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Hifi-laitteistonne erikoisuuksia
Hifi-laitteistosi tarjoaa reitittimen kautta pääsyn kuuntelemaan lukuisia
internet-radioasemia sekä LAN-johdon välityksellä että langattomasti
WLAN-verkon kautta. Käyttöön suositellaan DSL-laajakaistaliittymää
ja kiinteähintaista DSL Flat Rate -sopimusta.

Hifi-laitteisto voi toistaa PC-tietokoneeseen tai kiintolevylle (NAS -
Network Attached Storage) arkistoituja nimikkeitä UPnP-palvelimen
avulla LAN- tai WLAN-verkon välityksellä (audio streaming).

CD-levyaseman avulla voidaan toistaa MP3-, WMA- ja CDDA-for-
maatissa olevaa musiikkia.

Tiedostomuotoja MP3 ja WMA voidaan toistaa myös USB-tulon
kautta – muistitikulta tai MP3-soittimesta.

Toimituskokonaisuus
1 Hifi-laitteisto Ovation 2i CDS 9000 WEB
2 Kaukosäädin 
3 2 paristoa, 1,5 V, tyyppi micro, AAA
4 Heittoantenni FM-vastaanottoa varten
5 Verkkojohto
6 Käyttöohje ja CD, jolla on 30-päivän testi -

versio “Nero Media Home”
7 Seinäkiinnike

OVATION 2i CDS 9000 WEB ------------------------------
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Ota laitetta sijoittaessasi huomioon seuraavat ohjeet:

Hifi-laitteisto on tarkoitettu äänisignaalien toistoon. Kaikenlainen muu
käyttö on ehdottomasti kielletty.

Jos haluat asettaa HiFi-laitteiston hyllyyn, kaappiin tms., huolehdi lait-
teen riittävästä tuuletuksesta. HiFi-laitteiston sivuilla, yläpuolella ja ta-
kana täytyy olla vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä peitä
HiFi-laitteiston ilma-aukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla
jne.

Ole hyvä ja ota hifi-laitteistoa sijoittaessasi huomioon, että
huonekalujen pinnat on usein käsitelty erilaisilla lakka- tai muovipin -
noitteilla, jotka sisältävät usein kemiallisia lisäaineita. Nämä
lisäaineet vaikuttavat haitallisesti mm. laitteen jalkojen materiaaliin.
Näin huonekalujen pinnalle syntyy jälkiä, joita on vaikea tai
mahdoton poistaa.

Jos hifi-laitteisto joutuu alttiiksi suurille lämpötilanvaihteluille, esimer-
kiksi kuljetettaessa se kylmästä lämpimään, hifi-laitteistoa ei tule ottaa
käyttöön ainakaan kahteen tuntiin.

Hifi-laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa. Jos kuitenkin
käytät laitetta ulkona, huolehdi ehdottomasti siitä, että laite on suo-
jassa kosteudelta (pisarat ja vesiroiskeet). Älä aseta nesteellä täy-
tettyjä astioita (esim. maljakoita) hifi-laitteiston päälle.

Käytä laitetta vain lauhkeassa ilmastossa.

Älä aseta hifi-laitteistoa lämmityslaitteiden välittömään läheisyyteen
tai auringonpaisteeseen, jotta sen jäähdytys ei huonone.

Älä työnnä vieraita esineitä CD-pesään. Älä aseta mitään avotulia,
esim. kynttilöitä, hifi-laitteiston päälle.

Hifi-laitteistoa ei saa missään tapauksessa avata. Takuuoikeus ei
koske vaurioita, jotka johtuvat epäasianmukaisesta kajoamisesta
laitteeseen.

Ukonilma on vaaraksi kaikille sähköisille laitteille. Sähkö-/antenni-
verkkoon osunut salamanisku voi vaurioittaa hifi-laitteistoa silloinkin,
kun se on kytkettynä pois päältä. Vedä aina ukonilmalla verkko- ja
antennipistoke seinästä sekä mahd. irrota LAN-pistoke.

Ohje:
Älä liitä mitään laitteita, kun laite on päällä. Kytke myös muut laitteet
pois päältä ennen liittämistä!
Työnnä laitteen verkkopistoke pistorasiaan vasta sitten, kun olet liit-
tänyt ulkoiset laitteet!
Huolehdi siitä, että verkkopistokkeeseen pääsee helposti käsiksi!

SIJOITTAMINEN JA TURVALLISUUS --
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Hifi-laitteiston sijoitus
Hifi-laitteisto toimitetaan jalustalla. Jalustan avulla voit sijoittaa hifi-
laitteiston helposti pöydille, hyllyille tai kaappeihin. Muita sijoitusta-
poja varten voit ottaa jalustan pois.
Hifi-laitteiston voi sijoittaa myös toimitukseen kuulumattomalle kor-
otetulle jalustalle (korkeus n. 80 cm). Kysy jalustaa kauppiaaltasi. 

Seinäasennus

Toimitukseen kuuluu seinäpidike, jolla voit kiinnittää hifi-laitteiston
seinälle.
Huolehdi siitä, että asennuspaikassa on verkkopistoke.

1 Irrota neljä ruuvia (A) pidikesangasta (hifi-laitteiston takapuolella)
ja ota hifi-laitteiston jalusta pois.

2 Ruuvaa seinäripustimen laiteosa (B) neljällä oheisella ruuvilla (C)
tarkasti (ks. neljä kierrereikää) kiinni hifi-laitteiston takapuolelle.
Kaikki neljä ruuvia täytyy käyttää.

3 Kiinnitä seinäpidikkeen seinäosa (D) neljällä mukana olevalla
ruuvilla tiukasti propullisiin porausreikiin. Alustan sopivuus on
ehdottomasti tarkistettava. Oheiset ruuvit ja proput sopivat lujiin
kivi- ja betoniseiniin. Käytä muiden seinämateriaalien yhteydessä
sopivia ruuveja ja proppuja.

4 Ripusta hifi-laitteisto seinäpidikkeen laiteosan (B) koukuista
seinäpidikkeen seinäosaan (D) ja katso, että se loksahtaa
paikalleen.

SIJOITTAMINEN JA TURVALLISUUS --
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Magic Fidelity. 
Ovation 2i:n äänikonsepti
Magic Fidelity on Grundigin kehittämä ja patentoima uudenaikainen kol-
mitiekaiutinjärjestelmä ilmaisuvoimaisen ja loistavan äänenlaadun saavut-
tamiseksi.
Bassokaiutin ja kaksi keski- ja korkeaäänikaiutinta omissa koteloissaan ta-
kaavat ainutlaatuisen soinnin.

Hifi-laitteiston käyttölaitteet

Etupuoli
g • Valmiustilailmaisin (etupaneelin alla). Palaa

punaisena kun hifi-laitteisto on valmiustilassa
(standby).

■ Näyttö esim. kanavamuistipaikkoja, tietoja,
säätövalikoita jne. varten.

• Infrapuna-anturi kaukosäätimen signaalien
vastaanottoon.

Etupaneeli Avaa ja sulkee CD-pesän.

B

A

YLEISKATSAUS--------------------------------------------------------------------------------
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Vasen puoli
. Avaa ja sulkee etupaneelin.

U Kuulokeliitin stereokuulokkeiden liittämistä
varten, jakkipistoke (ø 3,5 mm).
Hifi-laitteiston kovaääniset kytkeytyvät auto -
maattisesti pois päältä.

LAN Ethernet-verkkoliitin 
Liittimen merkkivalot osoittavat:
Vihreä vilkkuu: tietoliikenne;
keltainen loistaa: 100 MBIT siirtonopeus;
keltainen pois: 10 MBIT siirtonopeus.

YLEISKATSAUS  --------------------------------------------------------------------------
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Oikea puoli
ON/OFF Kytkee laitteen valmiustilaan (standby) ja val-

miustilasta takaisin päälle.
Laite on täysin virraton vain silloin, kun sen
verkkopistoke on irrotettu verkkovirrasta.

7 CLR/ i Lyhyt painallus keskeyttää tai lopettaa CD-
levyn toiston;
kaksi lyhyttä painallusta pyyhkii CD-levyn
musiikkiohjelman.
Pidempi painallus hakee hifi-laitteiston pää-
valikon esiin.

– ß + Muuttavat äänenvoimakkuutta.

A S Valitsevat päävalikossa käyttötavan CD, FM,
Internet Radio jne.
Navigointiin valikoissa.
Viritintoiminnossa: valitsevat kanavamuisti-
paikkoja;
MP3-käytössä: vaihtavat albumien ja nimik-
keiden valintaan.

9  Käynnistää CD-levyn toiston. 

9  8 Navigointiin valikoissa.
Viritintoiminnossa: painettuna pitäminen käyn-
nistää taajuushaun; 
lyhyt painallus muuttaa taajuutta askeleittain.
CD-toiminnossa: valitsee albumit/nimikkeet as-
kelittain eteenpäin tai taaksepäin;
painettuna pitäminen etsii tietyn katkelman
eteenpäin/taaksepäin.

USB USB-liitäntä MP3-soittimen tai USB-Memory
Stick -muistitikun liittämiseen.

YLEISKATSAUS  --------------------------------------------------------------------------
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Takapuoli
AUX IN Äänisignaalitulo ulkoisen laitteen liitäntää

varten.

RESET Nollaa hifi-laitteiston virhetoiminnon sattuessa.

AC ~ Liitin verkkojohtoa varten.
Hifi-laitteisto on täysin virraton vain silloin, kun
sen verkkojohto on vedetty irti.

FM ANTENNA Antenniliitin taloantennin johtoa
(75Ω) tai mukana toimitettua apuantennia varten.

YLEISKATSAUS  --------------------------------------------------------------------------
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Kaukosäädin

ON  OFF Kytkee hifi-laitteiston valmiustilaan (standby)
ja valmiustilasta päälle viimeksi valittua ohjel-
malähdettä käyttäen.

e II Käyttötavoissa Internet Radio, AudioStrea-
ming, CD ja USB: käynnistää MP3-CD-levyn
tai audio-CD-levyn toiston;
kytkee toistotauon päälle.

7 CLR Viritinkäytössä: pyyhkii suosikkiohjelmat ja
kirjaimia/merkkejä tekstisyötössä.
CD-toiminnossa: keskeyttää tai lopettaa MP3-
CD-levyn tai audio-CD-levyn toiston;
kaksi painallusta pyyhkii CD-levyn musiikkioh-
jelman.

DSC/UBS Lyhyt painallus valitsee äänivalikon;
pidempi painallus, valitsee UBS-toiminnon.

p Kytkee hifi-laitteiston kovaääniset mykiksi ja
poistaa mykistyksen.

– ß + Muuttaa äänenvoimakkuutta.

SNOOZE/NAP/SLEEP Muistutusajastimen säätämiseen
keskeyttää muistutusajastimen.
Keskeyttää herätystoiminnon n. 5 minuutiksi.
Uniajastimen säätämistä varten.

YLEISKATSAUS  --------------------------------------------------------------------------
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DISPLAY/R Valmiustilassa: säätelee näytön kirkkautta ja valit-
see demo-tilan.
Viritintoiminnossa: vaihtaa näytön taajuuden, ka-
navan nimen, ohjelmatyypin, radiotekstin ja kel-
lonajan/viikonpäivällä välillä.
CD-DA-toiminnossa: kytkee näyttöön nimikenume-
ron/kuluneen toistoajan ja kellonajan/viikonpäi-
vän.
MP3-toiminnossa: kytkee näyttöön tiedostontie-
dot/kuluneen toistoajan, ID3 Tag -tiedot sekä kel-
lonajan/viikonpäivän.

/FM MODE Viritinkäytössä: valitsee mono- tai stereovas -
taanoton.

i Hakee hifi-laitteiston päävalikon esiin, esimerkiksi
ohjelmalähteiden CD, FM, Internet Radio, client,
AUX ja USB valitsemista varten.

P/RANDOM ¥ Viritinkäytössä: tallentaa radiokanavia kanava-
paikkoihin.
Internet-käytössä: tallentaa internet-radiokanavia
kanavamuistipaikkoihin.
CD-toiminnossa: nimikkeiden tallentamiseen 
musiikkiohjelmaksi; nimikkeiden toistamiseen sa-
tunnaisessa järjestyksessä.
Valmiustilassa (standby): kellonajan/päivämäärän
asettamiseen manuaalisesti.

1...0 Numeronäppäimet, kanavamuistipaikkojen suo-
raan valitsemiseen;
numeroiden/kirjainten syöttämiseenInternet-käy-
tössä ja asennuksessa.

INTRO/REPEAT ≈ CD-käytössä: CD-levyn nimikkeiden näytesoittoon;
yhden nimikkeen, CD-levyn kaikkien nimikkeiden
tai albumin kaikkien nimikkeiden jatkuvaan tois-
toon.
Valmiustilassa (standby): päällekytkeytymisajasti-
men säätämiseen

8  9 Navigointiin valikoissa.
Viritintoiminnossa: painettuna pitäminen käynnis-
tää automaattisen kanavahaun; lyhyt painallus siir-
tää taajuutta askeleittain eteenpäin.
CD-toiminnossa: lyhyt painallus valitsee albumin
tai tiedoston eteenpäin tai taaksepäin; painettuna
pitäminen etsii tietyn katkelman eteenpäin tai taak-
sepäin.

A S Valikoissa navigointiin; kirjainten syöttämiseen (isot
kirjaimet ja erikoismerkit) asennuksen aikana.
Viritintoiminnossa: tallennettujen radiokanavien
valinta. MP3-käytössä: vaihtavat albumien ja
nimikkeiden valintaan.

YLEISKATSAUS  --------------------------------------------------------------------------
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Antennin liittäminen
1 Työnnä taloantennin antennijohto hifi-laitteiston antenniliittimeen

»FM ANTENNA (75Ω)«

Ohje: 
Jos käytössä ei ole taloantennilaitteistoa, käytä laitteen mukana
toimitettua apuantennia. Apuantenni mahdollistaa sopivassa pai-
kassa riittävän hyvälaatuisen FM (ULA)-paikallislähettimien vas-
taanoton. Apuantennia ei saa lyhentää.

Verkkojohdon liittäminen

Ohje: 
Tarkasta, vastaako (hifi-laitteiston takapinnalla sijaitsevassa) tyyp-
pikilvessä ilmoitettu verkkojännite paikallista verkkojännitettä.
Hifi-laitteisto on virraton vain silloin, kun sen verkkopistoke on
irrotettu verkkovirrasta.

1 Työnnä pakkauksessa oleva verkkojohto hifi-laitteiston liittimeen
»AC ~«.

2 Työnnä verkkojohdon pistoke pistorasiaan.

MP3-soittimen tai USB-Memory Stick -laitteen
liittäminen

Huomio:
USB-liitäntää asennettaessa tulee hifi-laitteisto olla pois kytket-
tynä. Jos näin ei ole, voit menettää tiedostoja.

1 Yhdistä MP3-soittimen USB-liitin tavallisella USB-johdolla hifi-lait-
teiston liittimeen »USB«;

tai

työnnä USB-muistitikun USB-pistoke hifi-laitteiston liittimeen »USB«.

LIITÄNNÄT/VALMISTELU ------------------------------------------
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Ulkoisen laitteen liittäminen

Ohje:
Kytke hifi-laitteiston virta pois päältä liittäessäsi ulkoisia laitteita.

1 Liitä ulkoisen laitteen äänilähtöliitin tavallisella audiojohdolla hifi-
laitteiston liittimeen »AUX IN«.

Kuulokkeiden liittäminen
1 Työnnä kuulokkeiden jakkipistoke (ø 3,5 mm) hifi-laitteiston va-

semmalla puolella olevaan liittimeen »U«.
– Hifi-laitteiston kaiuttimet kytkeytyvät pois päältä.

Huomio:
Liiallinen äänenevoimakkuus kuulokkeiden käytössä voi vahingoit -
taa kuuloa.

Paristojen asetus kaukosäätimeen
1   Avaa paristolokero kääntämällä lokeron kantta oikealle ja nos-

tamalla se pois. 

2 Ota paristolokeron pohjaan merkitty napaisuus huomioon aset-
taessasi paristoja (tyyppi micro, 2 x 1,5 V, R 6/UM 4/AAA).

Ohjeita:
Jos hifi-laitteistosi ei enää tottele kauko-ohjaimen käskyjä, paristot
saattavat olla tyhjät. Poista aina käytetyt paristot. Valmistaja ei
voi vastata vuotaneiden paristojen aiheuttamista vahingoista.

Paristoja ei saa asettaa äärimmäiselle kuumuudelle alttiiksi, esim.
auringonpaiste, lämmitys, tuli jne.

Ympäristöohje:
Paristoja – edes raskasmetallittomia – ei saa heittää kotitalous-
jätteen sekaan. Käytetyt paristot on vietävä paristonkeräyspis-
teeseen.

LIITÄNNÄT/VALMISTELU ------------------------------------------
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LAN-yhteys internetiin

Ohje:
Kytke hifi-laitteiston virta pois päältä liittäessäsi ulkoisia laitteita.

1 Yhdistä modeemin/reitittimen Ethernet-liitin tavallisella verkkojoh-
dolla (Twistedpair, RJ45-pistoke) hifi-laitteiston liittimeen »LAN«.
– Tiedonsiirtonopeus on 10/100 MBIT.

Ohje:
Linjat kuvaavat toimintoa.

Internet-radio
Musiikkiarkisto (audio streaming)

LIITÄNNÄT/VALMISTELU ------------------------------------------

SplitteriPuhelinrasia

Ovation 2iMusiikkiarkisto PC-tietokoneessa

Modeemi/reititin
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LIITÄNNÄT/VALMISTELU ------------------------------------------

WLAN-yhteys internetiin

Ohje:
Radiosignaalin laatu riippuu hifi-laitteistosi etäisyydestä modee-
miin/reitittimeen.
Myös sijoituspaikan rakennusmateriaali voi vaikuttaa siihen.

Ohje:
Linjat kuvaavat toimintoa.

Internet-radio
Musiikkiarkisto (audio streaming)
WLAN

Splitteri

Ovation 2iMusiikkiarkisto kiintolevyllä (NAS - Network Attached Storage)

Modeemi/reititin

Notebook

)))))))))))

Puhelinrasia



FM-radiokanavien automaattinen kanavahaku
Automaattinen kanavahaku käynnistyy hifi-laitteiston ensimmäisen
sähköverkkoon liittämisen jälkeen. Se etsii radiokanavia ja tallentaa
ne (jopa 40 mahdollista). Voit tallentaa sen jälkeen radiokanavia
haluamiisi kanavamuistipaikkoihin.

1 Kytke hifi-laitteisto päälle näppäimellä »ON OFF«.
– Näyttö: kanavamuistipaikka (»CH«) ja taajuus juoksevina.
– Haku on alkanut. Haun lopussa käynnistetään automaattisesti

demo-tila, joka esittelee Ovation 2i:n toiminnot. Tämä demo-
tila voidaan keskeyttää »ON  OFF«:illa.

Ohjeita:
Automaattinen kanavahaku voidaan keskeyttää »ON  OFF«:illa.
Se käynnistyy kuitenkin uudelleen, kun laitteisto kytketään seu-
raavan kerran päälle.

Voit toistaa automaattisen kanavahaun koska tahansa uudelleen
hakemalla päävalikon esiin »i«:llä ja valitsemalla rivin »Setup«
»S«:lla. Valitse setup-valikossa rivi »Auto Tuning

System« »S«:lla ja vahvista »9«:lla. Vahvista toiminto
»Start« »9«:lla. Haku käynnistyy ja aiemmin tallennetut
kanavat pyyhitään muistista.

Jotkin RDS-kanavat välittävät RDS-aikasignaalia. Jos valittu RDS-
kanava välittää tätä aikatietoa, kellonaika päivitetään auto-
maattisesti, jos olet valinnut säätöön »CT« asetuksen »ON«. Tämä
tapahtuma kestää n. 5 minuuttia.

Kellonajan asetus
Seuraavat säädöt voidaan suorittaa vain valmiustilassa (standby).

1 Kellonajan asettamiseksi paina »P/RANDOM ¥«:ia pitkään.
– Näyttö: »24HR«, kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä.

2 Valitse tuntinäyttömuoto (12- tai 24-tuntinen) »A«:lla tai
»S«:lla ja vahvista se »9«:lla.
– Näyttö: »24HR« tai »12HR« (»AM« tarkoittaa vuorokauden

ensimmäistä puoliskoa), kellonaika ja päivänmäärä, tunnit
vilkkuvat.

3 Aseta kellonajan tunnit »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista »9«:lla
– Minuutit vilkkuvat.

4 Aseta kellonajan minuutit »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista
»9«:lla
– Vuosi vilkkuu.

SÄÄDÖT --------------------------------------------------------------------------------------------------------

SU
O

M
I

17

CH01

FM 87.50 MHz

Searching

Please Wait... 

Alarm

Network Config

-> Auto Tuning System

<- 4/5

24HR CT ON

10:00

Monday

2007.05.21

24HR CT ON

20:00

Monday

2007.05.21



5 Aseta vuosi »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista »9«:lla
– Kuukausi vilkkuu.

6 Aseta kuukausi »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista »9«:lla
– Päivä vilkkuu.

7 Aseta päivä »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista »9«:lla
– »CT ON« vilkkuu. CT on näyttö, joka ilmaisee RDS-aikatah-

distuksen.

8 Aktivoi RDS-aikatahdistus »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista
»9«:lla

9 Lopeta säätö »P/RANDOM ¥«:illa.

Ohjeita:
Sähkökatkon tai verkkopistokkeen irrottamisen jälkeen kellonaika
täytyy asettaa uudelleen tai RDS-aikatahdistuksen täytyy päivittää
se.

Muita FM-radiokanavasäätöjä

Automaattinen kanavahaku
1 Käynnistä automaattinen kanavahaku radiokäytössä painamalla

pitkään »8«:ta tai »9«:ta.
– Haku pysähtyy, kun jokin kanava löytyy.

Manuaalinen kanavahaku
1 Käynnistä manuaalinen kanavahaku radiokäytössä painamalla

lyhyesti »8«:ta tai »9«:ta.
– Taajuus muuttuu 50 kHz-askelin.

Kanavien tallennus kanavamuistipaikkoihin
Voit tallentaa automaattisen kanavahaun tai manuaalisen kana-
vahaun avulla löytyneet radiokanavat haluamiisi kanava-
muistipaikkoihin.

Ohje:
Jo muistipaikkoihin tallennetut ohjelmat korvataan uusilla (tallen-
nus päälle). Kanavia voidaan tämän jälkeen etsiä jälleen “auto-
maattisen kanavahaun” avulla.

1 Valitse haluttu kanava radiokäytössä »A«:lla tai »S«:lla ja
merkitse se »P/RANDOM/¥«:illa.
– Kanavamuistipaikkanäyttöön »CH« tulee »00«, numerot vilk-

kuvat.

2 Valitse haluttu kanavamuistipaikka »A«:lla tai »S«:lla.

3 Tallenna kanava »P/RANDOM ¥«:illa.
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4 Lisäkanavien tallentamiseksi toista askeleet 2–4 .

Ohje:
Hifi-laitteen ollessa kauan aikaa ilman virtaa kaikki tallennetut
kanavat häviävät.

Asetusten nollaus (reset) ...

... reset-näppäimellä 
Toimintahäiriön sattuessa hifi-laitteisto voidaan nollata tällä. Kaikki
säädöt pysyvät muistissa.

1 Paina hifi-laitteiston takapuolella olevaa »RESET«:iä, esimerkiksi
paperiliittimellä.

... järjestelmä-reset-toiminnolla
Järjestelmä-reset-toiminnolla voidaan poistaa kaikki säädöt (tallen-
netut radiokanavat, kello- ja herätysaika, verkkotiedot).

Järjestelmä-reset tulisi tehdä myös silloin, jos Ovation 2i halutaan il-
moittaa toiseen tietoverkkoon.

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Setup« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.

3 Valitse valikkorivi »System Reset« »S«:lla tai »A«:lla ja
vahvista »9«:lla.

Ohje:
Jos vahvistat kohdassa 4 reset-toiminnon, kaikki säädöt pyyhkiy-
tyvät muistista!

4 Valitse valikkorivi »Yes to clear all« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö »System Reset...«, automaattinen kanavahaku

käynnistyy hetken kuluttua. Sen jälkeen voit jälleen asettaa kel-
lonajan tai antaa sen päivittyä RDS-aikatahdistuksen avulla.
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Ovation 2i:n ilmoittaminen WLAN-reitittimeen
Suorita ilmoitusmenettely reitittimen lähellä WLAN-kantamasta ai-
heutuvien ongelmien välttämiseksi.

Hae Ovation 2i:n päävalikko esiin, luo setup-valikossa verkkoyhteys
ja käynnistä kokoonpanoassistentti (Wizard).

Tämän ilmoitusmenettelyn aikana Ovation 2i tarkistaa WLAN-reitit-
timen konfiguraation (esim. verkossa käytettävän salausmenetelmän)
ja näyttää sen.

Kolme seikkaa täytyy tietää:
On verkossasi käytössä automaattiset (dynaamiset) vai staattiset IP-
osoitteet?
Käytetäänkö verkossa proxy-palvelinta?
Onko verkko salattu?

1 Kytke WLAN-reititin päälle.

Ohjeita:
Verkkonimen (SSID) täytyy olla näkyvissä ja WLAN-routerin täy-
tyy sallia Ovation 2i:n MAC-laiteosoitteen käyttö.

MAC-osoitteen löydät päävalikosta � »Setup«, � »Network
Config«, � »Device Status«, � »MAC-osoite« tai
laitteen takapuolelta.

2 Hae Ovation 2i:n päävalikko esiin »i«:lla.

3 Valitse valikkorivi »Setup« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.

4 Valitse valikkorivi »Network Config« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please wait«, yhteyttä

WLAN-reitittimeen luodaan. Tämän jälkeen näkyviin tulee
konfiguraatiovalikko.

5 Valitse valikkorivi »Config Wizard« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näkyviin tulee konfiguraatioassistentti.

6 Käynnistä ilmoittautuminen »9«:lla.
– Näyttö: »Select Network:«, olemassa olevat verkot nä-

kyvät.

Ohje:
Jos WLAN-reitittimen verkkonimi (SSID) on kytkeytyy turvalli-
suussyistä näkymättömäksi, verkkoa ei ole mahdollista löytää ja
se täytyy syöttää manuaalisesti valikossa »Enter Network
SSID«.

7 Vahvista verkko (esimerkissä GIMDSL) »9«:lla.
Jos olemassa on useita verkkoja, valitse haluamasi
verkko»S«:lla tai »A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Network IP Settings:«.
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Ohje:
Jos verkko on salattu, verkko-osoitteen perään ilmestyy näyttö
»[encrypted]«.
Paina »9«:ta ja syötä verkkoavain (WEP tai WPA) numero-
näppäimillä »1...0«. Syötön järjestys numeronäppäimen »2« esi-
merkissä on 2, A, B, C. Syötön jälkeen kursori hyppää
seuraavaan syöttökohtaan.
Erikoismerkit ja isot kirjaimet voidaan valita »S«:lla tai »A«:lla. 
Kursoria voidaan liikuttaa oikealle »9«:lla, vasemmalle
»8«:lla. Merkki voidaan poistaa »7 CLR«:llä.

Ohje:
Seuraava säätö “automaattinen (DHCP)” tai “staattinen IP-osoite”
riippuu tavasta, jolla olet koonnut verkkosi.
Jos valitset automaattiset osoitteet, Ovation 2i -laitteistosi saa rei-
tittimeltä (sen yhdysrakenteiselta DHCP-palvelimelta) automaatti-
sesti IP-osoitteen.
Jos verkkosi käyttää staattisia IP-osoitteita, käytä säätöä, joka löy-
tyy sivuilta 48 ja 49, kappaleesta “Ovation 2i:n liittäminen in-
ternetiin – kotiverkon yksilöllisin säädöin”, kohdat 8 ja 9.

8 Valitse valikkorivi »Automatic (DHCP)« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Enable Proxy:«.

Ohje:
Jos verkossasi ei ole asennettuna proxy-palvelinta, valitse valik-
korivi »No«.
Jos olet asentanut proxy-palvelimen, käytä säätöjä sivuilla 48 ja
49, kappaleessa “Ovation 2i:n ilmoittaminen WLAN-reitittimeen
– verkon yksilöllisin säädöin”, kohdat 13 ja 14.

9 Valitse valikkorivi »No« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»8«:lla.
– Näyttö: »Config Complete«.

10 Säätöjen vahvistamiseksi valitse valikkorivi »Yes« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Config Wizard  Applying Settings«,

säädöt tallennetaan.

Ohje:
Jos säätöjä ei haluta tallentaa, valitse valikkorivi »No« »S«:lla
tai »A«:lla ja vahvista se »8«:lla. Säätöjen tekeminen keskey-
tetään.

11 Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen näytetään valikkokohdat 
»Internet Radio« ja »Favorites«, yhteys WLAN-rei-
tittimeen ja siten myös internetiin on olemassa.
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Päälle ja pois päältä kytkeminen
1 Kytke hifi-laitteisto »ON OFF«:illa päälle valmiustilasta (standby).

– Viimeksi käytössä ollut ohjelmalähde valitaan automaattisesti.

Ohje:
Jos viimeksi valittu ohjelmalähde oli internet-radio, näkyviin tulee
näyttö: »Initialization  Please wait«, yhteyttä in-
ternetiin luodaan.

2 Kytke hifi-laitteisto »ON OFF«:illa valmiustilaan (standby).
– Näyttö: hetken »Good Bye«, sitten nykyinen kellonaika ja

päivämäärä.

Ohje:
Hifi-laitteisto on virraton vain silloin, kun sen verkkopistoke on ir-
rotettu verkkovirrasta.

Ohjelmalähteen valinta
1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse haluttu ohjelmalähde (»FM«, »internet-radio«,
»client«, »USB«, »AUX« tai »CD«) »A«:lla tai »S«:lla ja
vahvista se »9«:lla.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen
1 Muuta äänenvoimakkuutta »– ß +«:lla.

– Näyttö: hetken »Volume« (»Min«, »1« – »39«, päällä
»max«).

Mykistys (mute)
Tällä toiminnolla voit kytkeä hifi-laitteiston kaiuttimet mykiksi ja pois-
taa mykistyksen.

1 Kytke mykistys päälle tai pois »p«:lla.
– Näyttö: mykistyksen aikana »MUTE«.

Ääniefektien valinta
Voit valita ääniefektit klassinen, pop, jazz ja rock ja säätää oman
ääniefektin (myEQ).

1 Hae äänivalikko esiin painamalla lyhyesti »DSC/UBS«:ää.

2 Valitse haluamasi äänisäätö »8«:lla tai »9«:lla.
– Näyttö: »myEQ«, »Classic«, »Pop«, »Jazz« tai »Rock«.
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Taajuuskorjaimen asetus
Äänisäädöllä “myEQ” voit luoda omat taajuuskorjainsäädöt.

1 Hae äänivalikko esiin painamalla lyhyesti »DSC/UBS«:ää.

2 Valitse äänisäätö »myEQ« »8«:lla tai »9«:lla.

Ohje:
Jos mitään näppäintä ei paineta 5 sekuntiin, hifi-laitteisto lopettaa
säätötilan automaattisesti.

3 Valitse rivi »BASS« »S«:lla tai »A«:lla ja aseta haluamasi
arvo (maks. »+4«, min. »-4«) »8«:lla tai »9«:lla.

4 Valitse rivi »TREBLE« »S«:lla tai »A«:lla ja aseta haluamasi
arvo (maks. »+4«, min. »-4«) »8«:lla tai »9«:lla.
– Äänivalikko kytketään pois n. 5 sekunnin kuluttua, säädetty

arvo tallennetaan.

Ultra Bass – järjestelmän päälle ja pois
kytkeminen

1 Valitse äänisäätö »UBS« painamalla »DSC/UBS«:ää pitkään.

2 Kytke Ultra Bass -järjestelmä päälle tai pois »8«:lla tai »9«:lla.
– Näyttö: »UBS ON« tai »UBS OFF«.

Näytön valoisuuden säätö
1 Kytke hifi-laitteisto »ON OFF«:illa valmiustilaan (standby).

2 Paina »DISPLAY R«:ta pitkään.
– Näyttö: »Brightness« ja säädetty arvo.

3 Säädä näytön kirkkaus »8«:lla tai »9«:lla.

Laajennettu näyttö 
Viritin- ja CD-käytössä on mahdollista näyttää lisätietoja.

1 Hae tiedot näkyviin painamalla »DISPLAY/R«:ta toistuvasti.
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Internet-radio-ohjelmalähteen valinta
1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Internet Radio« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please Wait«, yhteyttä

internetiin luodaan.

Ohje:
Alustus voi normaalitapauksessa kestää jopa 1 minuutin. Aika
pitenee, jos verkkokuormitus on tavallista suurempi.

3 Valitse valikkorivi »Internet Radio« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.

Ohje:
Jatkotoimenpiteet löydät seuraavista kappaleista, kulloinkin 
alkaen kohdasta 1.

Navigointi ja etsintä valikoissa
Internetin radiokanavien rakenne on hyvin dynaaminen. Siksi maa-
valinnassa saatetaan tarjota suoraan maata tai se jaetaan vielä ker-
taalleen maaryhmiin.

Voit navigoida helposti valikoiden läpi:

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse »S«:lla tai »A«:lla haluttu valikkorivi.

3 Vahvista »9«:lla valittu valikkorivi ja siten myös toiminto.

4 Siirry »8«:lla ylempitasoiseen valikkoon.

5 Siirry »DISPLAY/R«:lla nykyisistä lähetintiedoista valikkoon ja
päivämäärään/kellonaikaan ja takaisin lähetintietoihin.

Ohjeita:
Jos näkyviin tulee näyttö »Wait«, valikoimaa etsitään parhail-
laan. Ohjaaminen ei ole mahdollista tämän aikana.

Jos näkyviin tulee näyttö »Track not found«, kyseinen 
radiokanava tai nimike ei ole juuri nyt käytettävissä.

Nopea tyylilajien, maiden ja radiokanavien etsiminen on mah-
dollista numeronäppäinten »1...0« kirjainten avulla.
Halutun kirjaimen syöttämisen jälkeen, esim. “B”, tämä ilmestyy
näyttöön ja valikoima on pian käytettävissä. 
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Internet-radiokanavien valinta – hakukriteerein

Internet-radiokanavien valinta tyylilajien mukaan
1 Valitse valikkorivi »Genres« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista

»9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä tarjolla olevaa tyylilajia,

merkit viimeisellä rivillä osoittavat valitun tyylilajin ja tyylilajien
määrän (esim. 3/7).

2 Valitse haluttu tyylilaji »A«:lla tai »S«:lla.

3 Hae tyylilaji esiin »9«:lla.
– Maavalikoima näytetään.

4 Valitse haluttu maa »A«:lla tai »S«:lla.

5 Vahvista maa »9«:lla.
– Valitun maan ensimmäiset radiokanavat näytetään.

6 Valitse haluamasi radiokanava »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Ohjeita:
Seuraavan radiokanavan valitsemiseksi paina »9«:ta.
Toisen radiokanavan valitsemiseksi siirry »DISPLAY/R«:lla ta-
kaisin kanavavalintaan, valitse »S«:lla tai »A«:lla radio -
kanava ja vahvista se »9«:lla.
Siirtyäksesi valikkorakenteessa taaksepäin, paina »DISPLAY
R«:ta ja valitse »8«:lla haluamasi valikko.

Internet-radiokanavien kohdistettu haku maista
1 Valitse valikkorivi »Countries« »S«:lla tai »A«:lla ja vah-

vista »9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä tarjolla olevaa maaryh-

mää, merkit viimeisellä rivillä osoittavat valitun maaryhmän ja
maaryhmien määrän (esim. 5/10).

2 Valitse halutut maaryhmät »A«:lla tai »S«:lla.

3 Vahvista maaryhmät »9«:lla.
– Valitun maaryhmän ensimmäiset maat näytetään.

4 Valitse haluttu maa »A«:lla tai »S«:lla.
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Ohjeita:
Alijako voi olla erilainen eri maaryhmissä. Näin esimerkiksi maa-
ryhmässä North America on mahdollista valita valtiot Canada,
Mexico ja United States, sitten osavaltiot.

5 Vahvista maa »9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä tarjolla olevaa tyylilajia.

6 Valitse haluamasi tyylilaji tai kaikki asemat (All Stations) »S«:lla
tai »A«:lla.

7 Hae tyylilaji esiin »9«:lla.
– Valitun maan ensimmäiset radiokanavat näytetään.

8 Valitse haluamasi radiokanava »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Ohjeita:
Valitse seuraava radiokanava painamalla »9«:ta.
Toisen radiokanavan valitsemiseksi siirry »DISPLAY/R«:lla ta-
kaisin kanavavalintaan, valitse »S«:lla tai »A«:lla radio -
kanava ja vahvista se »9«:lla.
Siirtyäksesi valikkorakenteessa taaksepäin, paina »DISPLAY/
R«:ta ja valitse »8«:lla haluamasi valikko.

Internet – palveluntarjoajan uusien internet-
radiokanavien valinta
1 Valitse valikkorivi »New Stations« »S«:lla tai »A«:lla ja

vahvista »9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä uutta radiokanavaa, mer-

kit viimeisellä rivillä osoittavat valitun radiokanavan ja radio-
kanavien määrän (esim. 1/82).

2 Valitse haluamasi radiokanava »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Ohjeita:
Seuraavan radiokanavan valitsemiseksi paina »9«:ta.
Toisen radiokanavan valitsemiseksi siirry »DISPLAY/R«:lla ta-
kaisin kanavavalintaan, valitse »S«:lla tai »A«:lla radioka-
nava ja vahvista se »9«:lla.
Siirtyäksesi valikkorakenteessa taaksepäin, paina »DISPLAY/
R«:ta ja valitse »8«:lla haluamasi valikko.
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Useimmin soitettavien internet-radiokanavien
valitseminen 

Tämän toiminnon avulla voit valita radiokanavia, joita kuunnel-
laan kaikkein eniten.

1 Valitse valikkorivi »Most Popular Stati« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä radiokanavaa, merkit vii-

meisellä rivillä osoittavat valitun radiokanavan ja radio -
kanavien määrän (esim. 1/83).

2 Valitse haluamasi radiokanava »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Internet-radiokanavan kanavamuistipaikan
valinta – suoraan

Internet-radiokanavien tallennus
kanavamuistipaikkoihin

Voit tallentaa 40 kanavamuistipaikkaan haluamiasi internet-ra-
diokanavia.

1 Valitse radiokanava (ks. tätä varten edellistä kappaletta) ja mer-
kitse se »P/RANDOM/¥«:illa.

2 Valitse kanavamuistipaikka 1–9 numeronäppäimillä »1«–»9«.
Valitse kanavamuistipaikat 10–40 syöttämällä ensin kymmenluku
numeronäppäimellä »0« ja sitten ykköset numeroilla »1«–»9«.

Ohje:
Jo kanavamuistipaikkoihin tallennetut kanavat korvataan uusilla
(tallennus päälle).

3 Tallenna radiokanava »P/RANDOM/¥«:illa.

4 Lisäradiokanavien tallentamiseksi toista askeleet 1–4 .

Internet-radiokanavien valinta
kanavamuistipaikoista

Kun kuuluvissa on radiokanava, voit valita 40 kanavamuistipaik-
kaa suoraan numeronäppäimillä »1«–»0«.

1 Valitse kanavamuistipaikka 1–9 numeronäppäimillä »1«–»9«.
Valitse kanavamuistipaikat 10–40 syöttämällä ensin kymmenluku
numeronäppäimellä »0« ja sitten ykköset numeroilla »1«–»9«.
– Näyttö: »Play Preset« ja kanavamuistipaikan  numero.

INTERNET-KÄYTTÖ ------------------------------------------------------------------
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Internet-radiokanavien valinta suosikkilistalta
Näiden radiokanavien asettamista varten lue kappale “erikoistoi-
minnot”, sivuilta 42–44.

1 Valitse valikkorivi »Internet Favorites« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: Suosikkikanavien kansio.

2 Valitse haluamasi kansio »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista se
»9«:lla.
– Tallennetut suosikkikanavat näytetään.

3 Valitse haluamasi suosikkikanava »S«:lla tai »A«:lla ja vah-
vista se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Ohjeita:
Valitse seuraava radiokanava painamalla »9«:ta.
Toisen radiokanavan valitsemiseksi palaa »DISPLAY/R«:llä
takaisin kanavavalintaan, valitse radiokanava »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista se »9«:lla.
Siirtyäksesi valikkorakenteessa taaksepäin, paina »DISPLAY/
R«:ta ja valitse »8«:lla haluamasi valikko.

Manuaalisesti lisättyjen internet-radiokanavien
valinta

Näiden radiokanavien asettamista varten lue kappale “erikoistoi-
minnot”, sivulta 45.

1 Valitse valikkorivi »Added Stations« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näkyviin tulevat kolme ensimmäistä tarjolla olevaa radio -

kanavaa.

2 Valitse haluamasi radiokanava »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
se »9«:lla.
– Radiokanava näytetään ja se kuuluu, kun näyttö »Wait«

sammuu.

Ohjeita:
Valitse seuraava radiokanava painamalla »9«:ta.
Toisen radiokanavan valitsemiseksi palaa »DISPLAY/R«:llä
takaisin kanavavalintaan, valitse radiokanava »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista se »9«:lla.
Siirtyäksesi valikkorakenteessa taaksepäin, paina »DISPLAY/
R«:ta ja valitse »8«:lla haluamasi valikko.
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Audio Streaming
Tällä toiminnolla voit toistaa musiikkiarkiston MP3- ja WMA-muo-
dossa olevia nimikkeitä Ovation 2i:n kautta.
Musiikkiarkisto voi sijaita PC-tietokoneessa tai ulkoisella kiintolevyllä
ja sitä täytyy hallinnoida UPnP-palvelimella.

Kansioiden ja nimikkeiden valinta riippuu musiikkiarkiston raken-
teesta ja käytettävästä UPnP-palvelinohjelmistosta (esim. Nero
Media Home, Windows Media Player 11). Käsittelyajat saattavat
venyä arkiston koosta riippuen, mikä tekee käytöstä epämukavaa.
Käyttö ei ole mahdollista tai sitä on rajoitettu, kun UPnP-palvelin lukee
musiikkiarkiston sisällön kokonaan.

Jos musiikkiarkiston nimikkeet on merkitty ID3-Tag formaattia käyt-
täen nimike, tulkitsija, albumi, tyylilaji jne.), nämä tiedot voidaan näyt-
tää myös Ovation 2i:ssä tai nimikkeet voidaan valita näiden tietojen
perusteella. 

PC-tietokoneen tai kiintolevyn kokoonpanosta riippuen Ovation 2i:llä
täytyy olla käyttöoikeus PC:hen tai kiintolevyyn. UPnP-palvelimen
täytyy päästä mahdollisen palomuurin läpi (Firewall). On mahdol-
lista käyttää rinnakkain useita UPnP-palvelimia.

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Client« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
– Käytettävissä olevat musiikkiarkistot näytetään.

3 Valitse haluamasi musiikkiarkisto »S«:lla tai »A«:lla ja vah-
vista se »9«:lla.
– Käytettävissä olevat musiikkiarkistot (UPnP-palvelin) näytetään.

4 Navigoi haluttuun valintavalikkoon musiikkiarkiston rakenteesta
riippuen »S«:lla, »A«:lla, »9«:lla ja »8«:lla.

5 Käynnistä valitun nimikkeen toisto »9«:lla tai »e II«:lla.

Navigointi ja etsintä valikoissa
Voit navigoida helposti kansio- ja nimikerakenteen läpi.

1 Valitse haluttu kansio/nimike »S«:lla tai »A«:lla.

2 Siirry seuraavaan alikansioon »9«:lla.

3 Siirry takaisin ylempitasoiseen kansioon painamalla »DISPLAY/
R«:ta ja sitten »8«:ta.

Ohje:
Nopea etsiminen on mahdollista numeronäppäinten »1...0«
kirjainten avulla.

MUSIIKKIARKISTO ----------------------------------------------------------------
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Virittimen valinta ohjelmalähteeksi
1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse ohjelmalähde FM-viritin (»FM«) »A«:lla tai »S«:lla ja
vahvista se »9«:lla.
– Kuuluvissa on viimeksi valittuna ollut kanava (Last Station

Memory).
– Näyttö: Kanavamuistipaikka, taajuus ja kanavanimi.

Kanavamuistipaikan valinta  – askeleittain
1 Valitse kanavamuistipaikka »A«:lla tai »S«:lla askeleittain.

– Näyttö: »CH« ja esim. »2«, taajuus ja kanavanimi.

Kanavamuistipaikan valinta  – suoraan
1 Valitse kanavamuistipaikat 1–9 suoraan numeronäppäimillä

»1«–»9«.
– Näyttö: »CH« ja esim. »02«, taajuus ja kanavanimi.

2 Valitse kanavamuistipaikat 10–40 syöttämällä ensin kymmenluku
numeronäppäimellä »0« ja sitten ykköset numeroilla »1«–»9«.
– Näyttö: »CH« ja esim. »25«, taajuus ja kanavanimi.

Stereo-/monovastaanotto
Kun hifi-laitteisto vastaanottaa stereo-ohjelmaa, näyttöön ilmestyy
»ST«. Jos tämän stereokanavan signaali on heikko ja äänenlaatu
siksi huono, laitteisto voidaan kytkeä monovastaanotolle.

1 Kytke mono-vastaanotto päälle » /FM MODE«:lla.
– Näyttö: »Mono«.

2 Palaa takaisin stereolle painamalla » /FM MODE«:a.
– Näyttö: »ST«.

Ohjeita:
Mikäli laite on stereo-vastaanotolla ja se vastaanottaa mono-sig-
naalia, näytöllä näkyy »Auto«.

Asetus mono/stereo tallennetaan mukana kulloiseenkin kanava-
muistipaikkaan.

VIRITINKÄYTTÖ (FM) --------------------------------------------------------
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RDS-ohjelmapalvelu
RDS (Radio-Data-System) on tietosiirtojärjestelmä, joka on käytössä
useimmilla FM (ULA) -kanavilla.
Kun hifi-laitteisto vastaanottaa RDS-kanavaa, näyttöön ilmestyy ka-
navanimi, esim. »Fantasy« ja »RDS«.

Ohjeita:
Voi kestää hetken, ennen kuin kaikki RDS-tiedot ovat siirretty.

GRUNDIG ei voi vaikuttaa mitenkään näiden tietojen oikeelli-
suuteen.

RDS-kanavien haku
1 Etsi haluttu RDS-kanava painamalla toistuvasti »A«:ta tai

»S«:ta kunnes RDS-kanava löytyy ja näyttöön ilmestyy »RDS«.
– Hetken kuluttua kanavanimi ilmestyy näkyviin, jos vastaanotto-

voimakkuus on riittävä.

RDS-aikasynkronointi
Jotkin RDS-kanavat välittävät RDS-aikasignaalia. Hyvissä vastaan-
otto-oloissa kellonaika päivitetään tämän aikatiedon avulla auto-
maattisesti, jos olet kytkenyt vastaavan toiminnon päälle (näyttö
»CT«), ks. myös kappale “kellonajan asettaminen”, sivuilla 17/18.
Aikatahdistus saattaa kestää hyvissäkin vastaanotto-oloissa muuta-
mia minuutteja. Tarkkuus riippuu lähetettävästä aikasignaalista. Au-
tomaattinen asetus aktivoidaan aina silloin, kun hifi-laitteisto
kytketään valmiustilasta (stand-by) viritinkäytölle ja se vastaanottaa
sopivaa RDS-kanavaa (kun RDS-aikasignaalia odotetaan, symboli
» « vilkkuu. Se palaa jatkuvasti, kun RDS-aikatahdistus on suori-
tettu).

RDS-tietojen haku esiin
Vastaanotettaessa RDS-kanavaa näytössä näkyy hetken taajuus ja
sen jälkeen jatkuvasti kanavanimi ja radioteksti juoksevana tekstinä.

1 Paina »DISPLAY/R«:ta kerran.
– Näyttöön ilmestyy nykyinen ohjelmatyyppi (PTY).

2 Paina »DISPLAY/R«:ta uudelleen.
– Näyttöön ilmestyvät nykyinen kellonaika ja päivämäärä.

VIRITINKÄYTTÖ (FM) --------------------------------------------------------
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Hifi-laitteisto sopii musiikki-CD-levyille, joissa on viereinen logo (CD
DA), sekä audiotiedostoja tai CD-R- tai CD-RW-levyille audio-tiedoilla
tai MP3-formaateilla. 

MP3/WMA-käytössä käsitteet “albumi” ja “tiedosto” ovat ratkaise-
vassa asemassa. “Albumi” vastaa PC-tietokoneen kansiota, “tie-
dosto” PC-tietokoneen tiedostoa tai CD-DA-levyn kappaletta.
MP3-CD-levy ei saa sisältää yhteensä enempää kuin 512 nimi-
kettä/albumia.

Hifi-laitteisto järjestelee albumit tai albumin tiedostot nimen mukaan
aakkosjärjestykseen. Jos pidät toisenlaista järjestystä parempana,
muuta tiedoston tai albumin nimeä ja aseta nimen eteen numero PC-
tietokoneellasi – ennen CD-levyn polttamista.

Audiotietoja sisältäviä CD-R- ja CD-RW-levyjä poltettaessa voi ilmetä
erilaisia ongelmia, jotka mahdollisesti haittaavat häiriötöntä toistoa.
Tämä johtuu virheellisistä ohjelmisto- ja laitteistosäädöistä tai käyte-
tystä tyhjästä CD-aihiosta. Jos tällaisia ongelmia ilmenee, Teidän tu-
lisi kääntyä CD-kirjoitusaseman-/poltto-ohjelmistovalmistajan puoleen
tai etsiä vastaavaa tietoa – esim. internetistä.

Jos valmistat audio-CD-levyjä, noudata lain määräyksiä äläkä riko
kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia.

Pidä CD-pesä aina suljettuna, jotta laseroptiikkaan ei kerry pölyä.
Älä kiinnitä CD-levyyn tarroja. CD-levyn pinta on pidettävä
puhtaana.

Voit soittaa laitteessasi sekä tavallisia 12 cm:n CD-levyjä että 8 cm:n
CD-levyjä. Sovitinta ei tarvita.

CD-ohjelmalähteen valinta
1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse ohjelmalähde CD »A«:lla tai »S«:lla ja vahvista se
»9«:lla.
– Jos CD-pesässä ei ole CD-levyä, näyttöön ilmestyy »No
Disc«.

– Jos laitteessa on CD-levy, se “luetaan”. Sen jälkeen MP3-CD-
levyn tapauksessa näytetään albumien ja tiedostojen koko-
naismäärä, audio-CD-levyn yhteydessä nimikkeiden
kokonaismäärä ja kokonaistoistoaika.

CD-KÄYTTÖ --------------------------------------------------------------------------------------------
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CD-levyn asettaminen laitteeseen
1 Avaa CD-pesä avaamalla ».«:lla hifi-laitteiston etupaneeli.

– Näyttö: »OPEN«.

2 Aseta haluttu CD-levy CD-pesään tunnuspuoli eteenpäin.

3 Sulje CD-pesä sulkemalla ».«:lla hifi-laitteiston etupaneeli.
– Näyttö: »CLOSE«, sitten »Reading Disc«.
– CD-levy “luetaan”. Sen jälkeen MP3-CD-levyn tapauksessa

näytetään albumien ja tiedostojen kokonaismäärä, CD-levyn
yhteydessä nimikkeiden kokonaismäärä ja kokonaistoistoaika.

CD-levyn toisto
1 Käynnistä toisto »e II«:lla.

– Toisto alkaa ensimmäisen albumin ensimmäisestä tiedostosta
(MP3) tai ensimmäisestä kappaleesta (CD-DA).

– Näyttö MP3-toiminnossa: tämänhetkisen tiedoston numero, sit-
ten tiedoston nimi ja tiedoston kulunut soittoaika.

– Näyttö CD-DA-toiminnossa: tämänhetkisen kappaleen numero
ja kappaleen kulunut toistoaika.

2 Kytke toistotauko päälle »e II«:lla. 
– Näyttö: »II«, tiedoston tai nimikkeen kulunut toistoaika vilkkuu.

3 Jatka toistoa »e II«:lla.

4 Lopeta toisto painamalla »7 CLR«:ää kahdesti.

Toiston keskeytys (Resume)
1 Keskeytä toisto painamalla »7 CLR«:ää kerran.

– Käynnistettäessä toisto uudelleen, toistoa jatketaan siitä kap-
paleesta, jonka kohdalla se aiemmin keskeytettiin.

2 Jatka toistoa »e II«:lla.

Nykyisen kappaleen uudelleentoisto
1 Paina toiston aikana lyhyesti näppäintä »8«.

– Kappale toistetaan uudelleen alusta.

CD-KÄYTTÖ --------------------------------------------------------------------------------------------
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Toisen kappaleen valinta
1 Paina toiston aikana näppäintä »8« tai »9« lyhyesti niin monta

kertaa, että haluamasi kappaleen numero tulee näytölle.
– Valitun kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Ohje:
Kappalevalinta voidaan suorittaa myös stop-tilassa.

Kappaleen tietyn kohdan haku
1 Paina toiston aikana »8«:ta tai »9«:ta ja pidä se painettuna,

kunnes olet löytänyt toivomasi katkelmakohdan.
– Toisto alkaa, kun »8« tai »9« vapautetaan.

Ohje:
Äänenvoimakkuus pienenee haun aikana.

Albumien ja kappaleiden valinta (vain MP3)
1 Lopeta toisto »7«:lla.

2 Kytke »A«:lla kursori albumin riville.

3 Valitse haluttu albumi »8«:lla tai »9«:lla.

4 Vie kursori »S«:lla riville »File« (nimike).

5 Valitse haluamasi kappale »8«:lla tai »9«:lla.
– Valitun kappaleen toisto alkaa hetken kuluttua automaattisesti.

Tietojen haku esiin (vain MP3)
Tämän toiminnon avulla voit hakea esiin tietoja tulkitsijasta, albumista
ja nimikkeestä (ID3-tägi) sekä kellonajan ja päivämäärän.

1 Paina »DISPLAY/R«:ta.
– Saat tietoja – jos niitä on saatavilla – tulkitsijasta, albumista ja

nimikkeestä.

2 Palaa tiedostoniminäyttöön painamalla »DISPLAY/R«:ta niin
monesti, että tiedostonimi näkyy jälleen.

Yhden kappaleen jatkuva toisto (Repeat one)
1 Käynnistä toisto »e II«:lla.

2 Valitse haluamasi kappale »8«:lla tai »9«:lla.

3 Valitse repeat-toiminto painamalla »INTRO/REPEAT/≈«:ia niin
monta kertaa, että näyttö » 1« tulee näkyviin.
– Kappaletta toistetaan jatkuvasti.

4 Paina toiminnon lopettamiseksi »INTRO/REPEAT/≈«:ia niin
monta kertaan, että näyttö » « sammuu.
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 Albumin kaikkien kappaleiden jatkuva toisto
(vain MP3).

1 Käynnistä toisto »e II«:lla.

2 Valitse repeat-toiminto painamalla »INTRO/REPEAT ≈«:ia niin
monta kertaa, että näyttö » « tulee näkyviin.
– Nykyisen albumin kaikkia kappaleita toistetaan jatkuvasti uu-

delleen. 

3 Paina toiminnon lopettamiseksi »INTRO/REPEAT ≈«:ia niin
monta kertaa, että näyttö » « sammuu.

Yhden CD-levyn kaikkien kappaleiden jatkuva
toisto (Repeat All)

1 Käynnistä toisto »e II«:lla.

2 Valitse repeat-toiminto painamalla »INTRO/REPEAT ≈«:ia niin
monta kertaa, että näyttö » A« tulee näkyviin.
– Koko CD-levy soitetaan toistuvasti uudelleen.

3 Paina toiminnon lopettamiseksii »INTRO/REPEAT ≈«:ia niin
monta kertaa, että näytön repeat-merkki » « sammuu.

Ohje:
Mikäli muistiin on tallennettu musiikkiohjelma (katso sivu 36/37),
toistaa Repeat All -toiminto kaikki tallennetut CD-levyn kappaleet.

Kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä
(Random)

1 Käynnistä toisto »e II«:lla.

2 Valitse toiminto painamalla näppäintä »P/RANDOM ¥«.
– Näyttö: »RND«.
– CD:n kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

3 Paina toiminnon lopettamiseksi »P/RANDOM ¥«:ia.
– Näyttö »RND« sammuu.
– Kappaleet toistetaan numerojärjestyksessä.

Kappaleiden näytesoitto (Intro)
1 Paina stop-tilassa »INTRO/REPEAT ≈«:ia.

– Näyttö: »INTRO«.
– Toisto käynnistyy automaattisesti. Kaikkia kappaleita toistetaan

n. 10 sekuntia.

2 Paina toiminnon lopettamiseksi »INTRO/REPEAT ≈«:ia niin
monta kertaa, että näytön »INTRO« ja » « sammuvat.
– Näytteeksi soitettu ja sitä seuraavat kappaleet soitetaan lop-

puun asti.
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Musiikkiohjelman laatiminen
Voit tallentaa eri jopa 40 kappaletta (MP3-tiedostot eri kansioista)
tai 40 kappaletta CD-levyltä (CD-DA) tiettyyn järjestykseen ja toistaa
ne sitten. Yhden kappaleen voi tallentaa useampaan kertaan. Oh-
jelmointi on mahdollista vain stop-tilassa.

Kappaleiden valinta ja tallennus (vain MP3)
1 Hae toiminto esiin »P/RANDOM ¥«:illa.

– Näyttö: Ohjelma, valittu kappale (tiedosto) ja olemassa olevat
kappaleet. 

2 Valitse haluttu kappale »8«:lla tai »9«:lla ja tallenna se
»P/RANDOM ¥«:illa.

Ohje:
Valitse seuraava kansio siirtymällä »A«:lla kansion nimikeriville
ja valitsemalla »8«:lla tai »9«:lla haluttu kansio. Siirry
»S«:lla riville »File:«, valitse haluttu tiedosto »8«:lla tai
»9«:lla ja vahvista »P/RANDOM ¥«:illa.

3 Toista lisäkappaleiden tallentamiseksi vaihe 2.

Kappaleiden valinta ja tallennus (vain CD-DA)
1 Hae toiminto esiin »P/RANDOM ¥«:illa.

– Näyttö: Ohjelma, olemassa olevat kappaleet ja CD-levyn tois-
toaika. 

2 Valitse haluttu kappale »8«:lla tai »9«:lla ja tallenna se
»P/RANDOM ¥«:illa.

3 Toista lisäkappaleiden tallentamiseksi vaihe 2.

Musiikkiohjelman toisto
1 Käynnistä musiikkiohjelman toisto »e II«:lla.

– Näyttö: »PROG«.
– Toisto alkaa ensimmäisestä ohjelmoidusta kappaleesta.

2 Lopeta toisto »7«:lla.

3 Toista musiikkiohjelma uudelleen painamalla »P/RANDOM
¥«:ia ja sitten »e II«:ta.

Musiikkiohjelman tarkastus
1 Paina stop-tilassa »P/RANDOM ¥«:ia toistuvasti.

– Tallennetut kappaleet näytetään.
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Musiikkiohjelman pyyhkiminen
1 Avaa hifi-laitteiston etupaneeli;

tai

paina musiikkiohjelmatilassa »7 CLR«:ää;

tai

valitse muu ohjelmalähde päävalikon kautta.
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Kappaleiden toistaminen MP3/WMA-soittimesta
tai USB-muistitikulta

Huomio:
USB-liitäntää asennettaessa tulee hifi-laitteisto olla pois kytket-
tynä. Jos näin ei ole, voit menettää tiedostoja.

1 Työnnä USB-johdon tai USB-muistitikun pistoke USB-liitäntään
»USB« (laitteen oikea puoli).

2 Kytke hifi-laitteisto päälle.

3 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

4 Valitse ohjelmalähde USB (»USB«) »A«:lla tai »S«:lla ja vah-
vista se »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please wait«. Tämän

jälkeen näytetään USB-tallennusvälineen kolme ensimmäistä
kansiota. Viimeisellä rivillä valitun kansion numero ja olemassa
olevat kansiot.

Ohje:
Jos laitteeseen ei ole liitetty mitään USB-lähdettä, näyttöön
ilmestyy »No Device«

5 Valitse haluttu kansio tai tiedosto »S«:lla tai »A«:lla.

6 Käynnistä toisto »e II«:lla.
– Toisto alkaa ensimmäisen kansion ensimmäisestä tiedostosta.

Ohje:
MP3-käytössä MP3-soittimen tai USB-muistitikun kanssa käytettä-
vissä ovat samat toisto- ja hakutoiminnot kuin MP3-CD-käytössä
(ks. sivut 33–35). Toiminnot Resume, kappaleen tietyn kohdan
etsiminen ja CD-levyn kaikkien kappaleiden uudelleentoisto ovat
mahdollisia.
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Hifi-laitteistossasi on kolme ajastintoimintoa:
–  Käynnistysajastin, joka kytkee laitteen valittuun aikaan päälle, ja

herättää joko merkkiäänellä tai musiikilla.
– Muistutusajastin, joka muistuttaa signaaliäänellä valittuun aikaan. 
– Uniajastin, jolla hifi-laitteisto sammuttaa ohjelmoituna ajankohtana

virran.

Käynnistysajastin

Päällekytkeytymisajastimen asetus
Hifi-laitteen kellonajan on oltava asetettuna.
Jos asetuksen aikana mitään näppäintä ei paineta 10 sekuntiin, hifi-
laitteisto lopettaa toiminnon automaattisesti. Tällöin sinun täytyy
aloittaa uudelleen alusta.

1 Paina »INTRO/REPEAT ≈«:ia pitkään, kun laite on pois päältä.
– Näyttö: ajastimen käyttötapa päällekytkentäaika (»0:00«),

herätysvalmius ja herätyksen äänenvoimakkuus. »WEC OFF«
tarkoittaa herätyksen katkaisemista viikonlopuksi, ks. seuraava
sivu.

2 Syötä päällekytkentäajan tunnit »A«:lla tai »S«:lla.

3 Paina »9«:ta ja syötä päällekytkentäajan minuutit »A«:lla tai
»S«:lla.

4 Paina »9«:ta kaksi kertaa ja valitse haluttu herätyssignaali
(signaaliääni, radiokanava tai CD) »A«:lla tai »S«:lla.

Ohjeita:
Valitessasi lähteeksi CD:n varmista levyn olevan CD-pesässä.
Jos CD valittiin, paina »9«:ta ja valitse haluamasi kappale
»A«:lla tai »S«:lla. Säädettynä on automaattisesti Repeat All
-tila (toista kaikki).
Jos viritin valittiin, paina »9«:ta ja valitse haluamasi kanava-
muistipaikka »A«:lla tai »S«:lla.

5 Paina »9«:ta ja säädä haluttu äänenvoimakkuus »–ß

+«:lla.

6 Lopeta säätö »INTRO/REPEAT ≈«:illa.
– Näyttö: kellonaika, päivämäärä ja symboli »/« ajastukseen

musiikilla, tai symboli »e« ajastukseen herätyksellä.
– Laite herättää säädettyinä aikoina valitulla lähteellä (herätyk-

sen kesto 90 minuuttia).

Ohje:
Hälytystapojen signaaliäänen, radio-ohjelman ja CD-levyn ää-
nenvoimakkuus nousee nollasta yksilöllisesti säädettyyn äänen-
voimakkuuteen saakka.

AJASTINKÄYTTÖ------------------------------------------------------------------------
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Herätyksen keskeytys
1 Paina herätyksen aikana »SNOOZE/NAP/SLEEP«:iä.

– Herätyssignaali (merkkiääni, radiokanava, CD-levy tai USB)
katkeaa.

– Hälytys alkaa 5 minuutin välein uudelleen. Herätysaika on 90
minuuttia.

Herätyksen lopetus kyseisen päivän osalta
1 Kytke hifi-laitteisto herätyksen aikana »ON OFF«:illa pois päältä.

– Päällekytkentäajastin on aktivoituna taas seuraavana päivänä.

Herätyksen pois kytkeminen viikonlopuksi
Voit kytkeä herätyksen pois päältä viikonlopuksi. Syötetyt hälytysa-
jat säilyvät muistissa.

1 Paina »INTRO/REPEAT ≈«:ia pitkään, kun laite on pois päältä.

2 Paina »9«:ta kahdesti ja kytke päällekytkentäajastin viikonlo-
puksi pois päältä »A«:lla tai »S«:lla (»WEC OFF«).

Päällekytkeytymisajastimen deaktivoiminen/
aktivoiminen
1 Päällekytkentäajastimen deaktivoimiseksi valmiustilassa (stand-

by) paina lyhyesti »INTRO/REPEAT ≈«:ia.
– Näyttö: »e« tai »/« sammuu.
– Päällekytkeytymistoiminto loppuu, säädetty hälytysaika pysyy

muistissa.

2 Päällekytkentäajastimen aktivoimiseksi valmiustilassa (stand-by)
paina »INTRO/REPEAT ≈«:ia uudelleen lyhyesti.
– Näyttö: »e« tai »/«.

AJASTINKÄYTTÖ------------------------------------------------------------------------
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Muistutusajastin
1 Hae toiminto esiin »SNOOZE/NAP/SLEEP«:illä.

– Näyttö: »NAP« ja »00mins«.

2 Syötä muistutusaika »8«:lla tai »9«:lla (10 minuutin askelin
10–120 minuuttia).
– Annetun ajan kuluttua kuuluu äänisignaali (enintään 90 mi-

nuutin ajan).

Ohje:
Parhaillaan jäljellä olevan ajan hakemiseksi esiin, esim. »NAP
20mins« paina lyhyesti »SNOOZE/NAP/SLEEP«:iä.

3 Kytke signaaliääni pois päältä »ON OFF«:illa;

tai

keskeytä muistutusajastin etuajassa asettamalla aika »8«:lla tai
»9«:lla »00mins«:ksi.

Uniajastin

Uniajastimen asetus
1 Kytke hifi-laitteisto päälle »ON OFF«:illa ja valitse haluamasi

ohjelmalähde.

2 Hae toiminto esiin »SNOOZE/NAP/SLEEP«:illä.
– Näyttö: »SLEEP« ja »00mins«.

3 Säädä haluttu poiskytkentäaika 10 minuutin askelin (10–90 mi-
nuuttia) »8«:lla tai »9«:lla.
– Hifi-laitteisto kytkeytyy valitun ajan jälkeen pois päältä.

Uniajastuksen lopettaminen etuajassa
1 Lopettaaksesi uniajastimen etuajassa kytke hifi-laitteisto pois

päältä »ON OFF«:illa; 

tai

paina »SNOOZE/NAP/SLEEP«:iä ja »8«:ta niin monta ker-
taa, että näyttö »00mins« ilmestyy näkyviin.

AJASTINKÄYTTÖ------------------------------------------------------------------------
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Rekisteröityminen GRUNDIG-kotisivulla
Sinun tulee rekisteröidä Ovation 2i -laitteistosi kerran GRUNDIG-
sivulla “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE”
Ovation 2i -laitteistosi MAC-osoitteen avulla. Tällä sivulla voit etsiä
radiokanavia ja kuunnella niitä.

Jos haluat luoda suosikkilistan(-listoja), jotka sisältävät suosikkira-
diokanaviasi, Sinun tulee lisäksi ilmoittautua sähköpostiosoitteesi ja
itse valitsemasi salasanan avulla. Näin pääset jäsenille tarkoitetulle
alueelle.

1 Käynnistä PC-tietokoneen internet-selainohjelma.

2 Valitse osoite “www.grundig.radiosetup.com”.
– Sivu “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE” tulee

näkyviin.

3 Syötä Ovation 2i -laitteistosi MAC-osoitteen 12 merkkiä ja nä-
päytä painiketta » «.
– MAC-osoitteen löydät päävalikosta � »Setup«, � »Net-
work Config«, � »Device Status«, � »MAC
Address« tai laitteen takapuolelta.

Suosikkilistan luominen
Voi kopioida radiokanavia – jotka internetpalvelu V-Tuner asettaa
GRUNDIG-asiakkaiden käyttöön – yhdelle tai useammalle suosik-
kilistalle. Näin pääset nopeasti käsiksi suosikkiradiokanaviisi.
Tämän menettelyn voit kuitenkin tehdä vain PC-tietokoneella.
Päivitetty lista haetaan Ovation 2i:n alustuksen aikana.

Valmistelu
1 Käynnistä PC-tietokoneen internet-selainohjelma.

2 Valitse osoite “www.grundig.radiosetup.com”.
– Sivu “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE” tulee

näkyviin.

3 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja näpäytä painiketta » «.
Jos ilmoitettuna on useita laitteita, napsauta haluttua MAC-osoi-
tetta.

Ohjeita:
On mahdollista toistaa vain MP3- tai WMA-formaatissa olevia
radiokanavia.
Radio-kanavien etsimiseksi suosikkiryhmään käytettävissäsi on eri-
laisia mahdollisuuksia.
Hakukentässä “Search stations” (etsi lähetin) voidaan etsiä koh-
distetusti radiokanavia nimen perustella. Voit myös valita radio-
kanavia hakukriteerien kuten “Format“ (musiikki), “Location”
(paikka) tai “Language” (kieli).
Säädöt löydät seuraavista kappaleista.

s

s
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Radiokanavan etsiminen hakutoiminnolla
1 Syötä kenttää “Search stations” (etsi lähetin) halutun tarjoajan

nimi ja näpäytä painiketta » «.
– Jos radiokanava on olemassa, se näytetään. 

Ohje:
Voit kuunnella radiokanavan musiikkitoistoa »e«:lla. Tämä edel-
lyttää, että olet asentanut sopivan ohjelmiston (esim. Nero Me-
diaHome, Windows Media Player).

2 Merkitse radiokanava painikkeella »� +«.
– Valikko “Favourite Stations” (suosikkilähettimet) tulee näkyviin. 

Ohje:
Voit nyt luoda uuden suosikkiryhmän tai lisätä valitun radiokana-
van olemassa olevaan suosikkiryhmään.
On mahdollista toistaa vain MP3- tai WMA-formaatissa 
olevia radiokanavia.

3 Syötä syöttökenttään uuden suosikkiryhmän nimi ja vahvista pai-
nikkeeella » «;
tai
avaa nimilista, valitse haluttu suosikkiryhmä ja vahvista painik-
keella » «.
– Radiokanava lisätään suosikkiryhmään. 

4 Sulje valikko “Favourite Stations” (suosikkilähettimet).

5 Toista menettely muita radiokanavia varten.

Ohje:
Radiokanavien tarkistamiseksi valitse alkusivua ja “napsauta“ suo-
sikkiryhmää. Näet uudet radiokanavat.

6 Poistu internet-sivulta “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING
SERVICE” painikkeella »Logout«.

Ohje:
Tarpeettomiksi käyneet radiokanavat voidaan poistaa suosikki-
ryhmästä. Valitse tätä varten radiokanava ja poista se painik-
keella »� –«.

s

s

s
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Radiokanavan valitseminen tarjotuista
tyylisuunnista
1 Valitse taulukosta “Format“ (musiikki) haluamasi tyyli.

– Näkyviin tulee luettelo valittua tyyliä vastaavista radiokana-
vista. 

Ohje:
Vaihtoehtoisesti hakukriteeriin “Format“ (musiikki) voi myös nap-
sauttaa riviä “Location” (paikka) tai “Language” (kieli) ja etsiä
radiokanavaa. On mahdollista yhdistellä useita hakukriteereitä.

Ohje:
Voit kuunnella radiokanavan musiikkitoistoa painikkeella »e«.
Tämä edellyttää, että olet asentanut sopivan ohjelmiston (esim.
Nero MediaHome, Windows Mediaplayer).

2 Valitse luettelosta haluamasi radiokanava ja merkitse se painik-
keella »� +«.
– Valikko “Favourite Stations” (suosikkilähettimet) tulee näkyviin. 

Ohje:
Voit nyt luoda uuden suosikkiryhmän tai lisätä valitun radiokana-
van olemassa olevaan suosikkiryhmään.
On mahdollista toistaa vain MP3- tai WMA-formaatissa 
olevia radiokanavia.

3 Syötä syöttökenttään uuden suosikkiryhmän nimi ja vahvista pai-
nikkeella » «;
tai
avaa nimilista, valitse haluttu suosikkiryhmä ja vahvista painik-
keella » «.
– Radiokanava lisätään suosikkiryhmään. 

4 Sulje valikko “Favourite Stations” (suosikkilähettimet).

5 Toista menettely muista radiokanavia varten.

Ohje:
Radiokanavien tarkistamiseksi valitse alkusivua ja “napsauta” suo-
sikkiryhmää. Näet uudet  radiokanavat.

6 Poistu internet-sivulta “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING
SERVICE” painikkeella »Logout«.

Ohje:
Tarpeettomiksi käyneet radiokanavat voidaan poistaa suosikki-
ryhmästä. Valitse tätä varten radiokanava ja poista se painik-
keella »� –«.

s

s
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Radiokanavien, joita V-Tuner ei aseta käyttöön,
etsiminen

Voit ottaa suosikkilistalle(-listoille) myös sellaisia radiokanavia, joita
internet-palvelu V-Tuner ei aseta käyttöön.
Tietoja tästä löydät internetistä. Windows Media Playerin avulla voit
hakea alivalikossa “ominaisuudet” hakea esiin näitä muuttujia (esim.
URL).
Tämän menettelyn voit tehdä vain PC-tietokoneella.

Kaikkia PC-tietokoneella kuulemiasi radiokanavia ei voida toistaa
Ovation 2i -laitteistolla. Nämä radiokanavat tarvitsevat erityisen
Media Player -ohjelman, joka voidaan asentaa vain PC-tietokonee-
seen.

1 Käynnistä PC-tietokoneen internet-selainohjelma.

2 Valitse osoite “www.grundig.radiosetup.com”.
– Sivu “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE” tulee

näkyviin.

3 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja vahvista.

4 Näpäytä riviä “My Added Stations” (Lisätyt radiokanavani);
tai
jos olemassa on jo radiokanavia, napauta painiketta » « rivin
“You can add your own Station here” (radioaseman lisääminen)
perässä.
– Valikko “My Added Stations” (Lisätyt radiokanavani) tuodaan

näkyviin. 

5 Syötä lähetinnimi, radioaseman URL, paikka ja musiikkisuuntaus
ja vahvista ne painikkeella » «.
– Uusi radiokanava lisätään yleiskatsaukseen kohtaan “My

Added Stations” (Lisätyt radiokanavani). 

Ohje:
Jos radiokanavan tietoja halutaan muuttaa, napsauta kohtaa 
»Edit« ja suorita muutokset valikossa “My Added Stations” (Li-
sätyt radiokanavani).

Ohje:
Ovation 2i:ssä nämä radiokanavat voidaan hakea esiin valikossa
»Main Menu«, � »Internet Radio«, � »Added Sta-
tions«.

s

s
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Laitenimen muuttaminen
Voit muuttaa Ovation 2i:n nimeä. Tämä nimi näytetään verkossasi ja
UPnP palvelimessa. Nimi maks. 18 kirjainta/merkkiä pitkä ja sen täy-
tyy muodostua isoista kirjaimista

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Setup« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.

3 Valitse valikkorivi »Network Config« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please Wait«, yhteyttä

internetiin luodaan.

4 Valitse valikkorivi »Advance Settings« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.

5 Vahvista valikkorivi »Edit Device Name« »9«:lla.
– Hifi-laitteiston nykyinen nimi näytetään, esimerkissä

»OVATION 2i«.

6 Nimen muuttamiseksi valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai
»A«:lla ja vanhvista se »9«:lla.
– Kursori on nimen ensimmäisessä merkissä.

7 Poista nykyinen nimi siirtämällä kursori »9«:lla viimeiseen merk-
kiin ja poista nimi »7 CLR«:llä askeleittain.

8 Valitse ensimmäinen kirjain »S«:lla tai »A«:lla, siirrä sitten
»9«:lla kursori seuraavaan kohtaan ja toista syöttö.

Ohjeita:
Kirjaimia, lukuja ja merkkejä voidaan syöttää myös numeronäp-
päimillä »1...0«. Syötön järjestys numeronäppäimen »2« esi-
merkissä on 2, A, B, C. Syötön jälkeen kursori hyppää
seuraavaan syöttökohtaan.

Syöttöjen korjaamiseksi kursoria voidaan siirtää »9«:lla oike-
alle, »8«:lla vasemmalle.

9 Tallenna uusi nimi painamalla viimeisen merkkisyötön jälkeen
»9«:ta vielä kerran.

ERIKOISASETUKSET --------------------------------------------------------------
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Tietojen hakeminen näyttöön
Voit hakea esiin Ovation 2i:tä ja käytettävää verkkoa koskevia tie-
toja. Säätöjä voidaan tehdä tässä valikossa.

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Setup« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.

3 Valitse valikkorivi »Network Config« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please Wait«, yhteyttä

internetiin luodaan.

4 Valitse valikkorivi »Device Status« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Hifi-laitteiston nykyinen nimi näytetään, esimerkissä 

»Ovation 2i«.

5 Valitse lisätietoja »S«:lla.
»A«:lla voidaan siirtyä edellisiin tietoihin.

– Saat tietoja laitteen nimestä, Firmware-laiteohjelmistosta, lait-
teistosta.

– »Device Name«, »Firmware Version«, »Boot-
loader Version«, »Hardware Version«, 
»Networkname (SSID)«, »Network Type«, 
»Security Encryption«, »WiFi Signal«, »WiFi
Channel«, »MAC Address«, »Auto Address
DHCP«, »IP Address«, »Subnet Mask«, »Gateway
IP«, »DNS Server 1«, »DNS Server 2«, »Proxy
Server«, »Proxy Hostname«, »Proxy Port«.

– Lisää näitä tietoja koskevia selityksiä löydät sanastosta alkaen
sivulta 54.

6 Kytke tilanäyttö pois päältä »i«:lla.

Main Menu

USB

AUX

~ Setup

Time

Alarm

~ Network Config

� 3/5

Configuration

Advanced Settings

~ Device Status >

Config Wizard

Device Status

Device Name

~ OVATION 2i



Ovation 2i:n ilmoittaminen WLAN-reitittimeen –
verkon yksilöllisin säädöin

Nämä säädöt edellyttävät verkon konfiguroimista koskevaa tietoa.

1 Hae päävalikko näkyviin näppäimellä »i«.

2 Valitse valikkorivi »Setup« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.

3 Valitse valikkorivi »Network Config« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Initialization  Please Wait«, yhteyttä

internetiin luodaan.

4 Valitse valikkorivi »Config Wizard« »S«:lla tai »A«:lla
ja vahvista »9«:lla.
– Näkyviin tulee konfiguraatioassistentti.

5 Käynnistä ilmoittautuminen »9«:lla.
– Näyttö: »Select Network:«, olemassa olevat verkot

näkyvät.

6 Valitse haluamasi verkko »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista se
»9«:lla.
– Näyttö: »Network IP Settings:«.

Ohje:
Jos verkko on salattu, verkko-osoitteen perään ilmestyy näyttö
»[encrypted]«.
Paina »9«:ta ja syötä verkkoavain numeronäppäimillä »1...0«.
Syötön järjestys numeronäppäimen »2« esimerkissä on 2, A, B,
C. Syötön jälkeen kursori hyppää seuraavaan syöttökohtaan.
Erikoismerkit ja isot kirjaimet voidaan valita »S«:lla tai »A«:lla. 
Syöttöjen korjaamiseksi kursoria voidaan siirtää »9«:lla oike-
alle, »8«:lla vasemmalle.

7 Valitse valikkorivi »Static IP Adresse« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista se »9«:lla.
– Näyttö: »IP Adresse«.

Ohjeita:
Huomaa seuraavan käyttöaskeleen syötöissä seuraavaa:
Kursoria voidaan liikuttaa oikealle »9«:lla, vasemmalle
»8«:lla.
Kirjaimia, lukuja ja merkkejä voidaan syötetään numeronäppäi-
millä »1...0«. Syötön järjestys numeronäppäimen »2« esimer-
kissä on 2, A, B, C. Syötön jälkeen kursori hyppää seuraavaan
syöttökohtaan.

48
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8 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä tarvittava ohjelmisto-osoite. Viimeisen merkin syöttämisen
jälkeen näytetään seuraava valikko »SubnetMask«.

9 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä Subnet Mask -numero. Viimeisen merkin syöt tämisen jäl-
keen näytetään seuraava valikko »Gateway IP«.

10 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä Gatewayn IP-osoite. Viimeisen merkin syöttämisen jälkeen
näytetään seuraava valikko »DNS Server 1«.

11 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä tarvittava DNS-IP (Domain Name System). Viimeisen
merkin syöttämisen jälkeen näytetään seuraava valikko »DNS
Server 2«.

12 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä tarvittava DNS-IP (Domain Name System). Viimeisen mer-
kin syöttämisen jälkeen näytetään seuraava valikko »Enable
Proxy«.

Ohje:
Jos et ole asentanut verkkoosi proxy-palvelinta, valitse valikkorivi
»No« mit »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista se »9«:lla.
Jatka säätöjä kohdasta 15.
Jos olet asentanut verkkoosi proxy-palvelimen, valitse valikkorivi
»Yes« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista se »9«:lla.

13 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä tarvittava host-nimi. Viimeisen merkin syöttämisen jälkeen
näytetään seuraava valikko »Proxy Port«.

14 Valitse valikkorivi »Change« »S«:lla tai »A«:lla ja vahvista
»9«:lla.
Syötä tarvittava proxy-portti. Viimeisen merkin syöttämisen jäl-
keen näytetään viimeinen valikko »Config Complet«.

15 Säätöjen vahvistamiseksi valitse valikkorivi »Yes« »S«:lla tai
»A«:lla ja vahvista »9«:lla.
– Näyttö: »Config Complete  Applying Set-

tings«, säädöt tallennetaan.

DNS Server 1

0.65.41.96

~ Change >

DNS Server 2

0.0.0.0.

~ Change >

Enable Proxy

~ No >

Yes

Proxy Hostname:

~ Change >

Proxy Port:

0

~ Change >

Subnet Mask:

0.0.0.0.

~ Change >

Gateway IP:

0.0.0.0.

~ Change >

IP Address:

000.000.000.000

~ Change >

Config Complete

~ Apply Settings? >

� No Yes~
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Ohje:
Jos säätöjä ei haluta tallentaa, valitse valikkorivi »No« »S«:lla
tai »A«:lla ja vahvista se »9«:lla. Säätöjen tekeminen keskey-
tetään.

16 Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen näytetään valikkokohdat
»Internet Radio« ja »Favorites«, yhteys internetiin on
olemassa.

50

~ Internet Radio >

~ Favorites >
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Tekniset tiedot
Tämä laite on radiohäiriösuojattu voimassa olevien EU-direktiivien
mukaisesti.
Tämä laite täyttää eurooppalaisten direktiivien 2006/95/EY, 2004/
108/EY, 1999/5/EY vaatimukset.
Tämä laite vastaa DIN EN 60065:n (VDE 0860) mukaisia turvallisuus-
määräyksiä ja siten myös kansainvälistä turvallisuusmääräystä IEC 60065.
Et saa itse avata hifi-laitteistoa. Takuuoikeus ei koske vaurioita, jotka johtu-
vat epäasianmukaisesta kajoamisesta laitteeseen.
Tätä laitetta saa käyttää seuraavissa maissa.

Belgia Latvia Portugali
Tanska Liechtenstein Romania
Saksa Liettua Venäjä
Viro Luxemburg Ruotsi
Suomi Hollanti Sveitsi
Ranska Norja Slovenia
Italia Itävalta Espanja
Kroatia Puola Tsekki

Unkari
Lisätietoja saat seuraavasta internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/weblinks.htm

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järjestelmä
Jännitteensyöttö:
Käyttöjännite: 230 V~
Verkkotaajuus: 50/60 Hz 
Maks. tehonkulutus: 28 W
Tehonkulutus valmiustilassa (stand-by): ≤ 6 W

Vahvistinosa
Lähtöteho:
Siniteho: 2 x 4 W, 1 x 7 W
Musiikkiteho: 2 x 6 W, 1 x 11 W

Vastaanotinosa
Vastaanottoalue:
FM 87,5 ...108,0 MHz

WLAN
Verkkostandardi:
IEEE 802.11b (Wi-Fi) 
IEEE 802.11g (54G)

Siirtonopeus:
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

Käyttökanavat:
13 (ETSI)

Turvallisuus:
Hardware-WEP-Engine (64/128-Bit);
WEP-Weak-Key-Avoidance (WEPplus), TKIP,
Hardware-AES-Engine, tuki CCM ja OCB,
802.1x, SSN

CD-osa
Taajuusalue: 
20 Hz ... 20 kHz

Häiriöjännite-etäisyys:
(pain.) ≥ 70 dB

MP3-ominaisuudet
Albumit ja tiedostot: 
Maks. 512 albumia ja tiedostoa per CD

Tiedostojärjestelmä/tiedostohallinta:
ISO 9660 Level 1 yhteensopiva

USB
USB 2.0 yhteensopiva 
tiedostojärjestelmä FAT 32

Mitat ja paino
Laitteen mitat: 
L x K x S 297 x 313 x 187 mm
Laitteen paino (jalustalla): 5,5 kg

Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään!

0682
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Yleisiä ohjeita laserlaitteiden käyttöön
Laitteesi on CLASS 1 LASER PRODUCT -tuote. Tämä tarkoittaa, että laser
on teknisen rakenteensa puolesta turvallinen. Se ei voi missään tapauksessa
ylittää suurinta sallittua säteilyarvoa.

Varoitus:
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen käyttötapojen tai -toimenpi-
teiden vallitessa on mahdollista joutua alttiiksi vaaralliselle säteilylle. 
Tämä laite lähettää lasersäteitä. Silmävammavaaran takia ainoastaan pä-
tevä ammattihenkilökunta saa avata laitteen ja huoltaa sitä.
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen asetusten tai MUUNLAIS-
TEN KÄYTTÖ TOIMEN PITEIDEN vallitessa vaaralliset säteily altistumat ovat
mahdollisia.

Häiriöiden poistaminen
Kaikki äänihäiriöt eivät johdu välttämättä hifi-laitteistossasi olevasta viasta.
Myös huomaamatta löystynyt liitosjohto, viallinen CD-levy samoin kuin kau-
kosäätimen tyhjentyneet paristot johtavat toimintahäiriöihin. Jos seuraavat
toimenpiteet eivät johda tyydyttävään tulokseen, vierailkaa internet-sivuil-
lamme osoitteessa www.grundig.com, hifi-tuotealueella, mikro-CD-
asemien osassa tai kääntykää kauppiaanne puoleen!

Yleiset häiriöt

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS 1
LASER PRODUCT

Häiriö
Ei ääntä.

Hifi-laitteisto ei reagoi näppäin-
painalluksiin.

Kaukosäädin ei toimi.

Huono radiovastaanotto.

CD-levyn kaikkia kappaleita ei
toisteta.

CD-R- tai CD-RW-levy ei soi
lainkaan tai se ei soi virheet-
tömästi.

Mahdollinen syy/toimenpide
Äänenvoimakkuus asetettu liian pieneksi, suurenna sitä. Laitteeseen
on kiinnitetty kuulokkeet, irrota ne. Verkkojohto ei ole kunnolla 
kiinni, kiinnitä johto kunnolla. Mykistys on päällä, kytke se pois
päältä. 
Sähköstaattinen varaus. Kytke hifi-laite pois päältä, irrota verkkopis-
toke ja liitä se uudelleen muutaman sekunnin päästä 
tai paina näppäintä »RESET«.
Paristot lopussa, vaihda paristot.
Liian suuri etäisyys tai väärä kulma hifi-laitteeseen nähden.
Heikko antennisignaali, tarkista antenni. 
Heikko FM-stereo-signaali, kytke mono.
Radiohäiriöitä sähköisistä laitteista kuten televisiosta, 
kuvanauhurista, tietokoneesta, loistelampuista (TL), termostaateista, 
moottoreista jne. Aseta hifi-laite etäälle sähkölaitteista.
CD-levy on vioittunut tai likainen, vaihda CD-levy tai puhdista se. 
Toiminto PROGRAM (musiikkiohjelma) tai RANDOM 
on päällä. Kytke toiminto pois.
Väärät ohjelmisto- tai laitteistoasennukset polttimessa tai käytet-
tävässä aihiossa. 
Tarkista CD-polttimen laitteet/poltinohjelma tai vaihda aihio.
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Häiriöt internet-käytössä

Ovationin ilmoitukset

Häiriöt streaming-käytössä 

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Häiriö
Haluttua WLAN-verkkoa ei
löydy.

Yhteyttä reitittimeen ei saada
aikaan.

Musiikkitoisto katkeaa hetkeksi.

Mahdollinen syy/toimenpide
– WLAN-verkko ei ole päällä, kytke WLAN-verkko päälle.
– SSID on estetty reitittimessä; kytke reitittimen SSID näkyviin.
– Etäisyys reitittimeen on liian suuri; pienennä etäisyyttä reitittimen.
– Ovationin MAC-osoitteen käyttöä ei ole sallittu reitittimessä;

syötä MAC-osoite (ks. laitteen takapuoli) reitittimeen ja salli sen
käyttö.

– Reitittimen tietoliikenne on salattu; syötä Ovationiin reitittimen
verkkoavain (WEP tai WPA) (ks. s. 21).

Jos tästä ei ole apua, tarkasta reitittimen kokokonaiskonfiguraatio.
Radiokanavan palvelimen verkkokuormitus kasvanut.

Ilmoitus
Network Problem
check Config.

Wait

Track not found

Mahdollinen syy/toimenpide
– WLAN-verkko ei ole päällä, kytke WLAN-verkko päälle.
– Kantavuusongelma; aseta Ovation lähemmäs reititintä tai

asenna ulkoinen välitysasema (repeater).
– Muut verkot lähettävä samalla kanavalla; muuta reitittimen

kanava-asetusta, suorita ilmoitusmenettely sitten uudelleen
(S. 20).

– Ilmaisee, että verkosta etsitään valittua radiokanavaa. Valikossa
eteenpäin navigoiminen ei ole näytön aikana mahdollista!

– Valittu radiokanava ei ole juuri nyt käytettävissä. Lähetin on
lopettanut toimintansa tai se lähettää vain tiettyinä aikoina tai
suurin sallittu käyttäjämäärä on saavutettu.

– Valittu tiedosto ei ole juuri nyt käytettävissä. Tiedosto on pyyhitty
pois tallennusvälineeltä, se on siirretty tai nimetty uudelleen.

Häiriö
Valikossa »Client« ei
näytetä musiikkiarkistoa 
(UPnP-palvelin).
Valikossa »Client«
näytetään musiikkiarkisto
(UPnP-palvelin), yhteyttä ei
kuitenkaan synny.
Musiikkiarkisto on tyhjä.
Näyttö »Unsorted List«

Mahdollinen syy/toimenpide
– Kytke PC tai ulkoinen kiintolevy (NAS) päälle.
– Käynnistä UPnP-palvelin.

– Tarkasta palomuurin asetukset UPnP-palvelimen suhteen ja
korjaa niitä tarvittaessa.

– Salli Ovation käytettävässä UPnP-palvelimessa.

– Vapauta UPnP-palvelimen kansio käytettäväksi.
Musiikkiarkiston (UPnP-palvelin) lista ei ole kokonaan järjestetty.
Ole hyvä ja odota, että käytettävä UPnP-palvelinohjelmisto on jär-
jestänyt koko musiikkiarkiston.
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Ympäristöohje
Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka
soveltuvat kierrätykseen ja ne voi käyttää uu delleen.
Tuotetta ei saa käytön loputtua siis poistaa tavallisen talousjätteen mukana,
vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspis -
teeseen. Viereinen symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa
viittaa tähän.
Ota selvää kunnallisista keräyspaikoista viranomaisilta.
Vanhojen laitteiden uudelleenkäytöllä voit vaikuttaa ympäristömme
suojelemiseen.

CD-osan puhdistus
Jos laite ei lue CD-levyjä moitteettomasti, puhdista laseroptiikka
tavanomaisella puhdistus-CD-levyllä. Muut puhdistusmenetelmät voivat
vaurioittaa laseroptiikkaa.
Käytä CD-levyjen puhdista miseen nukkaamatonta liinaa ja pyyhi CD-levyjä
aina suoraviivaisesti keskeltä ulospäin, älä käytä puhdistamiseen tavallisten
äänilevyjen puhdistukseen tarkoitettuja aineita, liuottimia tai hankausaineita.

Lisenssimääräykset
Tämä tuote on NEMS:n ja BridgeCo:n henkistä omaisuutta koskevien
oikeuksien suojaama. Tällaisten teknologioiden käyttäminen tai levittäminen
tämän tuotteen ulkopuolella ilman NEMS:in ja BridgeCo:n tai valtuutetun
tytäryrityksen lisenssiä on kielletty.

Tämä tuote on Microsoft Corporationin henkistä omaisuutta koskevien
oikeuksien suojaama. Tällaisten teknologioiden käyttäminen tai levittäminen
tämän tuotteen ulkopuolella ilman Microsoftin tai valtuutetun tytäryrityksen
lisenssiä on kielletty.

Sisällöntarjoajat käyttävät tämän laitteen sisältämiä Windows Media
Digital-Rights-Management -käyttöoikeudenhallintateknologioita (“WM-
DRM“) sisältöjen integriteetin (“Suojatut sisällöt“) suojaamiseen ja siten
henkisen omaisuutensa laittoman suojattuja estämiseen sekä tekijänoi -
keuksien suojaamiseen. Tämä laite toistaa varmoja sisältöjä
WM-DRM-ohjelmiston (“WM-DRM-Software“) avulla. Jos laitteen
sisältämän WM-DRM-ohjelmiston turvallisuuteen syntyy aukkoja, suojattujen
sisältöjen omistajat (“Suojattujen sisältöjen omistajat“) voivat pyytää
Microsoftilta, että WM-DRM-ohjelmistolta otetaan oikeus hankkia uusia
lisenssejä suojattujen sisältöjen kopiointia, näyttämistä ja/tai toistamista
varten. Tällä menetyksellä ei ole mitään vaikutusta WM-DRM-ohjelmiston
kykyyn toistaa suojaamattomia sisältöjä. Joka kerta kun lataat internetistä
tai PC-tietokoneesta lisenssin suojattuja sisältöjä varten, laitteellenne
lähetetään lista WM-DRM-ohjelmistoista, joiden käyttö on estetty.
Microsoftilla on tällaisten listojen yhteydessä myös oikeus ladata
laitteeseenne estolistoja suojattujen sisältöjen omistajien toimeksiannosta.

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------



SU
O

M
I

55

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanasto

Bootloader versio
Bootloader on ohjelmisto, jonka laitteen laiteohjelmisto (firmware)
lataa käynnistyskelpoiselta tallennusvälineeltä ja suorittaa sitten.
Bootloader lataa sitten käyttöjärjestelmän muita osia.

Domain Name System
Domain Name System (DNS) on yksi internetin tärkeimmistä
palveluista. Sen päätehtävä on “internet-osoitteiden” muuttaminen
vastaaviksi IP-osoitteiksi.

Firmwareversio
Firmware tarkoittaa ohjelmistoa, joka on tallennettu ohjelmoitavaan
mikrosiruun (mkroprosessori). Se on tallennettu useimmiten flash-
muistiin, EPROM-piiriin tai EEPROM-piiriin.
Firmware sisältää Ovationin ohjaustoimintoja.

Gateway IP
Gatewayn kautta täysin erilaisiin protokolliin perustuvat verkot voivat
kommunikoida keskenään.
Kotioloissa käytössä on enimmäkseen internet-gateway-yhdistelmiä,
jotka muodostuvat reitittimestä ja DSL-modeemista

Hardwareversio
Hardware tarkoittaa Ovation-laitteistoa. Siihen kuuluvat kaikki
rakenneryhmät (kuten prosessori, levyasema, näyttö jne.).

IP-osoite
IP-osoitetta (Internet-Protocol-osoite) käytetään tietokoneiden ja
muiden laitteiden yksiselitteiseen osoitejärjestelmään IP-verkossa.
Tunnetuin IP-osoitteita käyttävä tietoverkko on internet. Siinä
esimerkiksi web-palvelimiin otetaan yhteyttä IP-osoitteiden avulla.
Reititin voi antaa IP-osoitteen automaattisesti (Automatic Adress) tai
se on syötetty reitittimeen manuaalisesti (StatikAdress). Jos se on
syötetty manuaalisesti, sama IP-osoite täytyy syöttää myös hifi-
laitteistoon.

NAS (Network Access Storage)
Nimityksellä NAS tarkoitetaan laitteita, jotka asettavat kiintolevyn
sisältämiä tietoja verkon käyttöön.
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Network Name (SSID)
Verkon nimi (SSID – Service Set Identifier) tarkoittaa IEEE 802.11 -
perustaisen langattoman verkon tunnusta.
Jokaisella Wireless LAN -verkolla on konfiguroitavissa oleva SSID,
jotta verkko on mahdollista tunnistaa yksiselitteisesti.
Verkon nimen merkkijono voi olla jopa 32 merkin mittainen. Se
konfiguroidaan Wireless LAN -verkon tukiasemassa (Access Point)
ja säädetään kaikkiin asiakaskoneisiin (client), joiden halutaan
pääsevän verkkoon.

Verkkomaski
Verkkomaski, jota nimitetään osin vielä aliverkkomaskiksi, on
bittimaski, joka jakaa IP-osoitteen verkko- ja laite- tai host-osaan. Sitä
käytetään IP-verkoissa reititykseen (routing).

Yksityinen IP-osoite
Yksityiset IP-osoitteet kuuluvat tiettyyn IP-osoitealueeseen, joita ei
reititetä internetissä. Jokainen voi käyttää niitä yksityisissä verkoissa
kuten LAN-verkoissa.
Monet tietokoneverkot tarvitsevat rajoittamattomia yhteyksiä IP-
tasolla, mutta vain rajallista pääsyä internetiin. Jos tällaiselle
tietokoneverkolle annetaan osoitteet yksityiseltä IP-osoitealueelta, se
muodostaa intranetin, johon ei internetistä käsin pääse sisään koska
internet-reititin ei välitä yksityisestä osoitealueesta. Tähän yksityiseen
verkkoon sijoitettu gateway tai reititin, jolla on yksityisen IP-osoitteen
lisäksi julkinen internet-osoite, luo internet-yhteyden. Tämä voi
tapahtua proxy-välityspalvelimen kautta tai NAT/PAT/Mas que ra -
ding-menetelmällä.
Koska käytettävä osoitealue on näkyvissä vain yksityisessä verkossa,
samaa aluetta voidaan käyttää myös muissa yksityisissä verkoissa.
Internet Protocol -protokollan edellyttämä IP-osoitteen yksiselitteisyys
säilyy rajoitetun näkyvyyden ansiosta.

Proxy-palvelin
Proxy tai Proxy-palvelin on tietokoneverkon palveluohjelma, joka
välittää tietoliikennettä. Se nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi myös
lisätä turvallisuutta rajoittamalla käyttöoikeuksia mekanismiensa
avulla.
Välitys tapahtuu tietokoneiden tai ohjelmien välillä niin sanotuissa
tietokoneverkoissa. Palvelimen näkökulmasta proxy on kuin asiakas -
kone, asiakaskoneen näkökulmasta kuin palvelin.

TIETOJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reititin
Reititin (router) on verkkokomponentti, joka yhdistää useita tieto -
koneverkkoja.
Reititin analysoi vastaanottamansa protokollan verkkopaketit (Layer-
3-tietojen perusteella) ja välittää ne eteenpäin haluttuun koh   de  -
verkkoon. 
Klassiset reitittimen toimivat OSI-mallin kolmannessa kerroksessa
(verkkokerros). Reitittimessä on jokaista liitettyä verkkoa varten
rajapinta (nimeltään myös interface). Tietojen saapuessa reititin
määrittää oikean reitin kohteeseen ja siten sopivan rajapinnan, jonka
kautta tiedot välitetään eteenpäin. Tällöin se käyttää paikallista
reititystaulukkoa, joka kertoo, minkä reitittimen liitännän kautta
mikäkin verkko on tavoitettavissa.

Turvallisuus (WEP/WPA)
WEP (Wired Equivalent Privacy) on WLAN-verkkojen vakiosalaus-
menetelmä. Sen tarkoituksen on sekä säädellä verkkoon pääsyä
että varmistaa tietojen integriteetti. Tätä menetelmää pidetään
nykyään epävarmana.
Siksi uusissa WLAN-asennuksissa tulisi käyttää turvallista WPA-
salausta.

V-Tuner
Palveluntarjoaja, joka välittää internetissä radio-ohjelmia.

Wi-Fi
Wi-Fi Alliance on organisaatio, joka on ottanut tehtäväkseen eri
valmistajien IEEE-802.11-standardiin perustuvien tuotteiden sertifi-
oinnin ja siten erilaisten langattomien laitteiden yhteensopivuuden
takaamisen.
Konsortio ilmoitti 31. lokakuuta 2002, että se aikoo luoda Wi-Fi
Protected Access (WPA) -menetelmästä osana silloin tekeillä ollutta
IEEE-standardia 802.11i uuden salausmenetelmän, joka tarkoituk-
sena on syrjäyttää jo ennen uuden standardin hyväksymistä epä-
varmana pidetty WEP. 802.11i:n hyväksymisen jälkeen Wi-Fi loi
vastaavasti käsitteen WPA2.
IEEE 802.11e on teollisuusstandardi, jonka takana on Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Se on samalla Wireless-
LAN-standardin IEEE 802.11 laajennus Quality of Service -tukea
varten.
802.11e toimii samanlaisen periaatteen mukaan kuin QoS-
menetelmä DiffServ. Tätä varten lähettäjä merkitsee tietopaketit
WLAN-verkossa ja Access Point -tukiaseman tehtävä on käsitellä
tärkeämmät paketit ensin.
802.11e:n avulla tosiaikasovelluksille kuten esim. Voice over IP:lle
luodaan parempi tuki. Näiden yhteydessä verkosta tarvitaan tietty
taattu kaistaleveys, jotta yhteys ei katkeile, jos muut verkon osallistujat
kuormittavat käytettävää tiedonsiirtokapasiteettia liian paljon.
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