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1) Paristojen ja akun käyttö 
 
Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella "sormiparistolla". Laitteen mukana on yksi 
hopeanvihreä ladattava akku, joka on saman näköinen kuin tavallinen "sormiparisto". 
Älä heitä akkua vahingossa pois! Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla 
laite toistaa 15 tuntia, paristolla 42 tuntia.  
 
Kun lataat akkua, laita se MiniDiscin sisälle ja asenna MiniDisc laitteen mukana 
tulevaan lataustelineeseen. Kun lataus on käynnissä, MiniDiscin näytössä vilkkuu 
teksti "Charging" ja ruudussa näkyy paristosymboli. Tyhjän akun lataaminen kestää 
noin kolme tuntia. 
 
 

2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 
  
Avaa soittimen levykansi laitteen vasemman laidan OPEN-nappulalla. Laita levy 
soittimeen etikettipuoli ylöspäin levyssä olevan nuolen suuntaisesti. 
 
Huom! Älä ota MiniDisc levyä väkisin pois kesken laitteen toiminnan! Varmistu, että 
laitteen näytössä ei ole "Data Save" tai "TOC edit" tekstejä, kun avaat levykannen ja 
otat levyn pois. Kesken datan tallennuksen poistettu levy voi olla käyttökelvoton! 
 

3) Hold-kytkin 
 
Jos liikutat laitteen oikean laidan kansipaneelin HOLD-nappulaa nuolen suuntaan, 
kaikki laitteen käyttökytkimet lukkiutuvat. Käytä tätä, jos haluat varmistaa, että et käytä 
kytkimiä vahingossa esim. kantaessasi laitetta. Vastaavasti, jos laitteen mikään 
nappula ei tunnun toimivan, syynä voi olla päällä oleva HOLD-kytkin. 
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4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen / stereoihin 
 
 
Kytke kuulokkeet laitteen oikean laidan mustaan kuulokeliitäntään. 
 
Laitteen mukana tulee pieni musta langallinen kauko-ohjain, jonka voit halutessasi 
kytkeä samaiseen mustaan kuulokeliitäntään. Tällöin kuulokkeet kytketään 
kaukosäätimessä olevaan kuulokeliittimeen. Kaukosäädin on tarkoitettu lähinnä 
"lenkkeilykäyttöön" - MiniDisciä on yksinkertaisempi käyttää peruskäytössä ilman 
kaukosäädintä. 
 
Kun äänität mikrofonilla, kytke se laitteen oikean laidan pieneen punaiseen MIC-
liitäntään. 
 
Jos haluat nauhoittaa MiniDiscillä stereoista tai tietokoneen äänikortista, kytke 
stereoiden tai äänikortin linjalähtö (line out  tms.) MiniDiscin oikean kyljen valkoiseen 
LINE IN-liittimeen. (Erikoisjohdolla voit kytkeä LINE IN -liittimeen myös CD-soittimen 
tms. digitaalisen laitteen optisen digitaalilähdön.) 
 
MiniDiscistä lähtee ääni ulos ainoastaan KUULOKELIITÄNNÄSTÄ. Kun äänität 
MiniDiscile tallennettua materiaalia tietokoneelle tai esim. kasettinauhuriin, kytke 
tietokoneen LINE IN -liitin MiniDiscin oikean laidan mustaan kuulokeliittimeen. 
 
Harmaan suojamuovin alla on USB-liitin, jonka avulla voit kytkeä laitteen suoraan 
tietokoneen USB-liitäntään. Erillisen Sonyn apuohjelman (OpenMG Jukebox) avulla 
voit siirtää äänitiedostoja USB-väylää pitkin MiniDisciin sisään ja ulos. 
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5) Äänitys (automaattinen äänitystason säätö) 
 
Jos laitteeseen on kytketty mikrofoni, se äänittää automaattisesti mikrofoniliitännästä. 
Jos mikrofonia ei ole kytketty, laite äänittää LINE IN -liitännästä. 
  
Paina ja liikuta punaista REC-nappulaa oikealle. REC-ilmaisin tulee näyttöön ja 
nauhoitus alkaa.  
 
Voit aloittaa äänityksen myös painamalla ja pitämällä PAUSE-nappulan alhaalla ja 
painamalla ja liikuttamalla punaista REC-nappulaa oikealle. Laite menee nyt 
äänitysvalmiustilaan. Äänitys alkaa, kun painat uudestaan PAUSE-nappulaa. 
 
PAUSE-symboli keskeyttää nauhoituksen. Kun haluat jatkaa nauhoitusta, paina 
PAUSEA uudestaan. Kun lopetat nauhoituksen paina STOP eli NELIÖ-symbolia. 
 
PAUSE kesken äänityksen lisää aina uuden indeksin. Voit lisätä indeksejä "lennossa" 
myös painamalla haluamassasi kohdassa äänityksen aikana T MARK -nappulaa. 
 
Jos levyllä jo on nauhoitus ja haluat äänittää sen perään, paina ensin END SEARCH -
nappulaa ja sitten REC -nappulaa. 
 
Voit myös etsiä haluamasi kohdan pikakelausnappuloilla. Yksi painallus >>I  
symbolista siirtyy seuraavaan raitaan, nappulan painaminen ja pitäminen pohjassa 
käynnistää pikakelauksen. Kohdan löydettyäsi paina STOP eli NELIÖ-symbolia. Aloita 
äänitys painamalla jälleen REC -nappulaa. 
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6) Toiston hallinta 
 
 
Aloita toisto painamalla kolmiomaista PLAY-symbolia (monivalintakytkimen keskiosaa) 
 
Pysäytä toisto painamalla neliömäistä STOP-symbolia (monivalintakytkimen alaosaa) 
 
Keskeytä toisto painamalla PAUSE-symbolia (monivalintakytkimen yläosaa) 
 
Siirry seuraavaan raitaan painamalla kerran  >>I  (monivalintakytkimen oikea laita) 
 
Siirry edelliseen raitaan painamalla kerran I<< (monivalintakytkimen vasen laita) 
 
Siirry eteenpäin raidan soidessa painamalla ja pitämällä pohjassa >>I  
 
Siirry taaksepäin raidan soidessa painamalla ja pitämällä pohjassa I<<  

 

7) REC-mode eli oikea nauhoitusmuoto 
 
 
Voit äänittää MiniDiscille myös kaksi tai neljä kertaa normaaliaikaa pidemmän ajan. 
Tällöin äänen tekninen tallennustaso heikkenee, mutta tallennusaika pitenee. 
Tallennusajat ovat seuraavat: 
 
SP "Standard Play"   80 minuuttia / levy  (NORMAALI STEREOÄÄNI) 
LP2-stereo   160 minuuttia / levy 
LP4-stereo   320 minuuttia / levy 
Mono    160 minuuttia / levy. 
 
Huomaa, että muut nauhoitusmuodot kuin normaali stereomuoto eivät välttämättä 
toistu lainkaan muilla MiniDisc-soittimilla! Nauhoitusmuoto valitaan laitteen MENU-
valikosta seuraavasti: 
 
• Kun laite on STOP-tilassa, paina MENU-nappulaa. 
• Paina >>I -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "REC MODE" ja paina sitten ENTER 
• Paina >>I -nappulaa ja valitse haluamasi äänitysmuoto. 
• Aloita äänitys, kuten kohdassa 5 on kerrottu. 



 

 
© Jouni Kenttämies 2003 

 

6
8) Äänitystason säätäminen manuaalisesti 
 
• Paina PAUSE-nappula alhaalla ja paina ja liikuta REC-säädintä oikealle. 
• Paina Menu-nappulaa 
• Paina >>I -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "RecVolume" ja paina sitten ENTER 
• Paina >>I -nappulaa ja valitse haluamasi äänitysmuoto: "ManualRec" on äänityksen 

käsisäätö, "Auto REC" on äänitystason säätö automaattisesti. 
• Jos haluat säätää äänitystason käsisäädöllä, valitse "ManualRec" ja paina sitten 

ENTER 
• Voit säätää äänitystason nyt käsin     I<<   >>I   -nappuloilla. Äänitystaso on sopiva, 

kun äänen huiput vilkuttavat satunnaisesti kolmatta mittarin lediä ( -6dB) oikealta 
lukien.  Kun taso on OK, aloita nauhoitus painamalla Pause-nappulaa. 

 
Huom! Äänitystasoa ei voi säätää nauhoituksen aikana.  
 
 
 

9) Automaattinen äänensävyn säätö 
 
Laitteessa on kaksi automaattista äänensävyn säätöä "SOUND 1" ja "SOUND 2" Jos 
säätö on päällä, se siirtyy myös esim. PC:lle siirrettävään ääneen! Ota äänensävyn 
säätö pois päältä seuraavasti: 
 
• Paina Menu-nappulaa 
• Paina >>I -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "SOUND" ja paina sitten ENTER 
• Paina >>I -nappulaa ja valitse "SOUND OFF" ja paina sitten ENTER 
 
 
 

10) Raidan tyhjentäminen 
 
• Paina POISTETTAVAN RAIDAN SOIDESSA MENU-nappulaa 
• Valitse >>I -nappulalla näyttöön EDIT ja paina ENTER-nappulaa. 
• Valitse >>I -nappulalla näyttöön "   Erase". Paina ENTER-nappulaa. 
• Paina vielä toisen kerran vahvistukseksi ENTER-nappulaa. Nyt raita on poistettu ja 

seuraavan raidan toisto alkaa. 
 
 
 

11) Koko levyn tyhjentäminen 
 
• Paina STOP-tilassa  MENU-nappulaa 
• Valitse >>I -nappulalla näyttöön EDIT ja paina ENTER-nappulaa. 
• Valitse >>I -nappulalla näyttöön "   Erase" . Paina ENTER-nappulaa. 
• Paina vielä toisen kerran vahvistukseksi ENTER-nappulaa. Nyt koko levy on 

tyhjennetty. 
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