

 Paina PROGRAM-painiketta päästäksesi PROGRAM(6)-toimintoon. 

 Paina numeronäppäimiä (2) valitset haluamasi kappaleen, käytä nuolipainiketta alas (11) 
korostaaksesi seuraavan merkinnän. 

 Vahvista valinta ja käynnistä ohjelma, korostamalla "START" ja painamalla ENTER(27)-
painiketta. 

 Voit lopettaa ohjelman, painamalla PROG(6)-painiketta ja sitten ENTER (27). 
 
MP3/MPEG4-toistotoiminnon käyttäminen 

 

 Aseta MP3/MPEG4-levy. Sisältövalikko näkyy TV- ruudulla. 

 Paina ylös/alas-nuolinäppäimiä (11) ja valitse kansio tai tiedosto. 

 Paina ENTER (27) siirtyäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. 

 Paina MENU-painiketta (28) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana. 
 
ZOOM-toiminnon käyttäminen 
Tätä toimintoa voidaan käyttää valokuvien ja DVD-levyjen lähentämiseen ja loitontamiseen. 
Käytettävissä olevat zoomaussuhteet ovat: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4. 
 

 Paina ZOOM-painiketta (31). 

 Paina ZOOM(31)-painiketta uudelleen asettaaksesi oikean koon. 

 Painamalla nuolinäppäimiä (11) liikut kuvassa. 
 
Kodakin kuva-CD:n toistotoiminnon käyttäminen 

 

 Lisää Kodak-kuva-CD. 

 Paina STOP(32)-painiketta siirtyäksesi pikkukuva-tilaan. Valitse vaihtoehto (Slide 
Show/Menu/prev-next) ja paina ENTER (27). 

 Valitse kuva käyttämällä nuolinäppäimiä (11). Paina ENTER (27) katsoaksesi kuvan. 

 Pienten kuvakkeiden näytössä voit myös valita toiminnot SLIDE SHOW, MENU, PREV tai NEXT. 
Käytä nuolinäppäimiä (11) halutun toiminnon valinnassa ja ENTER (27) vahvistamisessa. 

 Paina PLAY/PAUSE (18) pitääksesi diaesityksen nykyisellä kuvalla. 

 Paina PLAY/PAUSE -painiketta (18) toistaaksesi diaesityksen. 

 Paina PREV-painiketta tai NEXT-painiketta (24/25) ja valitse edellinen tai seuraava kuva. 

 Suurenna kuva painamalla ZOOM-painiketta (31). Voit suurentaa tai pienentää kuvaa painamalla 
Fastforward painiketta (7) tai FastRewind painiketta (8). Jos haluat siirtää kuvan, paina 
nuolinäppäimiä (11). 

 Käännä kuva pysty- tai vaakatasoon painamalla ylös/alas nuolinäppäimiä (11). 

 Voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle, painamalla vasen/oikea nuolinäppäimiä (11). 



 

 
Diaesitys keskeytyy zoom-tilassa. Kuvan kierto ja pyyhi tehostetoiminnot eivät ole käytettävissä zoom-
tilassa. 
 
Video CD:n toistotoiminnon käyttäminen 

 

 Paina PBC-painiketta (5) kytkeäksesi toiston. 

 Aseta video-CD. 

 Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE (27) yhden kerran. 

 Paina PBC-painiketta (5) lopettaaksesi toiston ja palataksesi päävalikkoon. 

 

6.4. Radiotoiminnot 
 

 
 

 Paina SOURCE näppäintä (22) valitaksesi radiotilan. 

 Voit vaihdella Mono- ja Stereo-vastaanottojen välillä, painamalla MO/ST-painiketta (28). 
 
 



Aseta esiasetetut asemat 

 

 Voit hienosäätää taajuutta painamalla SEARCH + painiketta (7) tai SEARCH - painiketta (8). 

 Paina MEMORY-painiketta (12), kun haluttu taajuus on löytynyt. 

 Valitse haluamasi aseman numero (2) numeronäppäimillä ja tallenna taajuus pikavalintaan. 

 Aseta esiasetetun aseman taajuus numeronäppäimillä. 
 
 

 Jos haluat etsiä taajuuksia automaattisesti, paina AUTO-painiketta (26). 

 Voit lopettaa automaattisen taajuuksien haun painamalla STOP-painiketta (32). 

 Voit siirtyä seuraavaan pikavalintaan painamalla RADIO-painikkeita (+ tai -) (24/25). 
 
 

6.5. LINE-IN 
 

 
 

 Liitä ulkoinen laite AMN250UC DVD Micro System. 

 Valitse lähdetila LINE-IN, painamalla SOURCE -painiketta (22). 
 
 

  



6.6. USB ja muistikortti 
 

 
 
Valmistelu 

 

 Kytke televisioon virta. 
 
USB-toiminnot 

 

 Aseta USB-laite paikkaan . Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla. 

 Valitse lähdetila DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Paina USB/ MEMORY CARD painiketta (14). 
 
Muistikorttitoiminnot 

 

 Aseta SD/MMC -laite paikkaan. Laite voidaan asettaa vain yhdellä tavalla. 

 Valitse lähdetila DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Paina USB/ MEMORY CARD painiketta (14). 
 
Kun laite on liitetty ladattu, sisältövalikko näkyy TV:n kuvaruudussa. 
 

 Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto. 

 Paina ENTER-painiketta (27) päästäksesi valittuun kansioon tai tiedostoon. Voit myös käyttää 
numeronäppäimiä (2) ja valita kansion tai toistaa tiedoston. 

 Paina nuolinäppäimiä (11) (ylös ja alas) ja valitse kansio tai tiedosto. 

 Vahvista painamalla ENTER (27) 

 Paina MENU-painiketta (28) palataksesi sisältövalikkoon toiston aikana. 
 
Toiston aikana seuraavat toiminnot ovat käytettävissä: 
 

 Voit valita kappaleen, painamalla PREV-painiketta (25) tai NEXT-painiketta (24), kunnes haluttu 
kappale on asetettu. 

 Jos haluat keskeyttää toiston, paina PLAY / PAUSE (18) kerran; jatka toistoa painamalla 
painiketta uudelleen. 

 Voit lopettaa toiston, painamalla STOP-painiketta (32). 



 Voit poistaa laitteen, vetämällä sen varovasti ulos korttipaikasta. 
 

 
Koska markkinoilla on runsaasti erilaisia ääni€ ‹ tuotteita, joissa on USB-portti ja niissä on joskus hyvin 
valmistajakohtaiset toiminnot, emme voi taata, että kaikki laitteet tunnistetaan, tai että kaikki teoriassa 
mahdolliset toiminnot todella toimivat. 
 
 

6.7. Karaoke-toiminto 
 

 
 

 
Huom. 
Kytke mikrofoni päälle SETUP -valikosta. 
 
Karaoke-toiminto antaa sinulle mahdollisuuden laulaa musiikin soidessa. 
 

 Yhdistä mikrofoni asettamalla kaapelin pistoke mikrofoniliitäntään. 

 Paina OPEN/CLOSE painiketta (17). 

 Aseta karaoke-levy levykelkkaan. 

 Valitse lähdetila DVD, painamalla SOURCE -painiketta (22). 

 Voit kytkeä alkuperäisen kappaleen päälle ja pois painamalla (12) -painiketta. 

 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL - painiketta (9). 
 
 

  



7. Puhdistus ja hoito 
 

 
VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa 
verkkovirrasta. 
Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja 
miedolla puhdistusaineella. 
 

7.1. Levyn käsittely ja hoito 
 
 

 Pidä levyä sormilla. Pidä levyä ulkoreunasta ja/tai keskustareiästä. Älä kosketa levyn pintaa. 

 Älä taivuta tai paina levyä. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämmön lähteille. 

 Puhdista levy pinta pehmeällä, kuivalla puhdistusliinalla. Pyyhi levyn pinta varovasti, säteittäin, 
keskeltä kohti ulkoreunaa. 

 Älä käytä tinneriä, alkoholia, kemiallisia liuottimia tai suihkeita puhdistukseen. Tällaiset 
puhdistusnesteet vahingoittavat pysyvästi levyn pintaa. 

 
 

  



8. Tekniset tiedot 
 
AMN250UC DVD Micro System 
Jännite: 240VAC / 60 Hz 
Virrankulutus: 100W 
Taajuusvaste: +/- 1,5 dB (20Hz ~20KHz) 
 
Levyn poistaminen 
Televisiojärjestelmä: PAL/NTSC 
Taajuusalue: 20Hz ~20KHz 
Signaali-/kohinasuhde: >80dB (1kHz) 
Dynaaminen alue: >70dB (1kHz) 
Vääristymä: < -60dB (1kHz) 
Värinä ja huojunta 
 
Kaukosäädin 
Pariston koko: AAA 
 
Radio 
Taajuusalue: 87,5~108 MHz 
 
Tuetut mediaformaatit 
Levytyypit: DVD / CD / CD-DA, V-CD 
Kuvaformaatit: JPEG / Kodak Picture CD 
Videoformaatit: MPEG4, WMA, AVI 
Ääniformaatit: MP3 
 
Käyttöympäristö 
Käyttölämpötila: - 10 ~ +35 C(elsius) 
Suhteellinen kosteus: 5% ~90%  
 
 

  



9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten 
laitteiden hävittäminen 
 

 
Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen 
kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset 
keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään 
oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi 
aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää 
luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana. 
 
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi 
jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen. 
 
Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu 
 

 
Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä 
varten. 
 

 


