
 
 
ACESONIC DGX- 109- PIKA KÄYTTÖOHJE     sivu 1 

 
Pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet, jos jotain puuttuu ota yhteys myyjääsi 
 
- 2 kpl mikrofoneja kaapelilla                            - Rca kaapeli 1 kpl(Yellow/Red/White) 
- Kauko ohjain                                                    - 2 AAA Pattereja 
- Käyttöohje                                                        - Räkki kiinnikkeet + ruuvit 
 
Käyttöohjeen sisältö: 
 
Ennen käyttöä     Toistettavat mediat 
Levyjen käsittely ja puhdistus   Etupaneelin toiminnot 
Takapaneelin toiminnot    Soittimen liitännät 
Kauko ohjaimen toiminnot   Laitteen käyttö 
Virran katkaisu ja päälle    Asetukset 
Perus toisto     USB n käyttö 
SD, MMC ja mini SD     Kappaleiden toisto 
Karaoke toiminnot    Audio/Video toisto 
Takuuehdot     1–vuoden takuu     
 
Acesonic DGX-109  ennalta ehkäisevät toimenpiteet: 
 
Vältä kosteutta, vettä, pölyä sekä korkeita lämpötiloja 
Kun laite on pidempään pois käytöstä, ota virtajohto irti seinästä  
Kaikki normaalit sähkölaitteita koskevat turvallisuus määräykset tulisi ottaa huomioon 
Laitetta ei missään tapauksessa saa korjata tai avata itse, se johtaa takuun raukeamiseen 
Alä asenna laitetta television välittömään läheisyyteen  
Alä asenna laitetta kaiuttimien välittömään läheisyyteen (tärinä) 
Älä jätä muita laitteita DVD soittimen päälle 
Älä koskaan peitä jäähdytysritilöitä, saattaa aiheuttaa laitevaurion 
 
Tämä tuote toistaa seuraavia formaatteja: 
- DVD, MPEG-4, Video CD, Video CD 2.0 
- CD+ Graphics, Audio CD, HDCD, DTS CDs 
- MP3, WMA, JPEG, Kodak, MPEG 
Voit toistaa seuraavilta levyiltä: 
*DVD±R, , DVD±R DL,L, CD-R 
Kortin lukijan formaatit SD, Mini SD, MMC, vain FAT 32 formaatissa 
Mikä tahansa muussa formaatissa oleva levy saattaa aiheuttaa ilmoituksen NO DISC 
Likaiset tai naarmuuntuneet levyt saattavat aiheuttaa saman ongelman NO DISC 
 



DGX- 109 Tukee 480/720P HDTV,  

Kuvan ulo

Toggl
eButt
on1 stulo NTSC/PAL  

Virtalähde: AC100~260V automaattinen kytkentä 
CE/FCC/FDA sertifikaatti 
Mitat: 2”x10”x17”   
 
 
 

ETUPANEELIN TOIMINNOT SEKÄ KÄYTTÖ 

 
 

1. POWER ON- OFF kytkin 

2. DVD/ LINE IN/ MP3+G katkaisin, jolla valitaan toistettava lähde 

3. REC- Paina aloittaaksesi äänitys, LINE IN/, DVD-USB/ tai MP3+G äänittääksesi SD/MMC/MINI SD kortille 

4. SD Kortti lukija, SD tai SDHC korteille, tämä lukija tukee Mp3+G sekä MP+ Laulut/ äänitys sekä MP3 toistoa 

5. LED Vihreä valo kun toistaa, punainen kun äänitys päällä! 

6. NUOLI näppäin- Käyttö MP3+G menun valikot  

7. NUOLI näppäin- Käyttö MP3+G n Menussa Soita, Tauko, Seuraava sekä edellinen   

8. PLAY- SOITA- käytä vahvistaaksesi komennot MP3+G menussa 

9. RETURN- PALUU- Käytä palataksesi MP3+ G valikon edelliselle tasolle 

10. NUMERO näppäimet 0-9 valitaksesi soitettava raita tai ohjelmoidaksesi (single play) 

11. EJECT- Avaa sekä sulkee levykelkan, älä paina käsin kelkkaa kiinni! 

12. PLAY- Aloittaa toiston valitsemastasi lähteestä 

13. STOP- Lopettaa toiston 

14. SKIP BACK- Klikkaa kerran siirtyy soivan kappaleen alkuun, kaksi kertaa niin edellisen kappaleen alkuun  

15. SKIP FORWARD- Klikkaa kerran siirtyy soivan kappaleen loppuun  

16. L/R Kytkimestä voit valita vasen- oikea stereo tai mono toiminteen  

17. VOLUME +/ - voit valita äänenvoimakkuutta musiikkille 

18. KEY CONTROL- Transponointi  ylös tai alaspäin puoli sävellajia kerrallaan 

19. USB Kytkentä, Käytä tätä liitintä kytkeäksesi USB tikun MP3 soittimen tms. 



20. CARD READER-  SD-mini SD- ja MMC kortti toimivat (vain FAT 32 formaatti) 

21. MIC INPUT- mikrofonien kytkentä  

22. MIC 1 & 2 VOL control – mikrofonien voimakkuuden säätö erikseen 1 ja 2 

23. ECHO control – Kaiun voimakkuuden säätö mikrofoneille 1-2 

24. MIC BASS/ TREBLE- basson sekä diskantin säätö mikrofoneille 

 
 
TAKAPANEELIN TOIMINNOT SEKÄ KÄYTTÖ 

 

 
 

1.ELECTRIC PLUG – Sähköön kytkentä mukana tulevalla kaapelilla 

2.VGA JACK – progressive scan ulostulo, kytkentä VGA monitoriin. Valittava käyttö VGA:lle setup menun kautta. 

3. SCART Voit käyttää television kytkentänä kuva ja ääni RGB ( suositellaan vain kuvan siirtoa) 

4. LINE INPUT- Linja sisään ulkoiselle toiselle DVD CD LD etc.. soittimelle  

5. MIXED AUDIO- Ulostulo Karaoke käyttöä varten, Musiikki ja Mikrofonit  tulevat miksattuna ulos  

6. 5.1 OUTPUT-  RCA ulos analogisella 5.1 Dolby 

7. MUSIC OUTPUT- Suora musiikin ulostulo ei karaoke miksausta 

8. COAXIAL ULOSTULO-  digitaalinen Koaksiaali ulostulo voidaan kytkeä Kotiteatteri vahvistimeen Dolby didital 

Sekä DTS ääntä varten. (Karaoke ei toimi koaksiaalin kautta)  

9. RCA Video- ulostulo keltainen RCA televisioihin joissa käytössä komposiitti sisään meno 

10. S-VIDEO- Output Ulostulo S- Video sisään menoa varten 

11.OPTICAL OUTPUT - Karaoke kun käytetään OPTICAL ulostuloa. 

Optical ulostulo kun käytetään digitaalista päätettä tai vastaanotinta Dolby Digital tai DTS äänelle. Muista vaihtaa 

SETUP valikosta ohjeen mukaan:  

SETUP> AUDIO SETUP> SPDIF OUTPUT>SPDIF/RAM OR SPDIF/PCM   10.COAXIAL OUTPUT - Karaoke 

käyttämällä COAXIAL ulostuloa. 

Coaxial digital ulostulo kytkeäksesi digitaalisen päätteen tai vastaanottimen 

Dolby Digital tai DTS ääntä varten. Muista vaihtaa SETUP valikosat asetukset: 

SETUP> AUDIO SETUP> SPDIF OUTPUT> SPDIF/RAM OR SPDIF/PCM 

12. COMPONENT VIDEO OUTPUT- kun käytössä televisiossa Komponentti / profressive scan input 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. CUE BUTTON – Voit vaihtaa karaoke ja DVD välillä 

2. EJECT- avaa ja sulkee levykelkan.. älä paina kiinni käsin! 

3. USB nappi, vaihtaa DVD sekä USB välillä 

4. DVD DISC- DVD toiminnossa vaihtaa toistoon 

5. TITLE BUTTON - DVD Tunniste numerot 

6. VIDEO BUTTON - Vaihto ulostulojen välillä, VGA- PC, TV-RGB 

6. MENU BUTTON – Paina menua päästäksesi alkuun 

7. DVD nappi, Line  in – MP3+G – DVD välillä toiminteen vaihto  

8. MP3+G nappi – Kytkee MP3G tilaan 

9. LINE IN – nappi kytkee LINE sisään tilaan  

10.  Numero näppäimet 1-9  kappaleiden valintaan toistossa tai 

ohjelmoinnissa 

11. SEARCH – Voit valita kappaleen aloituskohdan 

12.EQUALIZER BUTTON -  Voit muokata soundeja EQ ; n alta, 

7- erilaista äänenväri asetusta  

13. AUDIO BUTTON - Voit valita vasen/oikea , stereo, MONO sekä 

Stereo Audio ulostulon CD;lle ja DVD; lle. 

14. DISPLAY BUTTON – Näyttää kuluneen ajan, jäljellä olevan tai 
koko levyllä yhteensä olevan sisällön ajan. 
15. ANGLE SELECT nappi toimii DVD tilassa 

16. RESUME BUTTON – Palaa edelliseen kohtaan kun keskeytit 

17. P/N BUTTON - PAL/NTSC  Kuvan valinta PAL on EURO 

18. L/R Kytkimestä voit valita vasen- oikea stereo tai mono tilan 
19. SLOW PLAY BUTTON- Hidastaa toistoa DVD/ VCD  

20. STEP BUTTON-  frabe by frame soitto 

21. SUBTITLE nappi, paina valitaksesi kielen   

22.  

15. EQUALIZER BUTTON -  Voit muokata soundeja EQ ; n alta, 

7- erilaista äänenväri asetusta. Paina 2 kertaa päästäksesi SPEKTRUM 

toimintoon.  

16. SLOW PLAY BUTTON- Hidastaa toistoa DVD/ VCD  

17. SHARP BUTTON- Nostaa sävellajia ½ oktaavia   

18. NATURAL BUTTON- Palaa alkuperäiseen sävelkorkeuteen  

19. FB<<(FAST BACKWARD)- Etsi nopeasti taaksepäin  

20. FLAT BUTTON- Laskee sävellajia ½ oktaavia 

 21. SKIP BACKWARD BUTTON – Palaa kappaleen alkuun 

22. STEREO BUTTON – CD soitin toiminne 

23. EJECT – Avaa ja sulkee levypesän 

24. VIDEO BUTTON -  Vaihto SCART ja YCBCR MODE. 

Välillä. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. KARAOKE BUTTON – kun päällä voit käyttää transponointia 
 
27. VGA BUTTON -  VGA näytön valinta/ Scart 
 
26. P/N BUTTON - PAL/NTSC  Kuvan valinta PAL eurooppa 
 
28. PROGRAM BUTTON – Ohjelmointi: paina STOP kappaleen numero 
Program, kappaleen numero ja program jne. Lopuksi PLAY toistaaksesi 
 
29. CLEAR BUTTON-  Voit poistaa ohjelmoinnin sekä poistaa myös EQ 
toiminnon tai laittaa päälle. 
 
30. SEARCH – Voit valita kappaleen aloituskohdan 
 
31. REPEAT BUTTON – Kappaleen uudelleen toisto 
 
32. SETUP BUTTON- Asetukset 
 
33. A-B BUTTON p. 9 - A-B toisto antaa sinun toistaa kappaleen 
Kappaleen tietyn osan, kunnes pysähtyy  
1. Aseta lähtöpiste A.          2. Aseta loppu piste B.  
Voit soittaa pisteestä A pisteeseen B. 
3. Paina A-B uudelleen, kunnes  A-B katoaa. 
 
34. VIEW BUTTON – Vaihtaa näkymiä DVD; llä jos valittavissa 
 
35. ZOOM BUTTON – Voit katsoa DVD; llä lähikuvia 
 
36. RANDOM BUTTON – Voit sottaa kappaleita satunnaisesti 
 
.37. DISPLAY BUTTON – Näyttää kuluneen ajan, jäljellä olevan tai 
koko levyllä yhteensä olevan sisällön ajan. 
 
38. MUTE BUTTON – Äänen vaimennus 
 
39. STEP BUTTON-  frabe by frame soitto 
 
40. MUSIC MODE BUTTON – 3D sound efekti päälle/ pois 
 
42. VOL+ BUTTON- Voimakkuuden säätö musiikille 
 
41. PAUSE BUTTON- tauko nappula 
 
43. PLAY BUTTON – Toisto nappula 
 
44. FF>>(FAST FORWARD) BUTTON – Nopea haku eteen 
 
45.VOL- BUTTON – Voimakkuuden säätö musiikille 
 
46. SKIP FORWARD BUTTON – Hyppää seuraavan kappaleen alkuun 
 
47. STOP BUTTON – Pysäyttää toiston 
 
SOITTIMEN KYTKENNÄT 
 
Varmista, että virtajohto on irti seinästä kun teet liitäntöjä 
 
Voit kytkeä televisioon, jossa on video liitäntä RCA(kuten 
kuvassa) tai vaihtoehtoisesti SCART adapterilla, jossa on 
videokuvan sisään meno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos haluat käyttää soitinta karaoke tilassa, sinun täytyy kytkeä soitin  
Alla olevan kuvan mukaisesti. 
 
 



 
LAITTEEN KÄYTTÖ 
 
Virran kytkentä päälle/ pois soittimesta 
Paina POWER kytkintä etu paneelista käynnistääksesi laitteen. Kun virta on päällä näkyy ACESONIC logo näytöllä. 
 
Initial Setup/ Perus Asetukset 
Kun virta on päällä voit tehdä soittimen perus asetuksia toiveidesi mukaan. Käytä UP/ DOWN sekä ENTER painikkeita 
Siirtyäksesi eteenpäin SETUP menussa. 



 
 

 
 
Käytä alla olevaa esimerkkiä mikäli sinulla on Optinen tai Koaksiaali kytkentä 

 
Käytä alla olevaa esimerkkiä mikäli sinulla on 5.1 Analog tai Karaoke kytkentä 

 
Valitse haluttu kaiutin asetus 
Digitaalisessa kytkennässä Koaksiaali tai optinen audio ulostulo ei ole tarvetta tehdä mitään kaiutin asetuksia 
(SPEAKER SETUP) Tässä tapauksessa asetuksia voidaan muuttaa Digitaalisessa päätteessä/ vastaanottimessa. 
Analogisessa 5.1 audio ulostulossa paina 5.1CH painiketta, kytkeäksesi päälle tai pois toiminnon. Lisä asetuksia voit 
tehdä SPEAKER SETUP valikon kautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Paina SETUP ja sivussa oleva näkymä tulee esiin 
2. Valitse haluamasi kieli vaihtoehdoista (ei Suomea) 
3. Kielen Valinta OSD LANG valikosta 
4. Valitse Television tyyppi VIDEO SETUP 
- NORMAALI (PS pan/scan) 
- NORMAALI (LB letterbox) 
- WIDE (laajakuva) 
5. Valitse haluttu AUDIO ulostulo 



LAITTEEN KÄYTTÖ 
 
Levyn soitto 
1. Paina EJECT avataksesi soittimen levy kelkan 2. Aseta levy kelkkaan 
3. Paina EJECT sulkeaksesi kelkan   4. levy lähtee latautumaan automaattisesti 
 
Jos MENU valikko näkyy näytöllä 
Kun soitetaan DVD/VCD levyä, voi menu valikko tulla näkyviin ennen toistoa. Valikosta voit valita haluamasi 
kappaleen. 
Valinta DVD levyllä: Käytä nuoli näppäimiä siirtyäksesi halutun kappaleen kohdalle ja paina ENTER toistaaksesi 
Valinta MPEG-4 Videolla: Voit käyttää numero näppäimiä tai toimia kuten DVD levyn kanssa 
Valinta VIDEO CD: Paina numero näppäimiä valitaksesi haluamasi kappaleen 
 
USB- SD-MMC-SD toisto 
Voit soittaa omia VIDEO ja Audio tiedostoja (MP3, WMA, MPG, AVI, JPEG, ja VCD formaateissa) 
HUOM. Kaikki ulkoiset lähteet pitää olla FAT 32 formaatissa, jotta toisto onnistuu! 
 
Mikäli toisto ei ala USB tai Levyke ulostuloista, niin tulee kokeilla seuraavaa toimenpidettä: 
1. Paina – STOP    2. Paina – USB/DVD painiketta 3. Valitse: SD CARD / USB  4. Paina - ENTER     
HUOM. Laite ei toimi mikäli yrität samanaikaisesti useampia toimintoja yhtä aikaa                                                                     
 

 
 
 
 
KARAOKE TOIMINNE 
 

1. Kun painat KARAOKE painiketta, voit kytkeä päällä tai pois Karaoke toiminnon. Mikäli toiminto ei ole päällä,  
eivät Multiplex ja Sävelkorkeuden säädöt toimi. 
2. Aseta Karaoke levy soittimeen 

      3. Laita mikrofonit päälle ja säädä haluttu voimakkuus sekä kaiku erillisistä säätimistä 
      4. Käytä VOL + sekä  VOL – painikkeita säätääksesi musiikin voimakkuutta 
      5. Säädä KEY CONTROL / sävelkorkeutta SHARP ja FLAT painikkeita käyttäen 
 
HUOM!  Karaoke Modessa toisto loppuu aina, kun kappale loppuu, Stereo modessa toisto jatkuu! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KÄYTTÖOHJE TEKSTI MUODOSSA,  ACESONIC DGX-108/109 KARAOKESOITIN 
 
T MERKKIVALOINEEN  
 
TOISTO LEVYLTÄ  
     A. DVD- karaokelevyt 
     B. Tavalliset CD-levyt 
     C. CDG- levyt 
 
TOISTO MUISTIKORTILTA 
     A. SD-kortti alemmassa kortinlukijassa  
     B. SD-kortti ylemmässä kortinlukijassa 
 
ÄÄNITYKSEN VALMISTELU 
 
ÄÄNITYS LEVYLTÄ SD-MUISTIKORTILLE 
 
ÄÄNITYS SD-MUISTIKORTILTA UUDELLEEN SAMALLE SD-KORTILLE 
 
SOITTIMEN KYTKEMINEN TELEVISIOON  
    1. AV-välikaapelilla. Kolmijohtoinen punainen/valkoinen/ keltainen audio-video 
         rca- kaapeli  
       - kytke ohjekirjan s.6 mukaisesti 
        * ainoastaan tällä kytkennällä saat myös mikrofoniin lauletun äänen kuulumaan 
           televisiosta ja tallentumaan SD-muistikortille äänitettäessä  
     2. Scart- kaapelilla 
         - soitin toimii muuten, mutta mikrofonin signaali ei välity televisioon 
     3. VGA- välijohdolla televisioon tai tietokoneen näyttöön 
         - soitin toimii muuten, mutta mikrofonin signaali ei välity näyttöön 
 
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE  
     1. Kytke virta televisioon ja valitse TV:n kaukosäätimellä televisiosta AV-sisääntulo 
     2. Kytke virta DGX- soittimeen 
        - soitin kytkeytyy aina ensin MP3G-tilaan ja kyseinen merkkivalo palaa 
        - soitin ilmoittaa no disk 
        - TV ilmoittaa no SD card  
 
KÄYTTÖTILANÄPPÄIMET MERKKIVALOINEEN 
(soittimen vasemmassa laidassa ja kaukosäätimessä punaisella pohjalla) 
    1. DVD- tila  valitse tämä kun soitat jonkin kappaleen levyltä tai SD-kortilta 
                                    alemmassa kortinlukijassa 
    2. MP3G  valitse tämä kun soitat SD-kortilta ylemmässä kortinlukijassa 
    3. LINE IN  tarvitaan jos kuunnellaan toisesta soittimesta välijohdon kautta 
 
TOISTO LEVYLTÄ   
A. DVD- karaokelevyt 
     1. Paina DVD- painiketta 



        - DVD valo syttyy soittimeen 
     2. Avaa levykelkka, laita levy sisälle ja sulje kelkka 
         - odota kunnes TV:n näytölle tulee levyn hakemisto 
     Voit myös laittaa ensin levyn sisään ja painaa vasta sitten DVD-painiketta, mutta jos 
     MP3G-tila on päällä niin levykelkka aukeaa vain soittimen näppäimestä (ei kauko- 
     säätimestä)  
     3. Valitse soittimen kaukosäätimen navigointinäppäimillä haluamasi kappale ja paina 
          play-näppäintä niin toisto alkaa. 
     4. Pysäytys pysäytys-painikkeella             
        a) Ennakoiva pysäytys kun painat pysäytys-painiketta yhden kerran 
           - soitto pysähtyy 
           - TV-näyttö kertoo prestop (=ennakoiva pysäytys) ja näyttää Acesonic-logoa 
           - jos painat play-näppäintä levyn soitto alkaa uudestaan samasta kohdasta  
         b) Täysi pysäytys kun painat pysäytys-painiketta kaksi kertaa peräkkäin 
           - soitto pysähtyy 
           - TV-näyttö ilmoittaa eka painalluksella prestop, toisella painalluksella stop ja  
              näyttää sitten Acesonic- logoa 
     5. DVD- levyn sisällysluettelon saat uudelleen näkyville painamalla soittimen 
         kaukosäätimen title- näppäintä tai menu-näppäintä 
 
 
  
             
B. Tavalliset CD-levyt 
    1. Paina DVD- painiketta 
       - DVD valo syttyy soittimeen 
       - TV-näytölle tulee Acesonic- logo 
    2. Avaa levykelkka, laita levy sisään ja sulje levykelkka 
       - levyn tiedot tulevat TV-näytölle ja ensimmäinen kappale lähtee soimaan 
          (CD-levyssä tiedot ovat vain numeroina: monesko kappale soi / montako kappaletta 
            levyllä on / kuinka kauan kappale soi)  
       - levyn kaikki kappaleet soivat peräkkäin (jos haluat että toisto pysähtyy jokaisen 
          kappaleen jälkeen paina kaukosäätimen cue- näppäimestä karaoke-toiminto päälle) 
     3. Pysäytys 
        - kuten DVD levyä soitettaessa (katso sivu 1) 
     4. Tietyn kappaleen soittaminen levyltä 
        - valitse haluamasi kappale painamalla kappaleen numeroa kaukosäätimen 
           numeropainikkeista   
 
C. CDG- levyt  
    - USA:ssa yleinen karaokelevytyyppi 
    - musiikki + grafiikka: laulun sanat näkyvät TV-ruudussa.   
    - soitetaan kuten tavalliset CD-levyt 
    - pysäytettäessä yksi painallus stop - näppäimeen riittää 
 
TOISTO MUISTIKORTILTA 
A. SD-kortti alemmassa kortinlukijassa  



    (Alempi korttipaikka on musiikin kuuntelua varten.  Laulun sanat eivät tule ruudulle.) 
    1. Paina DVD- painiketta  
    2. Työnnä kortti alempaan kortinlukijaan 
      - TV-näyttö kertoo card mode / read card ja näyttää SD-kortin valikkonäkymän ja eka 
         kappale lähtee soimaan. 
    3. Valikkonäkymä kappaleen soidessa 
      a) vasemmalla 
          - kansio 01. Rec            (kappaleet jotka olet itse äänittänyt) 
          - kansio 02. MP3G (kappaleet jotka olivat valmiina SD-muistikortilla) 
       b) oikealla 
           - kulloinkin auki olevan kansion kappalelista 
     4. Kun haluat vaihtaa toisen kappaleen soimaan 
       - valitse kansio ja kappale navigointinäppäimillä 
       - paina play-näppäintä ja uusi kappale alkaa soida 
     5.  Pysäytys 
        - kuten DVD levyä soitettaessa (katso sivu 1) 
        - pysäytettäessä valikkonäkymä poistuu TV-ruudulta 
      6. Uudelleensoitto pysäytyksen jälkeen 
        - paina play-näppäintä 
        - jos käyt välillä soittamassa levyä ja palaat takaisin soittamaan muistikortilta, 
          paina ensin kaukosäätimen SDCARD- näppäintä ja vasta sitten play-näppäintä 
 
 
 
B. SD-kortti ylemmässä kortinlukijassa 
    ( laulujen sanat näkyvät ruudulla jos ne on tallennettu SD-kortille) 
    1. Paina MP3G-painiketta 
    2. Työnnä kortti ylempään kortinlukijaan 
      - TV-ruutuun avautuu SD-kortin kansiosivu 
    3. Kansiosivun kansiot 
          001  REC   kappaleet jotka olet itse äänittänyt 
            002  Favorite   tänne voit poimia suosikkikappaleitasi muista kansioista 
            003  MP3G   kappaleet jotka olivat valmiina SD-muistikortilla 
            004  Firmware   tällä hetkellä tyhjä kansio 
            005  Software   tällä hetkellä tyhjä kansio  
    4. Liikkuminen 
      - kansiosta / kappaleesta toiseen navigointinäppäimillä 
      - kansion avaus (= sisään kansioon): paina enter-näppäintä ja kansion sisällä 
         oleva kappaleluettelo tulee näkyviin 
       - pois kappaleluettelosta takaisin kansiosivulle: paina return-näppäintä 
     5. Soitto 
        - valitse kappale ja paina play-näppäintä 
        - kappale alkaa soida, soittimen vihreä valo vilkkuu ja TV-ruudussa näkyvät laulun 
           sanat 
      6. Pysäytys 
         - paina stop- näppäintä yhden kerran 
         - toisto pysähtyy ja pääset takaisin kappalelistaan 



        
ÄÄNITYKSEN VALMISTELU 
      1. Kytke mikrofonijohto mikrofoniin ja soittimeen 
          (mikrofonin voimakkuussäädin soittimessa tulee kytkettäessä olla “nollilla”) 
      2. Kytke mikrofoni päälle, kytkin on- asentoon 
      3. Soita kappaletta jonka aiot äänittää ja säädä TV:n kaiuttimesta tulevan musiikin  
          voimakkuus sopivaksi soittimen kaukosäätimellä, TV:n kaukosäätimellä tai  
           molemmilla  
      4. Laula ja säädä mikrofonin voimakkuuden taso soittimen kierrettävästä säätimestä 
          niin että äänesi kuuluu musiikin “seasta” (kiertosäädin saa yleensä olla lähes täysillä) 
      5. Voit myös kytkeä kuulokkeet TV-näytön kuulokeliitäntään ja kuunnella niiden kautta 
          ( Huom!!  Älä soita kuulokkeista liian kovaa! Kuulo voi vaurioitua.) 
 
ÄÄNITYS LEVYLTÄ SD-MUISTIKORTILLE 
      1. Laita levy soittimeen ja laita SD-kortti ylempään korttipaikkaan 
      2. Paina DVD- näppäintä ja valitse levyltä kappale jonka haluat äänittää 
      2. Paina play- näppäintä →kappale lähtee soimaan 
      3. Paina record- näppäintä    →äänitys alkaa ja punainen valo vilkkuu soittimessa 
      4. Laula; sanat näkyvät TV: ruudussa 
      5. Kun kappale loppuu 
         - pysäytä SD-kortille tapahtuva tallennus record- näppäimellä 
         - pysäytä sen jälkeen myös levyn toisto stop- näppäimellä (jos et pysäytä niin soitin  
           alkaa soittaa seuraavaa kappaletta levyltä) 
      6. Kuuntele äänityksesi 
         - paina MP3G-näppäintä 
         - valitse REC- kansiosta kappalelistan viimeinen (= uusin) kappale ja paina play  
            Huom!!  Vain audio (= musiikki ja laulu) tallentuvat SD-kortille, eivät laulujen sanat. 
  
ÄÄNITYS SD-MUISTIKORTILTA UUDELLEEN SAMALLE SD-KORTILLE 
(näin voit tehdä päälle - äänityksen: voit laulaa uudelleen oman äänesi aikaisemman 
 laulusi päälle ja tuloksena on että uudessa äänityksessä laulat itsesi kanssa kuorossa) 
      1. Paina MP3G-painiketta 
      2. Laita SD-kortti ylempään korttipaikkaan 
      3. Valitse päälle - äänitettävä kappale REC- kansiosta 
      4. Paina record- näppäintä    → toisto ja äänitys alkavat, vihreä ja punainen valo 
                                                        vilkkuvat vuorotellen 
      5. Laula  (sanat eivät nyt näy ruudulla; sinulla täytyy olla ne edessäsi paperilla) 
      5. Pysäytys 
         - paina return-näppäintä. Toisto ja äänitys pysähtyvät. 
      6. Kuuntele äänityksesi 
         - valitse REC-kansiosta kappalelistan uusin kappale ja paina play  
                         
 
Tarkemmat tiedot sekä yksityiskohtaiset opasteet Englanninkielisessä käyttöohjeessa! 


