
käyttöohje



Yleistä
Artome Cinema on kotimainen designkaluste ja olohuoneen 
mediakeskus. Artome Cinema 3.1 sisältää kolme etukaiutinta sekä 
aktiivi-subwooferin sisäänrakennettuna osaksi kalustetta. AV-
vahvistimelle on Artome Cinemassa oma tila. Kaikki kotiteatterin 
vaatima tekniikka ja kaapelit ovat osa kalustetta. 

Artome Cinema sopii jokaiselle, eikä se vaadi teknistä osaamista. 
Tuotetta ei tarvitse käyttää, vaan se toimii automaattisesti television 
tai mobiililaitteen parina. Automaatio toteutetaan AV-vahvistimen 
ohjauksella. 

Artome Cinema valmistetaan tehtaalla käyttövalmiiksi, tai 
asiakas lisää haluamansa AV-vahvistimen Artome Cinemaan. 
Käyttöönotossa kiinnitetään kalustejalat, kytketään HDMI-kaapeli 
televisioon tai projektoriin sekä sähköjohto pistorasiaan.  

Hyvä tietää
Artome Cinemassa kaiuttimet on rakennettu osaksi kalustetta. 
Etukaiuttimien avauskulma ja sijainti ovat optimoitu suunnittelussa 
tuottamaan paras mahdollinen kuuntelukokemus.

Artome Cinema 3.1 on suunniteltu tiloihin, joissa kuunteluetäisyys 
on vähintään 2,5 m. Korkeat esteet saattavat vaikuttaa 
kuuntelukokemukseen, joten jos haluat sijoittaa sohvapöydän 
Artome Cineman ja kuuntelijan väliin, varmista että näet Artome 
Cineman kuuntelupisteestä. Kaiuttimet ovat peitetty akustisesti 
läpinäkyvillä etukankailla, jotka ovat kiinni magneeteilla.  

Artome Cinemassa on sisäänrakennettu aktiivinen subwoofer. Ääni 
kulkee kuuntelijalle pohjassa olevan refleksiaukon kautta, jota ei saa 
tukkia.

Tuote sisältää
• Artome Cinema 3.1-kaiutinjärjestelmä 
• Kalustejalat (erillinen paketti) 
• Artome liitäntäkaapeli AV-vahvistimelle (6 banaaniliitintä) 
• RCA kaapeli subwooferille 
• 3-osainen sähköpiste kalusteeseen asennettuna 
• Käyttöohje 

Lisätilauksesta
• AV-vahvistin esiasennettuna 
• HDMI kaapeli 



Metallijalka:

Huom! Mikäli olet tilannut Artome Cineman tehdasvalmiina 
(AV-vahvistin esiasennettuna), älä poista AV-vahvistimen 
suojamuoveja ennen jalkojen asennusta. Suojamuovit suojaavat 
AV-vahvistinta jalkojen asennuksen ajan.

Vinkki: Jos haluat muuttaa Artome Cineman ulkonäköä, voit 
vaihtaa jalkamallia hankkimalla jalat Artome.fi verkkokaupasta 
tai Artome jälleenmyyjältä.

Jalkojen asennus

Asenna ensimmäisenä Artome Cineman jalat (erillinen pakkaus).

Tammijalka:



Vinkki: Jos haluat muuttaa Artome Cineman ulkonäköä, 
voit vaihtaa etuverhoilun eri väriseksi. Uuden verhoilun saat
Artome.fi verkkokaupasta tai Artome jälleenmyyjältä.

Kaiuttimien verhoilu

Huom! Artome Cineman kaiuttimien verhoillut ristikot 
ovat kiinnitetty magneeteilla. Jos ristikot ovat liikkuneet 
kuljetuksen aikana, asettele ne tasaisesti paikalleen. 



Liitännät
surround-kaiuttimille

AV-vahvistimen asennus

Mikäli olet tilannut Artomen Cineman AV-vahvistimella – 
asennus on tehty tehtaalla valmiiksi.  

1. Vaihda viritinvahvistimen jalat, mikäli vahvistimen korkeus 
on yli 150 mm. Matalammat jalat löytyvät vahvistintilasta.  

2. Kytke kaiutinkaapelit AV-vahvistimeen (FR, FL & C) 
banaaniliittimillä. AV-vahvistin on hyvä pitää lattialla 
kytkettäessä. Kytkentäkaapeli löytyy vahvistintilasta ja se 
on kytketty valmiiksi Artome Cinemaan.

 Huom! AV-vahvistimen kaiutinliitännöissä on usein tulppa, joka pitää poistaa 
ennen banaaniliittimen kytkentää.  

3. Kytke subwooferkaapeli AV-vahvistimen sub kanavaan 
(PRE-OUT SUBWOOFER)  

4. Kytke HDMI kaapeli HDMI OUT (ARC) liitäntään  

5. Kytke AV-vahvistimen virtakaapeli Artome Cineman sisällä 
olevaan jatkojohtoon  

6. Aseta AV-vahvistin laitetilan oikeaan reunaan, siten että 
sivuseinään jää 3-5 cm tilaa.  

7. Varmista, että ovi menee kiinni. 



Ohjausasetukset 

•	 Siirry AV-vahvistimen HDMI asetuksiin (kts. AV-vahvistimen 
käyttöohje)  

•	 Laita HDMI Control päälle 
 
 HDMI Control ohjaa television kaukosäätimellä 
 AV-vahvistinta. HDMI Control toimii CEC standardin   
 mukaisesti (Consumer electronic control) 

 Kun HDMI Control on päällä, myös ARC
 (Audio return channel) menee päälle. 
 Tämän kautta television ääni tulee AV-vahvistimelle.

Bluetooth paritus 

Yamaha vahvistimet:

Muut vahvistimet: Kts. AV-vahvistimen käyttöohje.

MusicCast käyttöönotto
(vain Yamaha-MusicCast vahvistimet)

       katso ohje

Parita Bluethoot-laite 
ensimmäisellä kerralla valitsemalla 
”INPUT” -painikkeella Bluetooth 
sisääntuloksi. Mobilelaitteesi 
löytää tämän jälkeen Yamahan 
vahvistimen bluetooth 
asetuksista. Liittyminen voi vaatia 
kirjautumiskoodin, joka on 0000

Käyttöönotto

Mikäli olet tilannut Artome Cineman AV-vahvistimella, poista 
pakkausmateriaali Yamaha-vahvistimen ympäriltä ja siirry kohtaan 
'bluetooth paritus'.

Kaiuttimien asetukset 

Siirry AV-vahvistimen asetuksiin (kts. AV-vahvistimen käyttöohje) 
Varmista, että kaiuttimien asetukset ovat seuraavasti:

Front – Small 
Center – Small 
Subwoofer – Käytössä - Use 
Surround – None (jos käytössäsi ei ole takakaiuttimia) 
Jakosuodin – Crossover-Xover 
 Suositus 90 Hz 
 Arvo tulee olla välillä 70-100 Hz 

Kaiuttimien etäisyys 

Mittaa kuuntelupisteen etäisyys etukaiuttimista ja aseta etäisyys. 
Subwoofer etäisyys on 30 cm suurempi kuin keskikaiuttimella  

Kaiuttimien äänenpaineen balanssi (suositus): 

Front L 0 dB 
Front R 0 dB 
Front C +1 dB 
Sub 0 dB



Jos käytössäsi on televisio, joka ei tunnista Artome Cinemaa 
automaattisesti, laita HDMI Control päälle televisiosta. HDMI Control 
on usein nimetty televisiovalmistajan toimesta eri nimellä. 

Esim:

	 •	 Samsung - Anynet+ 
	 •	 LG – Simplink 
	 •	 Sony – Bravia Link/Bravia Sync 
	 •	 Philips – Easylink 
	 •	 Panasonic - Viera

Varmista, että Yamaha-viritinvahvistimessa on käytössä ”CINEMA”-
sisääntulo ”INPUT”-painikkeilla.

Ääniasetukset 

Valitse television ääniasetukseksi Dolby Digital, mikäli 
esiasetuksena on PCM. Tällä varmistat, että televisio antaa 
Artome Cinemalle kotiteatteriäänen.

Lisälaitteet

Oheislaitteet, kuten tallentava digiboksi tai pelikonsoli, 
suositellaan ensisijaisesti kytkemään suoraan televisioon.

Kytkentä televisioon

Television asetukset
 
Television kaukosäätimen tulisi käynnistää ja sammuttaa AV-
vahvistin ja säätää äänenvoimakkuutta. Tällöin Artome Cinemaa 
ei tarvitse käyttää lainkaan, vaan se toimii automaattisesti, kun 
televisiota katsotaan.  

Kytke Cineman HDMI-johto television 
HDMI ARC -liitäntään

Kytke television virtajohto Cineman 
virtapistokkeeseen

Kytke Cineman virtajohto pistorasiaan



Takuuehdot
 
Artomen valmistamilla tuotteilla on toimituspäivästä lukien kahden 
(2) vuoden valmistus- ja materiaalivirheet kattava takuu ja muiden 
valmistamilla tuotteilla on valmistajan myöntämä takuu.  

Artome Cineman rungon ja jalkojen takuun voimassaolo edellyttää 
Huonekaluliitto Ry:n huonekalujen hoito- ja käyttöohjeiden 
noudattamista (Puusepänteollisuuden Liitto ry, Huonekalujaosto, 
Huonekalujen hoito-ohjeet) 

 
        katso ohje

Mikäli kyseessä ei ole laitteen takuuvika ja Asiakas on pyytänyt 
takuukorjausta aiheetta, Artomella on oikeus laskuttaa Asiakasta 
tehdystä työstä sekä muista mahdollisista kuluista. 

Mikäli reklamoitu asennusvirhe on tapahtunut Asiakkaan tai 
kolmannen osapuolen toimesta, Artome ei ole vastuussa virheestä 
tai sen johdosta aiheutuneesta viivästyksestä. 

Takuu
 

Myönnämme Artome Cinemalle ostopäivästä lukien kahden (2) 
vuoden takuun. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivirheitä.  

Jos epäilet takuun alaista virhettä, ole yhteydessä Artome Support 
palveluun tai Artome jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen hankkinut.  

Huom! Mikäli olet hankkinut Artome Cineman tehdasvalmiina, 
Artome vastaa Yamaha AV-vahvistimen sekä HDMI kaapelin 
takuuasioista. Jos AV-vahvistin on ostettu erikseen, takuuasioissa 
tulee olla yhteydessä laitteen jälleenmyyjään. 

Artome Support: +358 40 455 4455 

Tukipyyntö verkossa: www.artome.fi/artome-huolto/ 


