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Varmista, että rekisteröit ostoksesi.
Web-sivut: www.cambridge-audio.com/
sts
Rekisteröitymällä saat kuulla
ensimmäisenä:
• tulevista tuotejulkaisuista
• ohjelmistopäivityksistä
•u
 utisista, tapahtumista sekä
erikoistarjouksista ja kilpailuista!
Tämän ohjeen tarkoituksena on tehdä tuotteen asennuksesta ja
käytöstä mahdollisimman helppoa. Tässä julkaisussa olevat tiedot
on tarkistettu mahdollisimman tarkkaan painohetkellä; Cambridge
Audio pyrkii kuitenkin jatkuviin parannuksiin, joten tuotteen malli ja
tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeuden suojaamia tietoja. Kaikki
oikeudet pidätetään. Mitään tämän oppaan osaa ei saa monistaa
millään mekaanisella, elektronisella tai muulla tavalla missään
muodossa ilman valmistajalta etukäteen saatua lupaa. Kaikki
tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.
Cambridge Audio ja Cambridge Audio-logo ovat Cambridge
Audion tavaramerkkejä.
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CXC
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue oman turvallisuutesi tähden huolellisesti seuraavat tärkeät
turvallisuusohjeet, ennen kuin yrität liittää tämän yksikön verkkovirtaan. Ne
auttavat myös saamaan laitteesta parhaan suorituksen ja pidentämään sen
käyttöikää:
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista se ainoastaan kuivalla liinalla.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salama ja nuolenpää on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää siitä, että tuotekotelossa on eristämätöntä "vaarallista
jännitettä", jonka voimakkuus saattaa riittää aiheuttamaan sähköiskun.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu varoittamaan
käyttäjää siitä, että laitteen huolto-ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja
huoltoon liittyviä ohjeita.

WEEE-symboli

7. 
Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
8. Älä asenna sitä lämmönlähteiden lähelle, esimerkiksi lämpöpattereiden,
lämpöritilöiden, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle
(mukaan lukien vahvistimet).
9. 
Älä poista polaroidun tai maadoitetun pistokkeen turvallisuuden
merkitystä. Polaroidussa pistokkeessa on kaksi napaa, joista toinen on
leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi napaa ja kolmantena
maadoitusnapa. Leveä napa tai kolmas napa lisäävät turvallisuutta. Jos
toimitettu pistoke ei ole sopiva seinän pistorasiaan, hanki sähköliikkeestä
sopiva tuote.
10. 
Varmista, ettei sähköjohdon päällä kävellä eikä se joudu puristuksiin,
etenkään pistokkeen, laitteen liittimien ja laitteen ulostulokohtien lähellä.
11. Käytä vain valmistajan ilmoittamia lisälaitteita.
12. 
Käytä vain valmistajan määrittelemää tai tuotteen mukana
toimitettua kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kannaketta tai
pöytää. Jos käytät kärryä, noudata varovaisuutta siirtäessäsi
laitetta kärryllä, ettei se kaadu ja aiheuta vammoja.
13. Irrota laitteen pistoke ukonilmalla tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Pyydä aina pätevää huoltohenkilöä huoltamaan laite. Huolto on tarpeen,
jos laite vaurioituu, esimerkiksi jos sähköjohto tai pistoke vaurioituvat,
laitteen päälle kaatuu nesteitä tai sen sisään putoaa esineitä, laite jätetään
sateeseen tai muuten kosteaan ympäristöön, se ei toimi normaalisti tai se
pudotetaan.
VAROITUS
–
Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan ympäristöön, jotta vältetään
tulipalon ja sähköiskun vaara.
–
Paristoja (asennettuja akkuja tai paristoja) ei saa altistaa liialliselle
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.
Laitteen rakenne kuuluu luokkaan 1, ja laite on liitettävä maadoitettuun seinän
pistorasiaan.
Laite on asennettava siten, että sähköjohto voidaan irrottaa seinän
pistorasiasta (tai laitteen takana olevasta liittimestä). Jos virtapistoketta
käytetään irrotusvälineenä, sen täytyy olla helposti käytettävissä.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa. Varmista hyvä ilmanvaihto.
Suosittelemme, ettei laitetta aseteta suljettuun paikkaan; hyllylle asetettaessa
se tulee asettaa ylimmälle hyllylle mahdollisimman hyvän ilmanvaihdon
varmistamiseksi.. Laitteen päälle ei saa asettaa esineitä. Laitetta ei saa asettaa
matolle tai muulle pehmeälle pinnalle eikä sen tuloaukkoja tai ulostulosäleikköjä
saa peittää. Tuuletussäleikköjä ei saa peittää sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tms.
Laitetta ei saa asettaa veden lähelle eikä altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle tai muille nesteille. Laitteen päälle ei saa asettaa vettä sisältäviä
esineitä kuten maljakoita.

ostettiin.

Roskakori, jonka päällä on rasti, on EU:n symboli, joka
osoittaa, että kyseessä on erilliskeräykseen kuuluva sähkö- tai
elektroniikkalaite. Tässä tuotteessa on sähkö-elektroniikkalaite,
joka tulee käyttää uudelleen, kierrättää tai ottaa talteen eikä sitä
saa hävittää tavallisena lajittelemattomana jätteenä. Palauta
laite tai kysy lisätietoja valtuutetulta jälleenmyyjältä, jolta tuote

CE-merkki
Tämä tuote täyttää seuraavat EU-direktiivit: matalajännite
(2006/95/EY), sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004/108/EY)
ja energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu (2009/125/EY), kun se
asennetaan ja sitä käytetään tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Jotta tuote
täyttäisi nämä vaatimukset jatkuvasti, siinä saa käyttää vain Cambridge Audio
-lisälaitteita ja tuotteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö.

RCM (Regulatory Compliance Mark)
Tämä tuote täyttää turvallisuus-, EMC ja Radio viestinnän
vaatimuksia ERAC ja ACMA.

CU-TR-merkki
Tuote
täyttää
Venäjän,
Valkovenäjän
elektroniikkaturvallisuushyväksynnät.

ja

Kazakstanin

FCC-säännökset
Huomaa: Valmistaja ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöistä, joiden
syynä ovat tähän laitteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset. Tällaiset
muutokset saattavat evätä käyttäjältä valtuuden käyttää laitetta.
Laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän FCC-säännösten
osan 15 B-luokan digitaalilaitteelle asettamat rajoitukset. Näiden
rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisilta
häiriöiltä asuinalueelle asennettaessa. Laite synnyttää, käyttää ja
voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole
kuitenkaan takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä asennuksessa.
Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimeen, mikä
voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi
yrittää korjata häiriöt jollakin seuraavista tavoista:
- Muuta vastaanottimen antennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Yhdistä laite eri sähköpiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on yhdistetty.
-P
 yydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisiohuoltajalta.
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Rajoitettu takuu
Ilmanvaihto
TÄRKEÄÄ – laite kuumenee käytössä. Älä aseta useita laitteita päällekkäin. Älä
aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, ilman riittävää
ilmanvaihtoa.
Älä poista laitteen jalkoja, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä
ilmanvaihto.
Varmista, ettei pieniä esineitä pääse putoamaan laitteen tuuletussäleikön läpi.
Jos niin kuitenkin käy, sammuta laite välittömästi, irrota se verkkovirrasta ja
kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Sijoitus
Valitse asennuspaikka huolellisesti. Vältä asettamasta laitetta suoraan
auringonvaloon tai lämmönlähteen lähelle. Avoliekkejä, kuten palavia
kynttilöitä, ei saa asettaa laitteen päälle. Vältä myös paikkoja, joissa on tärinää
tai jotka ovat erittäin pölyisiä, kylmiä tai kosteita. Laitetta voidaan käyttää
leudossa ilmastossa.
Laite on asennettava tasaiselle, vankalle alustalle. Älä aseta laitetta suljettuun
tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, ilman riittävää ilmanvaihtoa. Älä aseta
laitetta epävakaalle pinnalle tai hyllylle. Se saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa vakavan vamman lapsille tai aikuisille. Älä aseta laitteen päälle muita
laitteita.
Magneettisten hajakenttien tähden laitetta ei saa asettaa levysoittimien tai
katodisädeputkitelevisioiden lähelle mahdollisen häiriön estämiseksi.
Elektronisilla audiokomponenteilla on noin viikon esikäyttöjakso (jos laitetta
käytetään useita tunteja päivässä). Tämän ansiosta uudet komponentit
pääsevät asettumaan hyvin paikoilleen ja audio-ominaisuudet paranevat
tämän ajan kuluessa.

Virtalähteet
Laitetta saa käyttää vain sen etiketissä ilmoitetun tyyppisellä virtalähteellä. Jos
et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde kodissasi on, kysy neuvoa tuotteen
jälleenmyyjältä tai paikallisesta sähkölaitoksesta.
Laite voidaan jättää valmiustilaan, kun sitä ei käytetä, jolloin se kuluttaa <0,5
W. Kytke laite pois päältä irrottamalla sen verkkovirtapistoke.

Ylikuormitus
Älä ylikuormita seinän pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä seurauksena voi
olla tulipalon tai sähköiskun vaara. Ylikuormitetut pistorasiat tai jatkojohdot,
rispaantuneet sähköjohdot, vaurioitunut tai halkeillut johdon eriste ja
rikkinäiset pistokkeet ovat vaarallisia. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Varmista, että kytket jokaisen sähköjohdon tiukasti paikalleen. Jotta vältytään
hurinalta ja kohinalta, älä aseta yhdysjohtoja samaan nippuun sähköjohtojen
tai kaiutinjohtojen kanssa.

Puhdistus
Laite puhdistetaan pyyhkimällä sen kotelo kuivalla, nukattomalla liinalla.
Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia, ammoniakkia eikä hankaavia aineita
sisältäviä puhdistusnesteitä. Laitteen lähellä ei saa suihkuttaa aerosolia.

Paristojen hävitys
Paristot saattavat sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Tyhjät paristot on
hävitettävä huolellisesti paikallisten ympäristöön ja elektroniikan kierrätykseen
liittyvien ohjeiden mukaisesti.

Kaiuttimet
Varmista, että virta on katkaistu ennen kaiutinliitäntöjen tekemistä, ja käytä
vain sopivia liittimiä.

Huolto
Laitteet eivät ole käyttäjän huollettavissa. Älä yritä korjata, purkaa tai rakentaa
uudelleen mitään laitetta, jossa näyttää olevan ongelma. Jos tätä varoitusta
ei noudateta, seurauksena voi olla vakava sähköisku. Jos laitteessa ilmenee
ongelma tai vika, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Cambridge Audio antaa tälle tuotteelle takuun siitä, ettei siinä ole materiaalieikä valmistusvikoja (seuraavien ehtojen mukaisesti). Cambridge Audio korjaa
tai vaihtaa tämän tuotteen tai sen viallisen osan (Cambridge Audion harkinnan
mukaan). Takuujaksot saattavat vaihdella eri maissa. Jos olet epävarma, kysy
neuvoa jälleenmyyjältä ja varmista, että säilytät ostokuitin.
Ota takuuhuoltoa varten yhteyttä Cambridge Audion valtuutettuun
jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jos jälleenmyyjä ei pysty korjaamaan
Cambridge Audion tuotetta, jälleenmyyjä voi palauttaa sen Cambridge
Audiolle tai Cambridge Audion valtuutetulle huoltoedustajalle. Tuote on
lähetettävä joko alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavan suojan antavassa
pakkauksessa.
Takuuhuollon saamiseksi on esitettävä ostokuitti kauppakirjan tai kuitatun
laskun muodossa, joka todistaa, että tuotteen takuujakso on vielä voimassa.
Takuu mitätöidään, jos (a) tehtaalla asetettua sarjanumeroa on muunneltu
tai se on poistettu tuotteesta tai (b) tuotetta ei hankittu Cambridge Audion
valtuutetulta jälleenmyyjältä. Voit soittaa Cambridge Audiolle tai maasi
Cambridge Audio -jakelijalle ja vahvistaa, että tuotteessasi on muuntamaton
sarjanumero ja/tai että hankit tuotteen Cambridge Audion valtuutetulta
jälleenmyyjältä.
Takuu ei kata kosmeettisia vaurioita, ylivoimaisia esteitä, onnettomuutta,
käyttövirheitä, väärinkäyttöä, huolimattomuutta, kaupallista käyttöä tai
tuotteen tai sen osan muuntelua. Takuu ei kata vaurioita, joiden syynä on
vääränlainen käyttö, huolto tai asennus tai jonkun muun kuin Cambridge
Audion tai Cambridge Audion jälleenmyyjän tai Cambridge Audion
takuutyöhön valtuutetun huoltoedustajan yrittämä huolto. Valtuuttamaton
huolto mitätöi takuun. Takuu ei kata tuotteita, jotka on myyty 'sellaisinaan'
tai 'kaikkine vikoineen'.
Tämän takuun mukaisesti kuluttajan ainoa oikeuskeino on tuotteen korjaus
tai vaihto. Cambridge Audio ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen
satunnaisista tai seurannaisvahingoista, joiden syynä on jonkin ilmaistun tai
konkludenttisen takuun rikkomus. Paitsi lain sallimassa laajuudessa tämä
takuu sulkee pois ja korvaa kaikki muut ilmaistut ja konkludenttiset takuut
mukaan lukien (näihin rajoittumatta) takuu tuotteen kaupattavuudesta tai
sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.
Jotkin maat ja Yhdysvaltojen osavaltiot eivät hyväksy tätä satunnaisten
tai seurannaisvahinkojen tai konkludenttisten takuiden poissulkemista tai
rajoittamista, joten edellä mainitut poissulkemiset eivät ehkä sovellu sinuun.
Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla saattaa olla muita
lakisääteisiä oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maissa tai osavaltioissa.
Jos laitteesi tarvitsee huoltoa (riippumatta siitä, onko se vielä takuun piirissä
vai ei), ota yhteyttä jälleenmyyjään.

CXC
Etulevyn hallintalaitteet
5
4
1

2

3

1. Valmiustila/Päälle
Vaihtaa laitteen vuorotellen valmiustilaan (osoituksena virran himmeä LEDvalo) ja päälle (osoituksena virran kirkas LED-valo). Valmiustila on vähän
tehoa käyttävä tila, jossa tehonkulutus on alle 0.5 Watts. Laite on jätettävä
valmiustilaan, kun se ei ole käytössä.
Tuotteen oletusasetuksena on APD (autom. virrankatkaisu). Tuote siirtyy 30
minuutin käyttämättömyyden jälkeen automaattisesti valmiustilaan. Katso
lisätietoja jäljempää.

2. Avaa/sulje
Paina, kun haluat avata tai sulkea levylokeron.
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1

2
4

Osoittaa, että levyn toisto on pysäytetty.

5. Levykelkka
CD-levykelkka. Aktivoi Avaa/Sulje-painikkeella.

6. Soita/Pysäytä (/)
Paina, kun haluat soittaa ladatun levyn tai pysäyttää toiston.

7. Pysäytä 
Pysäyttää CD-toiston.

8. Ohita/Skannaa ( )

5

Valaistu levyn toiston aikana.

3. Infrapunavastaanotin

Näytössä näkyy sillä hetkellä valittu lähde useiden CXC-käyttötietojen lisäksi.

3

1. Soita
2. Pysäytä

4. Näyttö

8

Näyttötoiminnot

Huomaa: Lokero voidaan sulkea myös painamalla Soita, kun lokero on auki.
Vastaanottaa IR-komentoja CX-sarjan kaukosäätimeltä. Kaukosäätimen ja
vastaanottimen välillä on oltava selkeä, esteetön näköyhteys.
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3. Näyttö
Aakkosnumeeriset merkit, jotka näyttävät toistotietoja. Kun CD-soittimeen
asetetaan levy, siltä menee muutama sekunti levyn sisältötietojen
(TOC) lukemiseen. Näytössä näkyy sitten CD-raitojen määrä sekä CD:n
kokonaispituus.
Jos CD:llä on CD-tekstiä, albumin nimi liikkuu näytössä kerran (raitojen
määrä pysyy koko ajan liikkumattomana). Kun yksittäisen raidan toisto alkaa,
näytössä näkyvät raidan numero, raitojen kokonaismäärä sekä soittoaika. CDtekstiä sisältävällä CD-levyllä raidan nimi liikkuu näytössä kerran.

4. Summittainen
Osoittaa summittaisten toistotilan.

5. Toista kaikki/raita
Valaistu, kun valitaan "Toista raita" tai "Toista kaikki".

Paina, kun haluat ohittaa CD-raitoja. Painikkeen painaminen pidempään
skannaa eteen- tai taaksepäin sillä hetkellä soivalla CD-raidalla. Ohita/
Skannaa-painikkeita käytetään myös valikon navigointiin.
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Takalevyn säädöt

Control Bus
In

Max Power Consumption: 25W

Out

Designed & Engineered in UK
Made in China

CXC Compact Disc Player

IR In

Mains Voltage Selector Switch:
100-120V/220-240V AC~50/60Hz

Digital Outputs

Power AC

www.cambridgeaudio.com

1

2

In

3

Out

Control Bus

4

IR In

S/P DIF
Co-axial
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Toslink
Optical

Digital Outputs

1. Verkkovirtaliitin

5. Digitaaliset tulot

Kun kaikki muut liitännät on tehty, liitä toimitettu virtakaapeli CXC-virtaliittimeen
ja asianmukaiseen pistorasiaan. CXC on nyt valmiina käyttöön.

CXC-laitteessa on yhteensä kaksi digitaalista lähtöä: S/P DIF koaksiaalinen ja
Toslink optinen liitin.

2. Verkkojännitteen valintakytkin

Koaksiaali – Käytä parhaiden tulosten saamiseksi korkealaatuista 75 ohmin
digitaalista RCA-liitäntäkaapelia (ei tavalliseen audiokäyttöön tarkoitettua
kaapelia).

Vaihtaa CXC:n verkkojännitteen välillä 115–230 V.
Huomaa: Vain Cambridge Audion huoltohenkilöstön käyttöön!

3. Ohjausväylä

Toslink optinen – käytä korkealaatuista TOSLINK-valokaapelia, joka on
tarkoitettu erityisesti audiokäyttöön.

In – RCA phono -liitin, joka mahdollistaa monihuonejärjestelmien tai muiden
komponenttien moduloimattomien komentojen vastaanottamisen CXClaitteessa.
Out – RCA phono -liitin, joka antaa ohjausväylän lähtökomentoja muille sen
jälkeisille laitteille.

4. IR (infrapuna) In

1

2

5

4

6

3

7

7

8

8

9

10

3,5 mm:n miniliitin, joka mahdollistaa monihuone- tai IR-toistojärjestelmien
moduloitujen IR-komentojen vastaanottamisen CXC-laitteessa.
Huomaa: IR In -liittimen vastaanottamia komentoja ei ole liitetty ohjausväylän
ulkopuoliseen silmukkaan. Katso lisätietoja "Mukautettu asennus" -kohdasta.

Kaukosäädin
CXA toimitetaan kaukosäätimen kanssa, joka kopioi etulevyn ohjaustoiminnot
ja pystyy myös ohjaamaan muita CX-sarjan tuotteita. Kaukosäädintä voidaan
käyttää vasta, kun siihen on asennettu pakkauksessa olevat AAA-paristot.
Kaukosäätimen painikkeet toimivat seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla.

1. Kirkas
Muuttaa näytön taustavalon kirkkautta. Kirkkaustasoja on kolme: Kirkas,
himmeä ja pois päältä.

2. Valmiustila/Päälle
Vaihtaa vahvistimen päälle-tilan ja vähän virtaa vievän ympäristöystävällisen
valmiustilan välillä.

3. Toista / 4. Pysäytä / 5. Pysäytä
Soita, pysäytä tai lopeta CD-levyn soittaminen painamalla soittimen
asiaankuuluvaa painiketta.

6. Avaa/sulje
Avaa ja sulkee levykelkan.

7. Skannaa
Painamalla pidempään voit skannata haluamasi raidan. Pidä alhaalla
seitsemän sekuntia skannausnopeuden lisäämiseksi. Oikeaa painiketta
painamalla voidaan kelata nopeasti eteenpäin, vasemmalla painikkeella
taaksepäin.

8. Ohita
Ohita oikealle – 
tätä painamalla voit ohittaa eteenpäin yhden CD-raidan
verran.
Ohita vasemmalle – tätä painamalla voit ohittaa taaksepäin yhden CD-raidan
verran.

9. Toista / 10. Summittainen
Lue näiden painikkeiden toimintoja koskevia tietoja tämän ohjeen kohdasta
"Käyttöohjeet".
Huomaa: nämä painikkeet toimivat vain, kun näytön taustavalon tila on joko
"Kirkas" tai "Himmeä". Jos tilaksi on asetettu "Off" (pois päältä), toiminnot
eivät vastaa painikkeisiin.
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CXC
Käyttöohjeet
Levyjen lataaminen ja poistaminen

Raitoja soitetaan summittaisessa järjestyksessä

1. Paina Avaa/Sulje ( ) -painiketta.

1. Varmista, että levy on ladattu.

2. 
Kun levykelkka on täysin auki, aseta levy varovasti kelkkaan tarrapuoli
ylöspäin.

2. 
Paina
kaukosäätimen
"Summittainen".

3. Voit sulkea levykelkan painamalla Avaa/Sulje ( ) -painiketta uudelleen. Kun
kelkka, johon levy on ladattu oikein, on suljettu täysin, CD-soitin lukee levyn
ja näyttää sen sisältötiedot.

3. Paina Soita (►) -painiketta. CD-soitin soittaa nyt koko levyn summittaisessa
järjestyksessä.

4. 
Levykelkka voidaan avata milloin tahansa painamalla Avaa/Sulje ( )
-painiketta. Poista levy vasta, kun kelkka on avautunut täysin.

Summittainen-painiketta.

Näytössä

näkyy

Summittainen-painiketta voidaan myös painaa toiston aikana, kun raitoja
halutaan kuunnella summittaisessa järjestyksessä.

Huomaa:

4. 
Poistu summittaisesta toiminnosta painamalla Summittainen-toimintoa.
Levy jatkaa soimista loppuun asti oikeassa järjestyksessä.

–
Älä aseta kelkkaan mitään muuta kuin CD-levy. Muut esineet saattavat
vaurioittaa mekanismia.

5. Voit lopettaa levyn soittamisen painamalla Lopeta () -painiketta milloin
tahansa.

– Älä kohdista kelkkaan voimaa sitä avattaessa tai suljettaessa.

Huomaa: Summittaisen tilan valinta peruuttaa
automaattisesti, kun "Toista raita" on valittu.

– Pidä levykelkka suljettuna, jotta sen mekanismiin ei pääse likaa tai pölyä.
– Jos CD-levy on pahoin naarmuuntunut tai liian likainen, soitin ei ehkä pysty
lukemaan tai soittamaan sitä.
– Älä koskaan aseta levykelkkaan useampaa kuin yksi levy.

Normaali levynsoitto
Tämä laite on tarkoitettu soittamaan CD-levyjä, nauhoitettavia
CD-levyjä (CD-R) ja kirjoitettavia CD-levyjä (CD-RW), joissa on
tässä näkyvä tunnuslogo. Muita levyjä ei voi käyttää. Kaikissa
CD-R/CD-RW -levyissä on oltava asianmukaisesti merkityt
sisältötiedot (sisällysluettelo), jotta ne voidaan toistaa. Tällä laitteella voidaan
soittaa vain levyjä, jotka on nauhoitettu musiikin toistamiseen tarkoitetussa
CD-DA-formaatissa. Älä yritä soittaa tällä laitteella levyjä, joissa on muita
tietoja, kuten PC-tietokoneille tarkoitettuja CD-levyjä, joissa on MP3- tai
WMA.tiedostoja.
1. Kytke vahvistin päälle ja aseta sen tulovalitsin oikeaan asentoon. Säädä
äänenvoimakkuuden säätö minimiin.
2. Voit avata levykelkan ja asettaa siihen levyn painamalla Avaa/Sulje ( )
-painiketta.
3. Sulje kelkka painamalla Avaa/Sulje ( ) -painiketta uudelleen. CD-soitin lukee
levyn.
4. Käynnistä toisto painamalla Soita (►).
5. Kun viimeinen raita on soitettu, näyttö palaa levyn sisältötietoihin (TOC).
6. Voit lopettaa levyn toiston milloin tahansa painamalla Lopeta () -painiketta.
Jos Pysäytä () -painiketta painetaan levyn soidessa, levy pysähtyy ja
näytön pysäytyspainike valaistuu. Toistoa voidaan jatkaa painamalla Soita
(►) -painiketta uudelleen.

"Toista

raita"

-tilan

Asetusvalikon käyttö
CXC mahdollistaa joidenkin automaattiseen soittoon ja automaattiseen
sammutukseen.
1. P
 aina Lopeta () -painiketta viisi sekuntia asetusvalikon avaamiseksi.
2. Selaa valikkoa (näkyy alla) Ohita/Skannaa ( ) -painikkeilla.
3. 
Paina Soita (►) -painiketta alavalikon valitsemiseksi. Selaa alavalikon
toimintoja Ohita/Skannaa ( ) -painikkeilla. Oletusasetuksen merkkinä
on symboli .
4. Valitse toiminto painamalla Soita (►) -painiketta.
5. 
Palaa alavalikkoon tai poistu toimintovalikosta painamalla Soita ()
-painiketta.
Huomaa:
– Asetusvalikkoon ei voi päästä levyn toistamisen aikana.
–
Kaukosäätimen Soita () -painiketta ei voida käyttää asetusvalikon
avaamiseen. Kun olet siirtynyt valikkoon, kaukosäädintä voidaan kuitenkin
käyttää alavalikkotoimintojen selaamiseen ja valitsemiseen.
Valikkorakenne




Automaattinen
soitto

Pois
päältä

Päällä

Automaattinen
sammutus

Pois
päältä

30
1 tunti
minuuttia

2 tuntia

Tietyn raidan paikantaminen toiston aikana.

Automaattisen soiton asetus

1. Yksittäinen Ohita/Skannaa () -painikkeen lyhyt painallus vie sinut CDlevyn seuraavan raidan alkuun. Toista tarvittaessa.

Tarvittaessa CXC voi soittaa automaattisesti kelkkaan asetettuja levyjä
tarvitsematta painaa Soita (►) -painiketta. Automaattinen soitto voidaan ottaa
käyttöön valikosta haluttaessa. Automaattisen soiton oletusasetus on "pois
päältä" (Off).

2. Yksittäinen Ohita/Skannaa () -painikkeen lyhyt painallus vie sinut edellisen
raidan alkuun.

Tietyn raidan paikantaminen, kun toisto lopetetaan
1. Yksittäinen Ohita/Skannaa ( ) -painikkeen lyhyt painallus ohittaa raitoja.
2. Paina pidempään, jos haluat selata raitoja nopeasti.
3. Paina Soita (►) -painiketta, kun haluat aloittaa toiston valitusta raidasta.

Automaattisen sammutuksen asetus
Haluttaessa CXC voi sammua itsestään, jos sitä ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Valittavina olevat sammutusvaihtoehdot (kun levyn toistoa tai soittimen
toimintoja ei ole käytetty) ovat 30, 60 tai 120 minuuttia. Automaattisen
sammutuksen oletusasetus on "30 min".

Levyjen ja raitojen toistaminen
1. Varmista, että levy on ladattu.
2. 
Paina kaukosäätimen toistopainiketta. Näytössä näkyy "Toista kaikki".
Paina Soita (►) -painiketta. Koko levyä toistetaan nyt, kunnes toiminto
kytketään pois päältä.
3. Voit toistaa tietyn tehtävän painamalla Toista-painiketta kaksi kertaa, kun
raitaa soitetaan. Näytössä näkyy "Toista raita". Paina Soita (►), jolloin
valittua raitaa toistetaan, kunnes toiminto kytketään pois päältä.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Toista-painiketta kaksi kertaa, valita halutun
raidan kaukosäätimen numeronäppäimillä ja painaa Soita (►).
4. Voit kytkeä toistotoiminnon pois painamalla Toista-painiketta uudelleen joko
ennen toistoa tai sen aikana.

7

Mukautetun asennuksen käyttö

Tekniset tiedot

CXC-laitteissa on ohjausväylän tulo/lähtö, joka mahdollistaa kaukosäätimen
moduloimattomien
komentojen
(positiivinen
logiikka,
TTL-taso)
vastaanottamisen sähköisesti laitteessa ja niiden yhdistämisen toiseen
laitteeseen haluttaessa. Nämä ohjauskomennot ovat tavallisesti mukautetun
asennuksen (monihuone)järjestelmien tai erillisten IR-vastaanotinjärjestelmien
tuottamia. Ohjausväylän liittimet ovat oransseja.

Korreloitu kokonaishuojunta

<140 pS

S/PDIF-lähtöimpedanssi
tai TOSLINK optinen

<75 ohmia

Käytettävissä on myös IR-emitteritulo, jonka avulla laite voi vastaanottaa
moduloidut IR-kaukosäädinkomennot sähköisesti. Tämän tulon komennot
käyttävät vain laitetta eikä niitä lähetetä demoduloituina ohjausväylän
lähdössä.

Suurin tehonkulutus

25 W

Tehonkulutus valmiustilassa

<0,5 W

Mitat (K x L x S)

80 x 430 x 315 mm
(3.1 x 16.9 x 12.4”)

Paino

4,7 kg (10.3lbs)

Lisäksi laitteissa on joillekin toiminnoille 'suorat' IR-/ohjauskoodit sekä
toimintakoodit, jotka helpottavat mukautetun asennuksen järjestelmien
ohjelmointia.
Erityisiä
suoria
On/Off-komentoja
voidaan
käyttää
toimitetulla kaukosäätimellä ja ne voidaan opettaa CI-järjestelmiin tai
oppimiskaukosäätimiin seuraavasti:
1. 
Voit
lähettää
erillisen
Virta
päällä
-komennon
taakseohituspainiketta ja virtatilan vaihtopainiketta.

painamalla

2. 
Voit lähettää erillisen Virta pois päältä -komennon
eteenohituspainiketta ja virtatilan vaihtopainiketta.

painamalla

Digitaaliset audiolähdöt	S/PDIF koaksiaalinen ja TOSLINK
optinen

Tämän tuotteen kattava kooditaulukko on saatavissa Cambridge Audion
verkkosivuilta osoitteesta: www.cambridge-audio.com

Vianetsintä
Virtaa ei tule
Varmista, että verkkojohto on kytketty hyvin.
Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan seinän pistorasiaan.
Tarkista, että laite on kytketty päälle takalevystä.
Tarkista verkkopistokkeen tai sovittimen sulake.

Soitin ei lue levyä
Tarkista, ettei levyä ole asetettu ylösalaisin.
Tarkista, ettei levy ole naarmuuntunut tai likainen.

Ääntä ei kuulu
Varmista, että vahvistin on asetettu oikein.
Tarkista, että liitännät on kytketty oikein.

Levy tekee ohituksia
Tarkista, ettei levy ole naarmuuntunut tai likainen.
Varmista, että soitin on vakaalla pinnalla eikä siihen kohdistu tärinää.

Kaiuttimesta kuuluu huminaa
Varmista, että kaikki kaapeliliitännät ovat tiukat.

Kaukosäätimen luuri ei toimi
Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
Varmista, ettei kaukosäätimessä ole tukkeita.
Jos edellä mainitut ratkaisut eivät poistaa ongelmaa, katso
verkkosivustomme kohtaa Usein esitetyt kysymykset (FAQ): techsupport.
cambridgeaudio.com
Näillä sivuilla voit myös lähettää kysymyksen tekniselle tukitiimillemme.
Jos laitteesi tarvitsee huoltoa (riippumatta siitä, onko se vielä takuun piirissä
vai ei), ota yhteyttä jälleenmyyjään.
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