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Tämä vastaanotin on kansainvälisten turvallisuusnormien mukainen. Lue huolellisesti seuraavat 
turvallisuuteen liittyvät tiedot.

VERKKOJÄNNITE  : 190 - 250V AC 50/60Hz

YLIKUORMITUS : Älä kytke samaan pistorasiaan liikaa laitteita. Muutoin pistorasia voi 
ylikuormittua ja aiheuttaa tulipalon.

NESTEET  : Älä jätä vastaanotinta alttiiksi kosteudelle, vedelle tai muille nesteille.

PUHDISTUS  :  Irrota vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta ennen vastaanottimen 
puhdistusta. Käytä puhdistuksessa kuivaa liinaa. Älä käytä mitään 
puhdistusainetta.

SIJOITTAMINEN  :  Jätä vastaanottimen ympärille vapaata tilaa, jotta vastaanottimen sisäin-
en ilmankierto ei esty. Älä sijoita vastaanotinta pehmeälle alustalle, 
kuten matolle tai vuoteelle, äläkä lämmityslaitteen lähelle. Älä jätä vasta-
anotinta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai sateelle.

LISÄLAITTEET  :  Älä liitä vastaanottimeen mitään muita kuin Humaxin suosittelemia lait-
teita.

LIITTÄMINEN TV-ANTENNIIN

 : Irrota vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta, ennen kuin liität tai irro-
tat antennista tulevan johdon.

LIITTÄMINEN TELEVISIOON JA VIDEONAUHURIIN

 : Irrota vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta, ennen kuin liität tai irro-
tat televisioon tai videonauhuriin lähtevän johdon.

MAADOITUS  : Antennikaapeli on maadoitettava paikallisten määräysten mukaisesti.

LOCK OCH BAKSTYCKE FÅR ENDAST ÖPPNAS AV
AUKTORISERAD SERVICE VERKSTAD. APPARATEN
INNEHÅLLER INGA DELAR SOM KAN REPARERAS 
AV ANVÄNDAREN. INNEHÅLLER STRÖMFÖRANDE 
DELAR. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. 

V A R N I N G
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

ÖPPNA INTE

Den här symbolen betyder att det finns 
"farlig spänning" inuti produkten, vilket
innebär risk för elektrisk stöt och 
personskada.

Den här symbolen 
betyder att viktiga
anvisningar medföljer
produkten.

Va ro i t u s !

Vastaanottimeen saa asettaa vain hyväksyttyjä katselukortteja ja salauksenpurku-
moduuleja. Muut kortit, moduulit tai esineet voivat vahingoittaa vastaanotinta tai 

lyhentää sen käyttöikää.

  Turvallisuus

  Tavaramerkit

• VIACCESS™ on tavaramerkki, jonka omistaa France Telecom.
• CryptoWorks™ on tavaramerkki, jonka omistaa Philips Electronics N.V.
• Irdeto on tavaramerkki, jonka omistaa Mindport BV.
• Nagravision on tavaramerkki, jonka omistaa Kudelski S.A.
• Conax on tavaramerkki, jonka omistaa Telenor Conax AS.
• “Dolby” ja kaksois-D-tunnus ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories.
 
  Varoitus!

HUMAX ei vastaa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat epävirallisten ohjelmistojen käytöstä. 
Takuu raukeaa, jos vastaanottimessa käytetään ohjelmistoa, jota HUMAX ei ole hyväksynyt. 
Takuu raukeaa myös, jos vastaanottimeen mahdollisesti tuleva vika on aiheutunut muiden kuin 
ohjelmapalveluntarjoajien hyväksymien katselukorttien tai moduulien käyttämisestä vastaanot-
timessa.

  Sanasto

• Antenni
Laite, joka kerää ja vahvistaa sähkömagneettisia aaltoja.

• Koaksiaalikaapeli
Rakenteeltaan tietynlainen suojattu kaapeli, jonka kautta voidaan siirtää korkeataajuisia 
signaaleja.

• Ulkoinen salauksenpurkumoduuli
Kutsutaan myös CA (Conditional Access) -moduuliksi tai CI (Common Interface) -moduuliksi.
Käytetään yhdessä katselukortin (älykortin) kanssa maksullisten kanavien katseluun. 
Saatavissa jälleenmyyjiltä tai ohjelmapalveluntarjoajilta.

• FEC (Forward Error Correction, ennakoiva virheenkorjaus)
Järjestelmä, jolla korjataan digitaalisten signaalien siirrossa syntyvät virheet.

• Taajuus
Värähdysjaksojen määrä sekunnissa. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz).

• IF (Intermediate Frequency, välitaajuus)
Taajuus, jota käytetään välivaiheena siirrettäessä alkuperäinen vastaanotettava kantoaalto-
taajuus matalammille taajuuksille.

• Kanavanippu (multipleksi, MUX)
Kanavapaketti, joka voi sisältää usean ohjelmapalveluntarjoajan digitaalisia TV- ja radiokanavia 
sekä muita palveluja ja joka lähetetään tietyllä taajuudella (kanavalla).

• Verkko
Yhden ohjelmapalveluntarjoajan lähettämien kanavien tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluvat kanavat voivat sijaita eri kanavanipuissa (multiplek-
seissä). Ohjelmapalveluntarjoajan pääkanavanipun lähete sisältää tiedon siitä, mitkä kana-
vat kuuluvat samaan verkkoon.  

  Tekijänoikeudet ja sanasto
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  Etupaneeli ja liitännät

  Ohjelmiston päivittäminen

HUMAX-digi-tv-vastaanottimessa on kehittynyt, tehtaalla valmiiksi asennettu ohjelmisto. 
Voit tarvittaessa helposti päivittää vastaanottimen ohjelmiston alla kuvatulla tavalla. 
Päivittäminen voi olla tarpeen, jos uusi ohjelmistoversio tulee myöhemmin saataville. 
Perusteita ohjelmistopäivitykselle voivat olla esimerkiksi parannetut toiminnot tai uudenlai-
set palvelut.

Voi olla tärkeää pitää vastaanottimen ohjelmisto päivitettynä. Näin on varsinkin, jos vasta-
anottimessa ilmenee ongelmia tai jokin toiminto puuttuu. 

Näet viimeisimmät uutiset ja tiedot saatavilla olevista ohjelmistoversioista HUMAXin kotisi-
vulta osoitteessa http://www.humaxdigital.com.

On suositeltavaa, että rekisteröidyt HCSA:han (HUMAXin asiakaspalvelu) ja tarkistat aika 
ajoin, onko ohjelmistopäivitystä saatavissa.

Ohjelmiston päivitykseen on olemassa kolme tapaa:

(a) ohjelmiston kopiointi vastaanottimesta toiseen. 

(b) ohjelmiston haku Internetistä tietokoneeseen ja lataus tietokoneesta vastaanottimeen. 

(c)  ohjelmiston lataus ohjelmalähetteestä (OTA (Over-The-Air) -päivitys). 

OTA-päivitys on yksinkertainen ja käytännöllinen ohjelmistopäivitystapa.

Humax kuitenkin päättää, milloin ja missä ohjelmistopäivitys on saatavissa ohjelmalähet-
teen mukana.

SUSS™ on HUMAX-ohjelmiston OTA-päivitykseen liittyvä rekisteröity tavaramerkki ja logotyyppi.

Ohjelmalähetteen kautta tehtävä OTA-päivitys on mahdollista vain, jos seuraavat ehdot 
täyttyvät:

1) vastaanottimessa on OTA-päivityksen mahdollistava ohjelmisto;

2) vastaanottimen valmistaja järjestää ohjelmiston saataville ohjelmalähetteen kautta;

3) vastaanottimesta on valittuna kanava, jota valmistaja käyttää OTA-päivityksessä.

(Katso myös sivua FI32.)

  Ohjelmisto

FI4 FI5

1    TV-TILAN MERKKIVALO (VIHREÄ)
 Palaa, kun vastaanotin on TV-tilassa.

2   RADIOTILAN MERKKIVALO (VIHREÄ)
 Palaa, kun vastaanotin on radiotilassa.

3   NÄYTTÖ
 Näyttää esimerkiksi kanavan numeron ja virheilmoitukset sekä 

valmiustilassa kellonajan.

4   VALMIUSTILAN MERKKIVALO (PUNAINEN)
 Palaa, kun vastaanotin on valmiustilassa (ei kytkettynä toimintaan).

5   STANDBY
 Voit kytkeä vastaanottimen toimintaan tai valmiustilaan.

6   TV/RADIO
 Voit vaihdella TV- ja radiotilan välillä.

7      
 Näillä näppäimillä voit vaihtaa kanavaa numerojärjestyksessä 

ylös- tai alaspäin.

8   MODUULIPAIKAT (CI)
 Paikat kahdelle salauksenpurkumoduulille ja niihin asetettaville 

katselukorteille.

  Etupaneeli

8



Su
om

i

  Etupaneeli ja liitännät

  Ohjelmiston päivittäminen

HUMAX-digi-tv-vastaanottimessa on kehittynyt, tehtaalla valmiiksi asennettu ohjelmisto. 
Voit tarvittaessa helposti päivittää vastaanottimen ohjelmiston alla kuvatulla tavalla. 
Päivittäminen voi olla tarpeen, jos uusi ohjelmistoversio tulee myöhemmin saataville. 
Perusteita ohjelmistopäivitykselle voivat olla esimerkiksi parannetut toiminnot tai uudenlai-
set palvelut.

Voi olla tärkeää pitää vastaanottimen ohjelmisto päivitettynä. Näin on varsinkin, jos vasta-
anottimessa ilmenee ongelmia tai jokin toiminto puuttuu. 

Näet viimeisimmät uutiset ja tiedot saatavilla olevista ohjelmistoversioista HUMAXin kotisi-
vulta osoitteessa http://www.humaxdigital.com.

On suositeltavaa, että rekisteröidyt HCSA:han (HUMAXin asiakaspalvelu) ja tarkistat aika 
ajoin, onko ohjelmistopäivitystä saatavissa.

Ohjelmiston päivitykseen on olemassa kolme tapaa:

(a) ohjelmiston kopiointi vastaanottimesta toiseen. 

(b) ohjelmiston haku Internetistä tietokoneeseen ja lataus tietokoneesta vastaanottimeen. 

(c)  ohjelmiston lataus ohjelmalähetteestä (OTA (Over-The-Air) -päivitys). 

OTA-päivitys on yksinkertainen ja käytännöllinen ohjelmistopäivitystapa.

Humax kuitenkin päättää, milloin ja missä ohjelmistopäivitys on saatavissa ohjelmalähet-
teen mukana.

SUSS™ on HUMAX-ohjelmiston OTA-päivitykseen liittyvä rekisteröity tavaramerkki ja logotyyppi.

Ohjelmalähetteen kautta tehtävä OTA-päivitys on mahdollista vain, jos seuraavat ehdot 
täyttyvät:

1) vastaanottimessa on OTA-päivityksen mahdollistava ohjelmisto;

2) vastaanottimen valmistaja järjestää ohjelmiston saataville ohjelmalähetteen kautta;

3) vastaanottimesta on valittuna kanava, jota valmistaja käyttää OTA-päivityksessä.

(Katso myös sivua FI32.)

  Ohjelmisto

FI4 FI5

1    TV-TILAN MERKKIVALO (VIHREÄ)
 Palaa, kun vastaanotin on TV-tilassa.

2   RADIOTILAN MERKKIVALO (VIHREÄ)
 Palaa, kun vastaanotin on radiotilassa.

3   NÄYTTÖ
 Näyttää esimerkiksi kanavan numeron ja virheilmoitukset sekä 

valmiustilassa kellonajan.

4   VALMIUSTILAN MERKKIVALO (PUNAINEN)
 Palaa, kun vastaanotin on valmiustilassa (ei kytkettynä toimintaan).

5   STANDBY
 Voit kytkeä vastaanottimen toimintaan tai valmiustilaan.

6   TV/RADIO
 Voit vaihdella TV- ja radiotilan välillä.

7      
 Näillä näppäimillä voit vaihtaa kanavaa numerojärjestyksessä 

ylös- tai alaspäin.

8   MODUULIPAIKAT (CI)
 Paikat kahdelle salauksenpurkumoduulille ja niihin asetettaville 

katselukorteille.

  Etupaneeli

8



Su
om

i

  Etupaneeli ja liitännät

FI6 FI7

1  RS-232C
 Voit liittää tietokoneen.

2  TV SCART 
 Liitä televisio tähän SCART-kaapelilla, niin saat parhaan kuvan.

3  VCR SCART
 Liitä videonauhuri tähän SCART-kaapelilla, niin saat parhaan toistokuvan.

4  AUDIO L/R ja VIDEO
 Voit liittää nämä liitännät esimerkiksi television, videonauhurin tai äänentoistolaitteiston 

vastaaviin tuloliitäntöihin.

5  ANTENNA 
 Liitä TV-antennista tuleva johto tähän.

6  TV/VCR

 Voit liittää television tai videonauhurin antennituloliitännän (IN) tähän liitäntään. Tämä 
on vaihtoehtoinen liitäntätapa, jota voi käyttää, jos vastaanotinta ei voi liittää SCART-
kaapelilla televisioon tai videonauhuriin. Vastaanotin lähettää kuvan ja äänen tästä 
liitännästä käyttämällä kanavaa (taajuutta), jota voit itse muuttaa. Tämän liitännän 
kautta saatavan kuvan laatu on hieman heikompi kuin SCART-liitännän kautta saatavan 
kuvan laatu.

 Tätä liitäntää tarvitaan myös, jos maanpäälliset analogiset TV-kanavat halutaan ohjata 
tämän vastaanottimen kautta televisioon ja videonauhuriin.

 (Katso myös sivua FI24.)

7  S/PDIF 
 Liitä tämä optinen äänilähtöliitäntä digitaaliseen vahvistimeen.

  Takapaneelin liitännät   Yleistä

  Kuva ja ääni

Digitaaliset televisiolähetykset korvaavat analogiset lähetykset ajan myötä. Tämän vuoksi 
lähetyksissä käytettäville taajuuksille saadaan mahtumaan entistä enemmän kanavia. 
Kuluttaja saa siis käyttöönsä entistä enemmän TV- ja radiokanavia. 

Digitaalinen TV-vastaanotin muuttaa vastaanottamansa digitaalisen signaalin analogiseen 
muotoon niin, että ohjelmia voidaan katsella ja kuunnella tavallisen television ja äänentoisto-
laitteiston kautta.

Digitaalinen vastaanotin liitetään televisioon samalla tavalla kuin esimerkiksi videonauhuri. 
Saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun, kun liität digitaalisen vastaanottimen televisioon ja 
videonauhuriin SCART-kaapelilla. Parhaan äänenlaadun saat, kun liität digitaalisen vastaanot-
timen optisen äänilähtöliitännän äänentoistolaitteiston vahvistimen optiseen tuloliitäntään.

  Salatut kanavat

Jotkin kanavat voivat olla maksullisia ja siksi salattuja. Tämän vuoksi vastaanottimessa 
on kaksi paikkaa erikseen saatavia salauksenpurkumoduuleja varten. Pyydä tarvittaessa 
jälleenmyyjältä tai maksullisen kanavan edustajalta lisätietoja salauksenpurkumoduuleista, 
katselukorteista ja maksullisten kanavien tilaamisesta.

  Lähetysten kattavuus

Varmista ennen tämän vastaanottimen hankkimista, että digitaaliset lähetykset ovat vasta-
anotettavissa paikkakunnallasi.

  Antenni

Vastaanotto-olosuhteiden mukaan vastaanottimen voi liittää sisäantenniin tai ulkoantenniin. 
Jos asut usean huoneiston rakennuksessa, varmista, että talon antenniverkko soveltuu 
digitaalisten lähetysten välittämiseen. Jos sinulla on oma antenni, varmista, että siinä on 
lähetyksissä käytettävien taajuuksien vastaanottamiseen tarvittavat vahvistimet, suodattimet 
ja antennit.

  Kaapeli-tv

Huomaa, että tämä vastaanotin ei ole tarkoitettu digitaalisten kaapelitelevisiokanavien 
(QAM-signaali) vastaanottoon. Jotkin pienet kaapeliverkot voivat kuitenkin jaella maanpääl-
lisen digi-tv:n signaalia (COFDM-signaali) verkossaan. Tällöin tätä vastaanotinta voi käyttää 
kyseisessä verkossa.

  Usean vastaanottimen liittäminen samaan antenniin

Jos sinulla on toinen analoginen tai digitaalinen vastaanotin, ja haluat liittää sen samaan 
antenniin kuin tämän digitaalisen vastaanottimen, liitä kyseinen toinen vastaanotin tämän 
vastaanottimen TV/VCR-liitäntään.

  Liittäminen
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liitännästä käyttämällä kanavaa (taajuutta), jota voit itse muuttaa. Tämän liitännän 
kautta saatavan kuvan laatu on hieman heikompi kuin SCART-liitännän kautta saatavan 
kuvan laatu.

 Tätä liitäntää tarvitaan myös, jos maanpäälliset analogiset TV-kanavat halutaan ohjata 
tämän vastaanottimen kautta televisioon ja videonauhuriin.

 (Katso myös sivua FI24.)

7  S/PDIF 
 Liitä tämä optinen äänilähtöliitäntä digitaaliseen vahvistimeen.

  Takapaneelin liitännät   Yleistä

  Kuva ja ääni

Digitaaliset televisiolähetykset korvaavat analogiset lähetykset ajan myötä. Tämän vuoksi 
lähetyksissä käytettäville taajuuksille saadaan mahtumaan entistä enemmän kanavia. 
Kuluttaja saa siis käyttöönsä entistä enemmän TV- ja radiokanavia. 

Digitaalinen TV-vastaanotin muuttaa vastaanottamansa digitaalisen signaalin analogiseen 
muotoon niin, että ohjelmia voidaan katsella ja kuunnella tavallisen television ja äänentoisto-
laitteiston kautta.

Digitaalinen vastaanotin liitetään televisioon samalla tavalla kuin esimerkiksi videonauhuri. 
Saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun, kun liität digitaalisen vastaanottimen televisioon ja 
videonauhuriin SCART-kaapelilla. Parhaan äänenlaadun saat, kun liität digitaalisen vastaanot-
timen optisen äänilähtöliitännän äänentoistolaitteiston vahvistimen optiseen tuloliitäntään.

  Salatut kanavat

Jotkin kanavat voivat olla maksullisia ja siksi salattuja. Tämän vuoksi vastaanottimessa 
on kaksi paikkaa erikseen saatavia salauksenpurkumoduuleja varten. Pyydä tarvittaessa 
jälleenmyyjältä tai maksullisen kanavan edustajalta lisätietoja salauksenpurkumoduuleista, 
katselukorteista ja maksullisten kanavien tilaamisesta.

  Lähetysten kattavuus

Varmista ennen tämän vastaanottimen hankkimista, että digitaaliset lähetykset ovat vasta-
anotettavissa paikkakunnallasi.

  Antenni

Vastaanotto-olosuhteiden mukaan vastaanottimen voi liittää sisäantenniin tai ulkoantenniin. 
Jos asut usean huoneiston rakennuksessa, varmista, että talon antenniverkko soveltuu 
digitaalisten lähetysten välittämiseen. Jos sinulla on oma antenni, varmista, että siinä on 
lähetyksissä käytettävien taajuuksien vastaanottamiseen tarvittavat vahvistimet, suodattimet 
ja antennit.

  Kaapeli-tv

Huomaa, että tämä vastaanotin ei ole tarkoitettu digitaalisten kaapelitelevisiokanavien 
(QAM-signaali) vastaanottoon. Jotkin pienet kaapeliverkot voivat kuitenkin jaella maanpääl-
lisen digi-tv:n signaalia (COFDM-signaali) verkossaan. Tällöin tätä vastaanotinta voi käyttää 
kyseisessä verkossa.

  Usean vastaanottimen liittäminen samaan antenniin

Jos sinulla on toinen analoginen tai digitaalinen vastaanotin, ja haluat liittää sen samaan 
antenniin kuin tämän digitaalisen vastaanottimen, liitä kyseinen toinen vastaanotin tämän 
vastaanottimen TV/VCR-liitäntään.

  Liittäminen
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  Liittäminen

  Esimerkki 3

Tässä esimerkissä vastaanotin liitetään vain 
satelliittivastaanottimeen. Tämän vastaanot-
timen VCR SCART -liitäntä liitetään satel-
liittivastaanottimen TV SCART -liitäntään 
SCART-kaapelilla. Kun kytket satelliittivasta-
anottimen toimintaan, sen ääni- ja videosig-
naalit kulkevat tämän vastaanottimen kautta 
television SCART-liitäntään.

  Esimerkki 4

Tämä esimerkki muistuttaa esimerkkiä 3 
edellä, mutta mukaan on lisätty videonauhuri. 
Videonauhuri on liitetty satelliittivastaanot-
timen VCR SCART -liitäntään SCART-
kaapelilla.

  Esimerkki 1

Tässä esimerkissä digitaalinen vastaanotin 
liitetään vain televisioon. Vastaanotin kannat-
taa liittää televisioon SCART-kaapelilla (kuvas-
sa vasemmalla), niin saadaan paras kuva. 

Jos televisiossa ei ole SCART-liitäntää tai jos 
haluat liittää myös toisen television, voit liittää 
television TV/VCR-liitäntään (kuvassa oikealla).

Vastaanotin lähettää kuvan ja äänen 
TV/VCR-liitännästä käyttämällä kanavaa 
(taajuutta), jota voit itse muuttaa. Tämän 
liitännän kautta saatavan kuvan laatu on hie-
man heikompi kuin SCART-liitännän kautta 
saatavan kuvan laatu. 

(Katso myös sivuja FI16 ja FI24.)

  Esimerkki 2

Tässä esimerkissä vastaanotin liitetään vid-
eonauhuriin, stereolaitteistoon ja televisioon. 
Videonauhuri liitetään vastaanottimen VCR 
SCART -liitäntään SCART-kaapelilla. Tässä 
esimerkissä vastaanottimen analogiset 
AUDIO L/R -liitännät liitetään stereolaitteiston 
vahvistimen äänituloliitäntöihin.

DIGITAALINEN ÄÄNILÄHTÖ

Vastaanottimessa on erillinen digitaalinen 
optinen äänilähtö (S/PDIF). Jos sinulla 
on vahvistin, jossa on optinen S/PDIF-
tuloliitäntä, liitä vastaanotin siihen tämän 
liitännän kautta, niin saat parhaan äänen. 
Vastaanottimen S/PDIF-liitännän kautta voit 
kuunnella Dolby Digital 5.1 (AC3) -ääntä, jos 
kanava lähettää sitä ja äänentoistolaitteiston 
vahvistimessa on tarvittava dekooderi.

FI8 FI9

ANTENNA

TV/VCR

  TV ja muut laitteet

Voit liittää digitaalisen vastaanottimen monella eri tavalla televisioon ja äänentoistolaitteistoon.

Suosittelemme, että käytät jotakin seuraavassa kuvatuista liitäntätavoista.

ANTENNA

TV/VCR

ANTENNA

TV/VCR

ANTENNA

TV/VCR
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  Kauko-ohjain

NUMERONÄPPÄIMET
Voit valita kanavan, antaa avauskoodin tai valita 
valikosta numeroidun kohdan.

INFO (PUNAINEN)
Saat ohjelmatietoja sisältävän infoikkunan kuvaru-
utuun. Näppäintä käytetään myös valikoissa pun-
aisella merkityn toiminnon valintaan.

ÄÄNIKANAVA (VIHREÄ)
Voit valita katsottavan ohjelman äänen kielen. 
Näppäintä käytetään myös valikoissa vihreällä 
merkityn toiminnon valintaan.

TEKSTITYS (KELTAINEN)
Voit valita katsottavan ohjelman tekstityksen kiel-
en. Näppäintä käytetään myös valikoissa keltaisel-
la merkityn toiminnon valintaan.

UHF (SININEN)
Jos olet liittänyt vastaanottimen televisioon 
TV/VCR-liitännän (ns. UHF- tai RF-liitäntä) kautta, 
voit valita tällä näppäimellä UHF-lähtökanavan. 
Näppäintä käytetään myös valikoissa sinisellä 
merkityn toiminnon valintaan.

KELLO (VALKOINEN)
Saat kellonajan kuvaruutuun.
Voit ajastaa ohjelman elektronisessa ohjelmaop-
paassa (EPG) tai infoikkunassa.
Näppäintä käytetään myös valikoissa valkoisella 
merkityn toiminnon valintaan.

EXIT
Voit palata edelliseen valikkoon tai kuvaan.

V+/V-
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta.

VALMIUSTILANÄPPÄIN (STAND-BY)
Voit kytkeä vastaanottimen toimintaan tai valmiustilaan.
(Kytke vastaanotin valmiustilaan, jos et aio käyttää 
vastaanotinta.)

TV/DTV
Voit valita tämän vastaanottimen SCART-
liitännästä televisioon tulevan TV-kuvan tai televi-
sion antenniliitännän kautta tulevan TV-kuvan.

RADIONÄPPÄIN
Voit valita TV- tai radiotilan. 

MYKISTYSNÄPPÄIN
Voit mykistää äänen tilapäisesti.

MENU
Saat päävalikon kuvaruutuun tai palata alivalikos-
ta päävalikkoon.

NUOLINÄPPÄIMET
Voit valita haluamasi kohdan valikoista siirtämällä 
korostuspalkkia näitä nuolinäppäimiä painamalla. 
Näillä näppäimillä voit myös vaihtaa kanavaa (ylä- 
tai alanuolinäppäin) ja lisätä tai vähentää äänen-
voimakkuutta (oikea tai vasen nuolinäppäin).

OK
Saat näkyviin kanavaluettelon. Valikoissa voit tällä 
näppäimellä vahvistaa tekemäsi valinnan.

P+/P-
Kanavan valinta ylös- tai alaspäin. Voit valita 
numerojärjestyksessä seuraavan tai edellisen 
kanavan. Valikoissa voit näillä näppäimillä siirtyä 
valikon seuraavalle tai edelliselle sivulle.

?
Saat ohjenäytöt kuvaruutuun.

EPG
Saat elektronisen ohjelmaoppaan kuvaruutuun.

RCL (minne)
Voit vaihdella kahden viimeksi valitsemasi kana-
van välillä.
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•  HUOMAUTUS : 

 Kauko-ohjaimen mallia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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  Päivittäinen käyttö

  Kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa kanavaa seuraavilla tavoilla:
(0~9) Voit valita kanavan suoraan kauko-ohjaimen numeronäppäimillä.

 Voit valita järjestyksessä seuraavan tai edellisen kanavan.
 Voit valita järjestyksessä seuraavan tai edellisen kanavan 

(vain, jos kuvaruudussa ei ole näkyvissä mitään valikkoa).
 Voit vaihdella nykyisen ja nykyistä ennen valitsemasi kan-

avan välillä.
 Voit valita kanavan elektronisesta ohjelmaoppaasta.
 Voit valita TV- tai radiotilan.

  Kanavaluettelo
Kanavaluettelo sisältää luettelon haluamistasi kanavista. 
(Katso myös sivua FI16.)

  : Saat kanavaluettelon kuvaruutuun painamalla OK.
 :  Painamalla PUNAISTA näppäintä saat näkyviin 

 kaikkien kanavien luettelon.
 : Painamalla VIHREÄÄ näppäintä saat näkyviin omat 

 suosikkikanavaluettelosi.
 : Painamalla KELTAISTA näppäintä saat näkyviin 

 verkkokohtaisen kanavaluettelon.
 : Painamalla SINISTÄ näppäintä saat näkyviin ohjelmatyypin 

 mukaisen kanavaluettelon.
 : Painamalla VALKOISTA näppäintä saat näkyviin kaikkien 

 kanavien luettelon aakkosjärjestyksessä.
,  : Näillä näppäimillä voit siirtyä luettelossa haluamasi 

 kanavan kohdalle.

  Täsmällinen kanavaluettelo
Päävalikon Valitse kanava -vaihtoehdon kautta voit valita 
käyttöön yksinkertaisen tai täsmällisen kanavaluettelon. 
Täsmällisessä luettelossa näkyy 20 kanavaa kerrallaan, ja salat-
tujen kanavien vieressä on symboli ( ).

  Kanavien asetukset
Kanavalistan ollessa näkyvissä saat kuvaruutuun Kanavien asetukset 
-valikon, jonka avulla voit valita haluamaasi kanavaa koskevia asetuksia.
1.  Valitse näppäimillä  se kanava, jonka asetukset haluat valita.
2.  Paina MENU-näppäintä ( ).
3.  Siirry näppäimillä   valikossa haluamaasi kohtaan (Suosikit 

A-D, Lukitse, Ohita, Poista).
4.  Valitse toiminnon asetus näppäimillä  ja vahvista valintasi 

painamalla .

  Suosikkikanavaluettelo
Voit lisätä kanavia suosikkikanavaluetteloon Kanavien asetukset 
-pikavalikossa edellä kuvatulla tavalla. Voit lisätä suosikkikanavia 
ja järjestää suosikkikanavaluettelot sekä ohjelmatyypin mukaiset 
kanavaluettelot myös valitsemalla Päävalikko > Asennus > 
Kanavien järjestely.

Äänikanava

L         TR1         R

Kaikki
  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  3 MTV3 D
  4 Nelonen D
  5 YLE Teema
  6 YLE24l
  7 YLE FST
  8 Urheilukanava
  9 subtv
10 Nelonen Plus

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

11
12
13
14
15
16
17

MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinnakk..
Rinnakkaiska..
Ei käytössä 1
Ei käytössä 2

 3  MTV3 D                                           etc

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Teema
YLE24
YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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  Äänenvoimakkuuden säätäminen

  Näillä näppäimillä voit säätää äänenvoimakkuutta.

 Voit säätää äänenvoimakkuutta myös näillä näppäimillä 
(vain, jos kuvaruudussa ei ole näkyvissä mitään valikkoa).

 Tällä näppäimellä voit mykistää äänen tilapäisesti. Voit palaut-
taa äänen painamalla tätä näppäintä uudelleen tai painamalla 
äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

  Äänikanava

 Painamalla VIHREÄÄ näppäintä voit muuttaa parhaillaan 
katseltavan ohjelman äänen kieltä.

Jos ohjelman ääni on valittavissa, kuvaruutuun tulee valikko. 
Valitse kieli nuolinäppäimillä ja vahvista valintasi painamalla OK.

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita, onko käytössä stereoää-
ni eli vasen ja oikea äänikanava (L ja R) yhtä aikaa. 
Käytä normaalisti tätä asetusta. Voit valita käyttöön myös 
vain vasemman tai vain oikean äänikanavan (joissakin 
ohjelmissa on kaksikielinen ääni: toinen kieli vasemmalla 
ja toinen oikealla kanavalla).

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita haluamasi kielen.

 Vahvista valintasi ja poistu valikosta painamalla OK.

  Poistu valikosta valintoja tekemättä painamalla EXIT.
Vastaanotin tallentaa kanavakohtaisesti muistiinsa, minkä kielen 
olet kullakin kanavalla valinnut. Kun vaihdat tietylle kanavalle 
seuraavan kerran, vastaanotin ottaa käyttöön kyseisellä kanavalla 
viimeksi valitsemasi kielen.

  Tekstitys

 Jos ohjelma sisältää tekstityksen, saat KELTAISTA 
näppäintä painamalla kuvaruutuun luettelon valittavissa 
olevista tekstityskielistä.

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita haluamasi kielen.

 Vahvista valintasi ja poistu valikosta painamalla OK.

  Painamalla EXIT voit poistaa tekstityksen käytöstä valit-
tuna olevalta kanavalta.

Vastaanotin tallentaa kanavakohtaisesti muistiinsa tiedon siitä, 
oletko valinnut tekstityksen käyttöön. Kun vaihdat tietylle kanavalle 
seuraavan kerran, vastaanotin ottaa käyttöön kyseisellä kanavalla 
viimeksi valitsemasi tekstitysasetuksen.

  Teksti-tv

Voit käyttää teksti-tv:tä tavalliseen tapaan television kauko-ohjai-
mella. Teksti-tv-sivuja ei voi käyttää tämän digitaalisen vastaanot-
timen kauko-ohjaimella. Jos kanavalla ei ole teksti-tv-tietoja, infoi-
kkunassa näkyy symboli .

FI12 FI13

Kaikki
  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  3 MTV3 D
  4 Nelonen D
  5 YLE Teema
  6 YLE24l
  7 YLE FST
  8 Urheilukanava
  9 subtv
10 Nelonen Plus

MTV3 D
      jne.
      Suosikit

      Lukitse
      Ohita
      Poista

A B C D

etc
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  Päivittäinen käyttö

  Kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa kanavaa seuraavilla tavoilla:
(0~9) Voit valita kanavan suoraan kauko-ohjaimen numeronäppäimillä.

 Voit valita järjestyksessä seuraavan tai edellisen kanavan.
 Voit valita järjestyksessä seuraavan tai edellisen kanavan 

(vain, jos kuvaruudussa ei ole näkyvissä mitään valikkoa).
 Voit vaihdella nykyisen ja nykyistä ennen valitsemasi kan-

avan välillä.
 Voit valita kanavan elektronisesta ohjelmaoppaasta.
 Voit valita TV- tai radiotilan.

  Kanavaluettelo
Kanavaluettelo sisältää luettelon haluamistasi kanavista. 
(Katso myös sivua FI16.)

  : Saat kanavaluettelon kuvaruutuun painamalla OK.
 :  Painamalla PUNAISTA näppäintä saat näkyviin 

 kaikkien kanavien luettelon.
 : Painamalla VIHREÄÄ näppäintä saat näkyviin omat 

 suosikkikanavaluettelosi.
 : Painamalla KELTAISTA näppäintä saat näkyviin 

 verkkokohtaisen kanavaluettelon.
 : Painamalla SINISTÄ näppäintä saat näkyviin ohjelmatyypin 

 mukaisen kanavaluettelon.
 : Painamalla VALKOISTA näppäintä saat näkyviin kaikkien 

 kanavien luettelon aakkosjärjestyksessä.
,  : Näillä näppäimillä voit siirtyä luettelossa haluamasi 

 kanavan kohdalle.

  Täsmällinen kanavaluettelo
Päävalikon Valitse kanava -vaihtoehdon kautta voit valita 
käyttöön yksinkertaisen tai täsmällisen kanavaluettelon. 
Täsmällisessä luettelossa näkyy 20 kanavaa kerrallaan, ja salat-
tujen kanavien vieressä on symboli ( ).

  Kanavien asetukset
Kanavalistan ollessa näkyvissä saat kuvaruutuun Kanavien asetukset 
-valikon, jonka avulla voit valita haluamaasi kanavaa koskevia asetuksia.
1.  Valitse näppäimillä  se kanava, jonka asetukset haluat valita.
2.  Paina MENU-näppäintä ( ).
3.  Siirry näppäimillä   valikossa haluamaasi kohtaan (Suosikit 

A-D, Lukitse, Ohita, Poista).
4.  Valitse toiminnon asetus näppäimillä  ja vahvista valintasi 

painamalla .

  Suosikkikanavaluettelo
Voit lisätä kanavia suosikkikanavaluetteloon Kanavien asetukset 
-pikavalikossa edellä kuvatulla tavalla. Voit lisätä suosikkikanavia 
ja järjestää suosikkikanavaluettelot sekä ohjelmatyypin mukaiset 
kanavaluettelot myös valitsemalla Päävalikko > Asennus > 
Kanavien järjestely.

Äänikanava

L         TR1         R

Kaikki
  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  3 MTV3 D
  4 Nelonen D
  5 YLE Teema
  6 YLE24l
  7 YLE FST
  8 Urheilukanava
  9 subtv
10 Nelonen Plus

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

11
12
13
14
15
16
17

MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinnakk..
Rinnakkaiska..
Ei käytössä 1
Ei käytössä 2

 3  MTV3 D                                           etc

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Teema
YLE24
YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

  Äänenvoimakkuuden säätäminen

  Näillä näppäimillä voit säätää äänenvoimakkuutta.

 Voit säätää äänenvoimakkuutta myös näillä näppäimillä 
(vain, jos kuvaruudussa ei ole näkyvissä mitään valikkoa).

 Tällä näppäimellä voit mykistää äänen tilapäisesti. Voit palaut-
taa äänen painamalla tätä näppäintä uudelleen tai painamalla 
äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

  Äänikanava

 Painamalla VIHREÄÄ näppäintä voit muuttaa parhaillaan 
katseltavan ohjelman äänen kieltä.

Jos ohjelman ääni on valittavissa, kuvaruutuun tulee valikko. 
Valitse kieli nuolinäppäimillä ja vahvista valintasi painamalla OK.

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita, onko käytössä stereoää-
ni eli vasen ja oikea äänikanava (L ja R) yhtä aikaa. 
Käytä normaalisti tätä asetusta. Voit valita käyttöön myös 
vain vasemman tai vain oikean äänikanavan (joissakin 
ohjelmissa on kaksikielinen ääni: toinen kieli vasemmalla 
ja toinen oikealla kanavalla).

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita haluamasi kielen.

 Vahvista valintasi ja poistu valikosta painamalla OK.

  Poistu valikosta valintoja tekemättä painamalla EXIT.
Vastaanotin tallentaa kanavakohtaisesti muistiinsa, minkä kielen 
olet kullakin kanavalla valinnut. Kun vaihdat tietylle kanavalle 
seuraavan kerran, vastaanotin ottaa käyttöön kyseisellä kanavalla 
viimeksi valitsemasi kielen.

  Tekstitys

 Jos ohjelma sisältää tekstityksen, saat KELTAISTA 
näppäintä painamalla kuvaruutuun luettelon valittavissa 
olevista tekstityskielistä.

  Näillä nuolinäppäimillä voit valita haluamasi kielen.

 Vahvista valintasi ja poistu valikosta painamalla OK.

  Painamalla EXIT voit poistaa tekstityksen käytöstä valit-
tuna olevalta kanavalta.

Vastaanotin tallentaa kanavakohtaisesti muistiinsa tiedon siitä, 
oletko valinnut tekstityksen käyttöön. Kun vaihdat tietylle kanavalle 
seuraavan kerran, vastaanotin ottaa käyttöön kyseisellä kanavalla 
viimeksi valitsemasi tekstitysasetuksen.

  Teksti-tv

Voit käyttää teksti-tv:tä tavalliseen tapaan television kauko-ohjai-
mella. Teksti-tv-sivuja ei voi käyttää tämän digitaalisen vastaanot-
timen kauko-ohjaimella. Jos kanavalla ei ole teksti-tv-tietoja, infoi-
kkunassa näkyy symboli .

FI12 FI13
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YLE 24
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                                 (12:15 - 12:55)

Ohje ?EXIT

6  YLE 24

YLE
CH 34  FFT:8K  FFT  GI:1/8
Salaamaton

  Päivittäinen käyttö

  Päävalikko

Päävalikossa on seuraavassa mainitut vaihtoehdot. Vaihtoehdot on 
kuvattu tarkemmin sivuilla FI16-FI33.

  1. Valitse kanava

OK-näppäimen painalluksella kuvaruutuun saatava kanavaluettelo voi 
näkyä yksinkertaisessa tai täsmällisessä muodossa. Voit valita kanavalu-
ettelon muodon tässä valikossa.

Erilaiset kanavaluettelot on kuvattu jäljempänä oppaan tässä jaksossa.

(Katso sivua FI16 ja myös sivua FI12.)

  2. TV-opas (tai RADIO-opas)

Digitaalisessa vastaanottimessa on elektroninen ohjelmaopas (EPG), 
josta näet ohjelmatiedot.

Ohjelmaoppaassa näkyvät ohjelmien tiedot sekä alkamis- ja päättymisajat.

Ohjelmatietojen näkyvyys ja laajuus vaihtelevat sen mukaan, mitä 
tietoja vastaanotettava lähete sisältää.

(Katso sivua FI18.)

  3. Käyttölukitus

Voit rajoittaa haluamiesi kanavien ja ohjelmien katselua avauskood-
in avulla. Salaisessa avauskoodissa on neljä numeroa, ja voit itse 
asettaa koodin. Kun yrität lukita kaikki kanavat (tai lukita ohjelman 
ikärajoituksen perusteella) ensimmäisen kerran, kuvaruutuun tulee 
pyyntö antaa avauskoodi. Voit muuttaa avauskoodia myöhemmin.

(Katso sivua FI20.)

  4. Asennus

Asennus-toiminnolla voit määrittää vastaanottimen perusasetuk-
set (esimerkiksi valita kielet ja asettaa kellonajan sekä hakea 
ja järjestellä kanavia). Voit määrittää erikseen vastaanottimen 
tiettyjen toimintojen asetukset, ja näet tiedot vastaanottimen ja 
salauksenpurkumoduulien tilasta.

Saat myös näkyviin tiedot ohjelmistoversiosta, ja voit päivittää 
ohjelmiston. Lisäksi voit tarkkailla vastaanotettavan signaalin laatua.

(Katso sivua FI20.)

  5. Lisäohjelmat

Tästä valikosta saat kuvaruutuun kalenterin tai biorytmikäyräsi.

(Katso sivua FI33.)

Päävalikko

Valitse kanava
TV-opas
Käyttölukitus
Asennus
Lisäohjelmat

  Asetukset ja toiminnot

i 15:40

Urheilukanava

8

 UrheiluChat            (15:00 - 16:24)

  Infoikkuna ("i")

Kun painat punaista ( )-näppäintä tai vaihdat kanavaa, kuvar-
uutuun tulee infoikkuna, joka sisältää tietoja valittuna olevasta 
kanavasta ja meneillään olevasta ohjelmasta. 

Infoikkunassa on siis kaksi osaa: toinen sisältää kanavan tiedot ja 
toinen ohjelman tiedot.

  Kanavan tiedot (ikkunan vasen osa)

Näkyvissä ovat seuraavat tiedot: 

• Kellonaika, kanavan nimi, kanavan numero sekä symboli, joka 
ilmaisee, että voit vaihtaa kanavaa nuolinäppäimillä ( ).

• Tekstityksen, teksti-tv:n, Dolby Digital -äänen ja salauksen symbolit, 
jos nämä ominaisuudet sisältyvät vastaanotettavaan ohjelmaan.  

• Punainen pystypalkki ilmaisee signaalin laadun.

  Ohjelman tiedot (ikkunan oikea osa)

Näkyvissä ovat seuraavat tiedot, jos kyseiset tiedot sisältyvät 
vastaanotettavaan ohjelmaan:
• Ohjelman nimi sekä alkamis- ja päättymisaika.
• Ohjelman kuvaus ja ajastinsymboli, jos ohjelma on ajastettu.

Saat näkyviin sekä meneillään olevan että seuraavan ohjel-
man tiedot.

  : Saat seuraavan ohjelman tiedot näkyviin painamalla 
  oikeaa nuolinäppäintä.

  :  Voit palata takaisin meneillään olevan ohjelman tietoihin 
  painamalla vasenta nuolinäppäintä.

Kun infoikkuna on näkyvissä, voit käyttää myös seuraavia 
toimintoja:

  :  Painamalla tätä näppäintä saa kuvaruutuun lisätietoja 
  ohjelmasta. Jos ohjelmasta ei ole lisätietoja saatavissa, 
  näkyviin tulevat tiedot verkosta, kanavasta, kanavan tilas
  ta ja suojaintervallista.

  : Painamalla VALKOISTA näppäintä voit ajastaa ohjelman. 
  Voit valita ajastuksen niin, että vastaanotin vaihtaa 
  automaattisesti kyseiseen ohjelmaan päivittäin tai kerran 
  viikossa. Vahvista ajastusvalintasi painamalla OK. 

   Voit poistaa meneillään olevan ohjelman ajastuksen 
  painamalla valkoista näppäintä uudelleen.

FI14 FI15
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Salaamaton

  Päivittäinen käyttö

  Päävalikko

Päävalikossa on seuraavassa mainitut vaihtoehdot. Vaihtoehdot on 
kuvattu tarkemmin sivuilla FI16-FI33.

  1. Valitse kanava

OK-näppäimen painalluksella kuvaruutuun saatava kanavaluettelo voi 
näkyä yksinkertaisessa tai täsmällisessä muodossa. Voit valita kanavalu-
ettelon muodon tässä valikossa.

Erilaiset kanavaluettelot on kuvattu jäljempänä oppaan tässä jaksossa.

(Katso sivua FI16 ja myös sivua FI12.)

  2. TV-opas (tai RADIO-opas)

Digitaalisessa vastaanottimessa on elektroninen ohjelmaopas (EPG), 
josta näet ohjelmatiedot.

Ohjelmaoppaassa näkyvät ohjelmien tiedot sekä alkamis- ja päättymisajat.

Ohjelmatietojen näkyvyys ja laajuus vaihtelevat sen mukaan, mitä 
tietoja vastaanotettava lähete sisältää.

(Katso sivua FI18.)

  3. Käyttölukitus

Voit rajoittaa haluamiesi kanavien ja ohjelmien katselua avauskood-
in avulla. Salaisessa avauskoodissa on neljä numeroa, ja voit itse 
asettaa koodin. Kun yrität lukita kaikki kanavat (tai lukita ohjelman 
ikärajoituksen perusteella) ensimmäisen kerran, kuvaruutuun tulee 
pyyntö antaa avauskoodi. Voit muuttaa avauskoodia myöhemmin.

(Katso sivua FI20.)

  4. Asennus

Asennus-toiminnolla voit määrittää vastaanottimen perusasetuk-
set (esimerkiksi valita kielet ja asettaa kellonajan sekä hakea 
ja järjestellä kanavia). Voit määrittää erikseen vastaanottimen 
tiettyjen toimintojen asetukset, ja näet tiedot vastaanottimen ja 
salauksenpurkumoduulien tilasta.

Saat myös näkyviin tiedot ohjelmistoversiosta, ja voit päivittää 
ohjelmiston. Lisäksi voit tarkkailla vastaanotettavan signaalin laatua.

(Katso sivua FI20.)

  5. Lisäohjelmat

Tästä valikosta saat kuvaruutuun kalenterin tai biorytmikäyräsi.

(Katso sivua FI33.)

Päävalikko

Valitse kanava
TV-opas
Käyttölukitus
Asennus
Lisäohjelmat

  Asetukset ja toiminnot

i 15:40

Urheilukanava

8

 UrheiluChat            (15:00 - 16:24)

  Infoikkuna ("i")

Kun painat punaista ( )-näppäintä tai vaihdat kanavaa, kuvar-
uutuun tulee infoikkuna, joka sisältää tietoja valittuna olevasta 
kanavasta ja meneillään olevasta ohjelmasta. 

Infoikkunassa on siis kaksi osaa: toinen sisältää kanavan tiedot ja 
toinen ohjelman tiedot.

  Kanavan tiedot (ikkunan vasen osa)

Näkyvissä ovat seuraavat tiedot: 

• Kellonaika, kanavan nimi, kanavan numero sekä symboli, joka 
ilmaisee, että voit vaihtaa kanavaa nuolinäppäimillä ( ).

• Tekstityksen, teksti-tv:n, Dolby Digital -äänen ja salauksen symbolit, 
jos nämä ominaisuudet sisältyvät vastaanotettavaan ohjelmaan.  

• Punainen pystypalkki ilmaisee signaalin laadun.

  Ohjelman tiedot (ikkunan oikea osa)

Näkyvissä ovat seuraavat tiedot, jos kyseiset tiedot sisältyvät 
vastaanotettavaan ohjelmaan:
• Ohjelman nimi sekä alkamis- ja päättymisaika.
• Ohjelman kuvaus ja ajastinsymboli, jos ohjelma on ajastettu.

Saat näkyviin sekä meneillään olevan että seuraavan ohjel-
man tiedot.

  : Saat seuraavan ohjelman tiedot näkyviin painamalla 
  oikeaa nuolinäppäintä.

  :  Voit palata takaisin meneillään olevan ohjelman tietoihin 
  painamalla vasenta nuolinäppäintä.

Kun infoikkuna on näkyvissä, voit käyttää myös seuraavia 
toimintoja:

  :  Painamalla tätä näppäintä saa kuvaruutuun lisätietoja 
  ohjelmasta. Jos ohjelmasta ei ole lisätietoja saatavissa, 
  näkyviin tulevat tiedot verkosta, kanavasta, kanavan tilas
  ta ja suojaintervallista.

  : Painamalla VALKOISTA näppäintä voit ajastaa ohjelman. 
  Voit valita ajastuksen niin, että vastaanotin vaihtaa 
  automaattisesti kyseiseen ohjelmaan päivittäin tai kerran 
  viikossa. Vahvista ajastusvalintasi painamalla OK. 

   Voit poistaa meneillään olevan ohjelman ajastuksen 
  painamalla valkoista näppäintä uudelleen.
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  Luettelo - Verkko (KELTAINEN näppäin)

Tässä näytössä näet, mitkä kanavat kuuluvat mihinkin verkkoon.

1. Tuo Verkko-kanavaluettelo näkyviin painamalla KELTAISTA 
näppäintä ( ).

Huomautus:  
Verkkojen (ohjelmapalveluntarjoajien) nimet näkyvät näytön 
vasemmassa sarakkeessa ja vastaavat kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja verkkojen nimet 
sisältävän sarakkeen välillä painamalla KELTAISTA näppäintä 
( ).

  Luettelo - Tyyppi (SININEN näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät itse luomiesi ohjelmatyypin mukaisten 
kanavaluettelojen kanavat. 

(Katso sivun FI14 kohtaa Kanavien asetukset.)

1.  Tuo Tyyppi-kanavaluettelo näkyviin painamalla SINISTÄ näp-
päintä ( ). 

Huomautus:  
Ohjelmatyyppien nimet näkyvät näytön vasemmassa sarak-
keessa ja vastaavat kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja ohjelmatyyppien 
nimet sisältävän sarakkeen välillä painamalla SINISTÄ näp-
päintä ( ).

  Luettelo - Aakkosjärjestys (VALKOINEN näppäin)

Tässä luettelossa näet aakkosjärjestyksessä joko kaikki kanavat 
tai vain tietyllä kirjaimella alkavat kanavat.

1.  Tuo Aakkosjärjestys-kanavaluettelo näkyviin painamalla 
VALKOISTA näppäintä ( ). 

Huomautus:
Aakkoset näkyvät näytön vasemmassa sarakkeessa ja vastaavat 
kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja aakkoset 
sisältävän sarakkeen välillä painamalla VALKOISTA näppäintä 
( ).

  1. Valitse kanava

Kun kuvaruudussa ei ole mitään valikkoa ja painat 
-näppäintä, kanavaluettelo tulee kuvaruutuun. Näkyviin tulee valit-
tuna olevan asetuksen mukaan joko yksinkertainen tai täsmäl-
linen kanavaluettelo.
Paina MENU-näppäintä ( ). Siirry valikossa kohtaan Valitse 
kanava, paina oikeaa nuolinäppäintä ( ) tai -näppäintä ja vali-
tse haluamasi kanavaluettelon tyyppi ylä- tai alanuolinäppäimellä  
( ). Vahvista valintasi painamalla .  
Täsmällisessä luettelossa näkyy 20 kanavaa kerrallaan, ja salat-
tujen kanavien vieressä on symboli ( ).

  Luettelo - Kaikki (PUNAINEN näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät kaikki kanavat, jotka on haettu vastaanotti-
men muistiin.

1. Valitse Kaikki-vaihtoehto painamalla PUNAISTA näppäintä ( ).

2.   Valitse haluamasi kanava nuolinäppäimillä ( ).

3.  Siirry valitulle kanavalle painamalla -näppäintä.

Kuvaruutunäytön oikeassa reunassa on pystysuuntainen palkki, 
josta näet, missä kanavaluettelon kohdassa olet.

Voit vaihdella yksinkertaisen ja täsmällisen kanavaluettelon välillä 
painamalla PUNAISTA näppäintä toistuvasti ( ).

  Luettelo - Suosikit (VIHREÄ näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät itse luomiesi suosikkikanavaluettelojen 
A-D kanavat.

1.  Tuo Suosikit-kanavaluettelo näkyviin painamalla VIHREÄÄ 
näppäintä ( ). 

Huomautus:
Eri suosikkikanavaluettelot on merkitty neljällä kirjaimella (A, 
B, C, D) näytön vasempaan sarakkeeseen. Kunkin suosikki-
kanavaluettelon kanavat näkyvät näytön oikeassa sarakkeessa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja suosikkiluet-
telojen nimet A-D sisältävän sarakkeen välillä painamalla 
VIHREÄÄ näppäintä ( ).

  Erilaisten kanavaluettelojen valintanäppäimet:
    • PUNAINEN  ( ) - Kaikkien kanavien luettelo
    • VIHREÄ   ( ) - Omat suosikkikanavaluettelot
    • KELTAINEN ( ) - Verkoittaiset kanavaluettelot
    • SININEN ( ) - Omat ohjelmatyyppikohtaiset kanavaluettelot
    • VALKOINEN  ( ) - Kaikki kanavat aakkosjärjestyksessä

FI16 FI17

  Asetukset ja toiminnot

Kaikki
  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  3 MTV3 D
  4 Nelonen D
  5 YLE Teema
  6 YLE24l
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  9 subtv
10 Nelonen Plus

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.
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  Luettelo - Verkko (KELTAINEN näppäin)

Tässä näytössä näet, mitkä kanavat kuuluvat mihinkin verkkoon.

1. Tuo Verkko-kanavaluettelo näkyviin painamalla KELTAISTA 
näppäintä ( ).

Huomautus:  
Verkkojen (ohjelmapalveluntarjoajien) nimet näkyvät näytön 
vasemmassa sarakkeessa ja vastaavat kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja verkkojen nimet 
sisältävän sarakkeen välillä painamalla KELTAISTA näppäintä 
( ).

  Luettelo - Tyyppi (SININEN näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät itse luomiesi ohjelmatyypin mukaisten 
kanavaluettelojen kanavat. 

(Katso sivun FI14 kohtaa Kanavien asetukset.)

1.  Tuo Tyyppi-kanavaluettelo näkyviin painamalla SINISTÄ näp-
päintä ( ). 

Huomautus:  
Ohjelmatyyppien nimet näkyvät näytön vasemmassa sarak-
keessa ja vastaavat kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja ohjelmatyyppien 
nimet sisältävän sarakkeen välillä painamalla SINISTÄ näp-
päintä ( ).

  Luettelo - Aakkosjärjestys (VALKOINEN näppäin)

Tässä luettelossa näet aakkosjärjestyksessä joko kaikki kanavat 
tai vain tietyllä kirjaimella alkavat kanavat.

1.  Tuo Aakkosjärjestys-kanavaluettelo näkyviin painamalla 
VALKOISTA näppäintä ( ). 

Huomautus:
Aakkoset näkyvät näytön vasemmassa sarakkeessa ja vastaavat 
kanavat oikeassa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja aakkoset 
sisältävän sarakkeen välillä painamalla VALKOISTA näppäintä 
( ).

  1. Valitse kanava

Kun kuvaruudussa ei ole mitään valikkoa ja painat 
-näppäintä, kanavaluettelo tulee kuvaruutuun. Näkyviin tulee valit-
tuna olevan asetuksen mukaan joko yksinkertainen tai täsmäl-
linen kanavaluettelo.
Paina MENU-näppäintä ( ). Siirry valikossa kohtaan Valitse 
kanava, paina oikeaa nuolinäppäintä ( ) tai -näppäintä ja vali-
tse haluamasi kanavaluettelon tyyppi ylä- tai alanuolinäppäimellä  
( ). Vahvista valintasi painamalla .  
Täsmällisessä luettelossa näkyy 20 kanavaa kerrallaan, ja salat-
tujen kanavien vieressä on symboli ( ).

  Luettelo - Kaikki (PUNAINEN näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät kaikki kanavat, jotka on haettu vastaanotti-
men muistiin.

1. Valitse Kaikki-vaihtoehto painamalla PUNAISTA näppäintä ( ).

2.   Valitse haluamasi kanava nuolinäppäimillä ( ).

3.  Siirry valitulle kanavalle painamalla -näppäintä.

Kuvaruutunäytön oikeassa reunassa on pystysuuntainen palkki, 
josta näet, missä kanavaluettelon kohdassa olet.

Voit vaihdella yksinkertaisen ja täsmällisen kanavaluettelon välillä 
painamalla PUNAISTA näppäintä toistuvasti ( ).

  Luettelo - Suosikit (VIHREÄ näppäin)

Tässä luettelossa näkyvät itse luomiesi suosikkikanavaluettelojen 
A-D kanavat.

1.  Tuo Suosikit-kanavaluettelo näkyviin painamalla VIHREÄÄ 
näppäintä ( ). 

Huomautus:
Eri suosikkikanavaluettelot on merkitty neljällä kirjaimella (A, 
B, C, D) näytön vasempaan sarakkeeseen. Kunkin suosikki-
kanavaluettelon kanavat näkyvät näytön oikeassa sarakkeessa.

2. Voit siirtää kohdistinpalkkia kanavaluettelon ja suosikkiluet-
telojen nimet A-D sisältävän sarakkeen välillä painamalla 
VIHREÄÄ näppäintä ( ).

  Erilaisten kanavaluettelojen valintanäppäimet:
    • PUNAINEN  ( ) - Kaikkien kanavien luettelo
    • VIHREÄ   ( ) - Omat suosikkikanavaluettelot
    • KELTAINEN ( ) - Verkoittaiset kanavaluettelot
    • SININEN ( ) - Omat ohjelmatyyppikohtaiset kanavaluettelot
    • VALKOINEN  ( ) - Kaikki kanavat aakkosjärjestyksessä
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  Asetukset ja toiminnot

Kaikki
  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  3 MTV3 D
  4 Nelonen D
  5 YLE Teema
  6 YLE24l
  7 YLE FST
  8 Urheilukanava
  9 subtv
10 Nelonen Plus

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

11
12
13
14
15
16
17

MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinnakk..
Rinnakkaiska..
Ei käytössä 1
Ei käytössä 2

 3  MTV3 D                                           etc

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Teema
YLE24
YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A
B
C
D

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

 3  MTV3 D                                                 etc

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Teema
YLE24
YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1  YLE TV1                                                   etc

YLE
MTV Oy
Ruutunelon..
Suomen ur..
Citytv Oy
Wellnet Oy
(Tuntematon..

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

YLE T..
YLE T..
YLET..
YLE24
YLE F..
YLE R..

1
2
5
6
7

14

1  YLE TV1                                                   etc

YLE TV1
YLE TV2
YLE Teema
YLE24
YLE FST

1
2
5
6
7

Aikuiset
etc

Käyttäjä A
Käyttäjä B
Käyttäjä C
Käyttäjä D

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.

16
17
3

11
4

10
15
9
8

12

7  YLE FST                                                  etc

Ka..
A
B
C
D
E
F
G
H
I

 Ei käytössä 1
Ei käytössä 2
MTV3 D
MTV3+
Nelonen D
Nelonen Plus
Rinnakkaiska..
subtv
Urheilukanava
Wellnet

13
7

14
5
1
2
6

Wellnet2
YLE FST
YLE Rinnakk..
YLE Teema
YLE TV1
YLE TV2
YLE24

Kaikki Suosikit Verkko Tyyppi Aakkosj.
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  Nyt esitettävä ja seuraava ohjelma

Voit vaihdella meneillään olevan ja seuraavan ohjelman välillä 
painamalla PUNAISTA näppäintä ( ).

Ohjelmaoppaassa näkyy kanavan nimi, meneillään olevan ja 
seuraavan ohjelman nimi sekä ohjelmien alkamis- ja päättymis-
ajat. Meneillään oleva ohjelma näkyy ohjelmaoppaan oikealla 
puolella olevassa ikkunassa. Jos haluat tietyn kanavan meneillään 
olevan ohjelman näkyviin ikkunaan, siirry haluamasi kanavan ja 
ohjelman kohdalle näppäimillä  tai   ja paina .

  Viikoittaiset

Painamalla VIHREÄÄ näppäintä ( ) saat näkyviin viikon ohjel-
mat. Valitse haluamasi päivä nuolinäppäimillä . Saat näkyviin 
haluamasi ohjelman ja voit ajastaa sen edellä kuvatuilla tavoilla.

  Ajastetut

Painamalla KELTAISTA näppäintä ( ) saat näkyviin luettelon 
ohjelmista, jotka olet ajastanut ohjelmaoppaassa tai infoikkunas-
sa. Voit ajastaa enintään kahdeksan ohjelmaa. Jos haluat poistaa 
jonkin ohjelman ajastuksen, siirry sen kohdalle nuolinäppäimillä 

 ja paina sitten VALKOISTA näppäintä ( ).

  Pika

Painamalla SINISTÄ näppäintä ( ) saat näkyviin yksinker-
taisen, suppean version ohjelmaoppaasta. 

Harmaapohjaisessa sarakkeessa näkyvät seuraavat tiedot:

• Punainen pystyviiva  : ilmaisee nykyisen kellonajan.

•  Musta/valkoinen vaakapalkki  : ilmaisevat ohjelman alusta   
   kuluneen ajan.

•  Aika-akseli  : koostuu kolmesta 30 minuutin 
   osasta.

TV-opas - NYT

SEUR. Viikoitt Ajastetut Pika

   4       Nelonen D
Elämä käsissä

(15:05 - 15:59)
Stasi, Suomi ja DDR

(04:00 - 15:59)
 

(15:15 - 16:25)
Virginialainen

1   YLE TV1

2   YLE TV2

3   MTV3 D

4   Nelonen D

5   YLE Teema

Kiitos ja näkemiin
(15:45 - 16:10)

15:57
To 3 LOK

(15:15 - 16:10)
Elämä käsissä

( 4)   Tärkeysjärjestys. Melissa jo..

NYT Viikoitt Ajastetut Pika

   2       YLE TV2
Tänään otsikoissa

14:15 - 15:14  Tänään otsikoissa

15:15 - 16:25  Virginialainen

2 YLE TV2

TV Guide - Viikoitt
Tänään    La     Su     Ma     Ti     Ke     To     Pe

14:21
Pe 4 LOK

( 2)  Aamu-tv:n ajankohtaiset aihe...

NYT Viikoitt Ajastetut Pika

TV-opas - Ajastetut

YLE TV1 04/10/2002  Pe
21:40 - 22:09 (00:29)

Joka
päiv

Valopilkku

22:05
To 3 LOK

  2.TV- ja RADIO-opas
Digitaalisessa vastaanottimessa on elektroninen ohjelmaopas (EPG), 
josta näet ohjelmatiedot.
Ohjelmaoppaassa näkyvät ohjelmien tiedot sekä alkamis- ja päät-
tymisajat.

Ohjelmatietojen näkyvyys ja laajuus vaihtelevat sen mukaan, mitä 
tietoja vastaanotettava lähete sisältää.

Ohjelmaoppaan avaaminen

Paina kauko-ohjaimen EPG-näppäintä ( ) tai valitse TV- tai 
radio-opas päävalikosta.

TV- tai radio-oppaan valitseminen

Valitse kauko-ohjaimen radionäppäimellä ( ) TV- tai radiotila 
ennen ohjelmaoppaan avaamista. 

Ohjelmaoppaan neljä tilaa

Voit valita tilan seuraavilla näppäimillä:

• Punainen  ( ) :   Nyt lähetettävä ja seuraava ohjelma.

• Vihreä ( ) :  Viikon ohjelmat.

• Keltainen ( ) :  Ajastettujen ohjelmien luettelo.

• Sininen ( ) :  Yksinkertainen, suppea opas (Pikaopas).

Ohjelman ajastaminen

  • Jos haluat ajastaa jonkin ohjelman, siirry sen kohdalle  
-näppäimillä tai . Paina sitten VALKOISTA näppäintä ( ). 
Valitse seuraavaksi, haluatko ajastuksen toimivan kerran, päivit-
täin vai joka viikko. Saa ajastamasi ohjelmat näkyviin paina-
malla KELTAISTA näppäintä ( ).

  Asetukset ja toiminnot

TV-opas - NYT

SEUR. Viikoitt Ajastetut Pika

   4       Nelonen D
Elämä käsissä

(15:05 - 15:59)
Stasi, Suomi ja DDR

(04:00 - 15:59)
 

(15:15 - 16:25)
Virginialainen

1   YLE TV1

2   YLE TV2

3   MTV3 D

4   Nelonen D

5   YLE Teema

Kiitos ja näkemiin
(15:45 - 16:10)

15:57
To 3 LOK

(15:15 - 16:10)
Elämä käsissä

( 4)   Tärkeysjärjestys. Melissa jo..
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NYT Viikoitt Ajastetut Pika

TV-opas - Pika 14:23 YLE

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D

(14:05 - 14:34)
(14:15 - 15:14)
(14:00 - 14:25)
(14:05 - 15:15)

Maailmannäyttämöllä
Tänään otsikoissa
Motor Forum
Ostosruutu
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  Nyt esitettävä ja seuraava ohjelma

Voit vaihdella meneillään olevan ja seuraavan ohjelman välillä 
painamalla PUNAISTA näppäintä ( ).

Ohjelmaoppaassa näkyy kanavan nimi, meneillään olevan ja 
seuraavan ohjelman nimi sekä ohjelmien alkamis- ja päättymis-
ajat. Meneillään oleva ohjelma näkyy ohjelmaoppaan oikealla 
puolella olevassa ikkunassa. Jos haluat tietyn kanavan meneillään 
olevan ohjelman näkyviin ikkunaan, siirry haluamasi kanavan ja 
ohjelman kohdalle näppäimillä  tai   ja paina .

  Viikoittaiset

Painamalla VIHREÄÄ näppäintä ( ) saat näkyviin viikon ohjel-
mat. Valitse haluamasi päivä nuolinäppäimillä . Saat näkyviin 
haluamasi ohjelman ja voit ajastaa sen edellä kuvatuilla tavoilla.

  Ajastetut

Painamalla KELTAISTA näppäintä ( ) saat näkyviin luettelon 
ohjelmista, jotka olet ajastanut ohjelmaoppaassa tai infoikkunas-
sa. Voit ajastaa enintään kahdeksan ohjelmaa. Jos haluat poistaa 
jonkin ohjelman ajastuksen, siirry sen kohdalle nuolinäppäimillä 

 ja paina sitten VALKOISTA näppäintä ( ).

  Pika

Painamalla SINISTÄ näppäintä ( ) saat näkyviin yksinker-
taisen, suppean version ohjelmaoppaasta. 

Harmaapohjaisessa sarakkeessa näkyvät seuraavat tiedot:

• Punainen pystyviiva  : ilmaisee nykyisen kellonajan.

•  Musta/valkoinen vaakapalkki  : ilmaisevat ohjelman alusta   
   kuluneen ajan.

•  Aika-akseli  : koostuu kolmesta 30 minuutin 
   osasta.

TV-opas - NYT

SEUR. Viikoitt Ajastetut Pika

   4       Nelonen D
Elämä käsissä

(15:05 - 15:59)
Stasi, Suomi ja DDR

(04:00 - 15:59)
 

(15:15 - 16:25)
Virginialainen

1   YLE TV1

2   YLE TV2

3   MTV3 D

4   Nelonen D

5   YLE Teema

Kiitos ja näkemiin
(15:45 - 16:10)

15:57
To 3 LOK

(15:15 - 16:10)
Elämä käsissä

( 4)   Tärkeysjärjestys. Melissa jo..

NYT Viikoitt Ajastetut Pika

   2       YLE TV2
Tänään otsikoissa

14:15 - 15:14  Tänään otsikoissa

15:15 - 16:25  Virginialainen

2 YLE TV2

TV Guide - Viikoitt
Tänään    La     Su     Ma     Ti     Ke     To     Pe

14:21
Pe 4 LOK

( 2)  Aamu-tv:n ajankohtaiset aihe...

NYT Viikoitt Ajastetut Pika

TV-opas - Ajastetut

YLE TV1 04/10/2002  Pe
21:40 - 22:09 (00:29)

Joka
päiv

Valopilkku

22:05
To 3 LOK

  2.TV- ja RADIO-opas
Digitaalisessa vastaanottimessa on elektroninen ohjelmaopas (EPG), 
josta näet ohjelmatiedot.
Ohjelmaoppaassa näkyvät ohjelmien tiedot sekä alkamis- ja päät-
tymisajat.

Ohjelmatietojen näkyvyys ja laajuus vaihtelevat sen mukaan, mitä 
tietoja vastaanotettava lähete sisältää.

Ohjelmaoppaan avaaminen

Paina kauko-ohjaimen EPG-näppäintä ( ) tai valitse TV- tai 
radio-opas päävalikosta.

TV- tai radio-oppaan valitseminen

Valitse kauko-ohjaimen radionäppäimellä ( ) TV- tai radiotila 
ennen ohjelmaoppaan avaamista. 

Ohjelmaoppaan neljä tilaa

Voit valita tilan seuraavilla näppäimillä:

• Punainen  ( ) :   Nyt lähetettävä ja seuraava ohjelma.

• Vihreä ( ) :  Viikon ohjelmat.

• Keltainen ( ) :  Ajastettujen ohjelmien luettelo.

• Sininen ( ) :  Yksinkertainen, suppea opas (Pikaopas).

Ohjelman ajastaminen

  • Jos haluat ajastaa jonkin ohjelman, siirry sen kohdalle  
-näppäimillä tai . Paina sitten VALKOISTA näppäintä ( ). 
Valitse seuraavaksi, haluatko ajastuksen toimivan kerran, päivit-
täin vai joka viikko. Saa ajastamasi ohjelmat näkyviin paina-
malla KELTAISTA näppäintä ( ).

  Asetukset ja toiminnot

TV-opas - NYT

SEUR. Viikoitt Ajastetut Pika

   4       Nelonen D
Elämä käsissä

(15:05 - 15:59)
Stasi, Suomi ja DDR

(04:00 - 15:59)
 

(15:15 - 16:25)
Virginialainen

1   YLE TV1

2   YLE TV2

3   MTV3 D

4   Nelonen D

5   YLE Teema

Kiitos ja näkemiin
(15:45 - 16:10)

15:57
To 3 LOK

(15:15 - 16:10)
Elämä käsissä

( 4)   Tärkeysjärjestys. Melissa jo..
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NYT Viikoitt Ajastetut Pika

TV-opas - Pika 14:23 YLE

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D

(14:05 - 14:34)
(14:15 - 15:14)
(14:00 - 14:25)
(14:05 - 15:15)

Maailmannäyttämöllä
Tänään otsikoissa
Motor Forum
Ostosruutu
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  Kielten asetus

Voit valita valikkojen, äänen ja tekstityksen kielen.

1.  Voit siirtyä Järjestelmän asetukset -valikossa ylös- tai 
alaspäin nuolinäppäimillä . Valitse Kielten asetus -rivi ja 
paina .

2.  Siirry valikossa ylös- tai alaspäin nuolinäppäimillä . Tuo kielten 
luettelo näkyviin nuolinäppäimillä .

3.  Siirry haluamasi kielen kohdalle nuolinäppäimillä  ja valitse 
kieli käyttöön painamalla -näppäintä.

 Valikkojen kieli

Voit valita vastaanottimen valikkojen kielen useasta vaihtoehdosta. 

Vaihtoehdot ovat englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, 
suomi, tanska ja tsekki.

 Äänen kieli

Voit valita äänen kielen. Jos vastaanotettavassa ohjelmassa on 
valitsemasi kielen äänikanava, vastaanotin valitsee automaattis-
esti sen käyttöön.

Jos ohjelmassa ei ole valitsemasi kielen äänikanavaa, vastaano-
tin valitsee automaattisesti kanavan pääkielen.

Kun katselet TV-kanavaa, saat VIHREÄÄ näppäintä painamalla 
kuvaruutuun pikavalikon, josta voit valita kyseisen kanavan 
sisältämistä äänikanavista haluamasi.

 Tekstityksen kieli

Voit valita tekstityksen kielen. Jos vastaanotettavassa ohjelmassa 
on valitsemasi kielen tekstitys, vastaanotin valitsee automaat-
tisesti sen käyttöön.

Kun katselet TV-kanavaa, saat KELTAISTA näppäintä painamalla 
kuvaruutuun pikavalikon, josta voit valita kyseisen kanavan 
sisältämistä tekstityskielistä haluamasi.

?

Järjestelmän asetukset

Kielten asetus
Kellonajan asetus
A/V-sign. asetus
UHF-viritys
Muut asetukset

?

Kielten asetus

Valikkojen kieli
Äänen kieli
Tekstityksen kieli

Suomi
Saksa
Suomi
Tanska
Tsekki

?

Kielten asetus

Valikkojen kieli
Äänen kieli
Tekstityksen kieli

Suomi
Suomi
SvenskaSaksa
Suomi
Tanska
Tsekki

Päävalikko

Valitse kanava
TV-opas
Käyttölukitus
Asennus
Lisäohjelmat

Avauskoodi_ _ _ _

?

Asennus

Järjestelmän asetukset
Kanavien järjestely
Kanavien haku
Tila
CI-moduuli

  3. Käyttölukitus

Voit rajoittaa kanavien katselua niin, että niiden katselu edellyttää 
avauskoodin antamisen. Voit estää kaikkien kanavien katselun 
tai tiettyjen kanavien katselun ikärajan perusteella (jos kanavan 
lähete sisältää ikärajatiedon).

Toimi seuraavasti:

1.  Valitse päävalikosta Käyttölukitus ja paina . Kuvaruutuun 
tulee ikkuna, joka pyytää syöttämään avauskoodin. 
Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

2.  Näppäile voimassa oleva avauskoodi kauko-ohjaimen 
numeronäppäimillä.

3.  Valitse Estoluokitus-kohdassa ikärajaksi 6, 10, 14 tai 18 vuotta, 
ei estoa tai täysi esto. Käytä avauskoodia kanavien lukitsemis-
een ja avaamiseen.

4.  Voit muuttaa avauskoodia seuraavasti:

 • Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Vanha avauskoodi. Näppäile 
 voimassa oleva avauskoodi kauko-ohjaimen numeronäppäimillä.

 •  Siirry kohtaan Uusi avauskoodi ja näppäile haluamasi uusi 
 avauskoodi.

 •  Siirry kohtaan Vahvista uusi avauskoodi ja näppäile uusi 
 avauskoodi uudelleen.

5.  Jos annoit avauskoodit oikein, olet valinnut tarvittavat asetuk-
set. Jos annoit avauskoodit väärin, kuvaruutuun tulee ilmoitus 
Avauskoodit eivät täsmää. Tällöin vanha avauskoodi on edel-
leen voimassa.

  4. Asennus

Asennus-toiminnolla voit määrittää vastaanottimen perusasetuk-
set (esimerkiksi valita kielet ja asettaa kellonajan sekä hakea 
ja järjestellä kanavia). Voit määrittää erikseen vastaanottimen 
tiettyjen toimintojen asetukset, ja näet tiedot vastaanottimen ja 
salauksenpurkumoduulien tilasta.

Saat myös näkyviin tiedot ohjelmistoversiosta, ja voit päivittää 
ohjelmiston. Lisäksi voit tarkkailla vastaanotettavan signaalin laatua.

Pääset asennusvalikkoon valitsemalla päävalikosta Asennus-
vaihtoehdon. Asennus-valikon toiminnot on kuvattu seuraavassa.

4-1. Järjestelmän asetukset
Tässä valikossa voit muuttaa vastaanottimen perusasetuksia (teh-
dasasetuksia) mieltymystesi ja vastaanottimeen liitettyjen muiden 
laitteiden mukaan.

Voit valita kielet, asettaa kellonajan, valita käytettävät A/V-
signaalit, virittää UHF-kanavan sekä määrittää muita asetuksia.
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  Asetukset ja toiminnot

?

Käyttölukitus

Estoluokitus
Muuta avauskoodia
   Vanha avauskoodi
   Uusi avauskoodi
   Vahvista uusi avauskoodi

ei estoa

* * * *
* * * *
* * * *

?

Kielten asetus

Valikkojen kieli
Äänen kieli
Tekstityksen kieli

Suomi
Suomi
Suomi
Saksa
Suomi
Tanska
Tsekki
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  Kielten asetus

Voit valita valikkojen, äänen ja tekstityksen kielen.

1.  Voit siirtyä Järjestelmän asetukset -valikossa ylös- tai 
alaspäin nuolinäppäimillä . Valitse Kielten asetus -rivi ja 
paina .

2.  Siirry valikossa ylös- tai alaspäin nuolinäppäimillä . Tuo kielten 
luettelo näkyviin nuolinäppäimillä .

3.  Siirry haluamasi kielen kohdalle nuolinäppäimillä  ja valitse 
kieli käyttöön painamalla -näppäintä.

 Valikkojen kieli

Voit valita vastaanottimen valikkojen kielen useasta vaihtoehdosta. 

Vaihtoehdot ovat englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, 
suomi, tanska ja tsekki.

 Äänen kieli

Voit valita äänen kielen. Jos vastaanotettavassa ohjelmassa on 
valitsemasi kielen äänikanava, vastaanotin valitsee automaattis-
esti sen käyttöön.

Jos ohjelmassa ei ole valitsemasi kielen äänikanavaa, vastaano-
tin valitsee automaattisesti kanavan pääkielen.

Kun katselet TV-kanavaa, saat VIHREÄÄ näppäintä painamalla 
kuvaruutuun pikavalikon, josta voit valita kyseisen kanavan 
sisältämistä äänikanavista haluamasi.

 Tekstityksen kieli

Voit valita tekstityksen kielen. Jos vastaanotettavassa ohjelmassa 
on valitsemasi kielen tekstitys, vastaanotin valitsee automaat-
tisesti sen käyttöön.

Kun katselet TV-kanavaa, saat KELTAISTA näppäintä painamalla 
kuvaruutuun pikavalikon, josta voit valita kyseisen kanavan 
sisältämistä tekstityskielistä haluamasi.

?

Järjestelmän asetukset

Kielten asetus
Kellonajan asetus
A/V-sign. asetus
UHF-viritys
Muut asetukset

?

Kielten asetus

Valikkojen kieli
Äänen kieli
Tekstityksen kieli

Suomi
Saksa
Suomi
Tanska
Tsekki

?

Kielten asetus

Valikkojen kieli
Äänen kieli
Tekstityksen kieli

Suomi
Suomi
SvenskaSaksa
Suomi
Tanska
Tsekki

Päävalikko

Valitse kanava
TV-opas
Käyttölukitus
Asennus
Lisäohjelmat

Avauskoodi_ _ _ _

?

Asennus

Järjestelmän asetukset
Kanavien järjestely
Kanavien haku
Tila
CI-moduuli

  3. Käyttölukitus

Voit rajoittaa kanavien katselua niin, että niiden katselu edellyttää 
avauskoodin antamisen. Voit estää kaikkien kanavien katselun 
tai tiettyjen kanavien katselun ikärajan perusteella (jos kanavan 
lähete sisältää ikärajatiedon).

Toimi seuraavasti:

1.  Valitse päävalikosta Käyttölukitus ja paina . Kuvaruutuun 
tulee ikkuna, joka pyytää syöttämään avauskoodin. 
Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

2.  Näppäile voimassa oleva avauskoodi kauko-ohjaimen 
numeronäppäimillä.

3.  Valitse Estoluokitus-kohdassa ikärajaksi 6, 10, 14 tai 18 vuotta, 
ei estoa tai täysi esto. Käytä avauskoodia kanavien lukitsemis-
een ja avaamiseen.

4.  Voit muuttaa avauskoodia seuraavasti:

 • Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Vanha avauskoodi. Näppäile 
 voimassa oleva avauskoodi kauko-ohjaimen numeronäppäimillä.

 •  Siirry kohtaan Uusi avauskoodi ja näppäile haluamasi uusi 
 avauskoodi.

 •  Siirry kohtaan Vahvista uusi avauskoodi ja näppäile uusi 
 avauskoodi uudelleen.

5.  Jos annoit avauskoodit oikein, olet valinnut tarvittavat asetuk-
set. Jos annoit avauskoodit väärin, kuvaruutuun tulee ilmoitus 
Avauskoodit eivät täsmää. Tällöin vanha avauskoodi on edel-
leen voimassa.

  4. Asennus

Asennus-toiminnolla voit määrittää vastaanottimen perusasetuk-
set (esimerkiksi valita kielet ja asettaa kellonajan sekä hakea 
ja järjestellä kanavia). Voit määrittää erikseen vastaanottimen 
tiettyjen toimintojen asetukset, ja näet tiedot vastaanottimen ja 
salauksenpurkumoduulien tilasta.

Saat myös näkyviin tiedot ohjelmistoversiosta, ja voit päivittää 
ohjelmiston. Lisäksi voit tarkkailla vastaanotettavan signaalin laatua.

Pääset asennusvalikkoon valitsemalla päävalikosta Asennus-
vaihtoehdon. Asennus-valikon toiminnot on kuvattu seuraavassa.

4-1. Järjestelmän asetukset
Tässä valikossa voit muuttaa vastaanottimen perusasetuksia (teh-
dasasetuksia) mieltymystesi ja vastaanottimeen liitettyjen muiden 
laitteiden mukaan.

Voit valita kielet, asettaa kellonajan, valita käytettävät A/V-
signaalit, virittää UHF-kanavan sekä määrittää muita asetuksia.
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  Asetukset ja toiminnot
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  Kellonajan asetus

Tässä valikossa voit asettaa kellonajan ja valita ajastimien asetuk-
set. Valikossa on ajastintoiminto, jolla voit valita haluamasi käyn-
nistyskanavan sekä käynnistys- ja sammutusajan. Tämän toimin-
non avulla voit käyttää vastaanotinta esimerkiksi herätyskellona. 
Tällä toiminnolla voit myös ajastaa ohjelman nauhoituksen, jos 
teet samat aika-asetukset videonauhuriin.

  Nykyinen aika

Voit asettaa oikean ajan painamalla nuolinäppäimiä. Voit muuttaa kel-
lonaikaa 30 minuutin askelin. Kun oikea kellonaika on näkyvissä, vah-
vista se painamalla OK. Asettamasi kellonaika näkyy vastaanottimen 
etupaneelissa, infoikkunassa, TV-oppaassa ja ajastintoiminnoissa.

  Aikaero

Nykyinen aika perustuu valittuna olevan kanavan lähettämään 
aikatietoon. Tavallisesti kyseessä on GMT-aika. Valikossa näkyy, 
miten paljon vastaanottimen nykyinen aika poikkeaa GMT-ajasta.

  Ajastin

Voit valita kahdeksan ajastinta tai vaihtoehdon Ei käytössä. Huomaa, 
että jos valitset vaihtoehdon Ei käytössä, muut ajastinasetukset 
eivät ole käytettävissä. Valitse haluamasi ajastin (1-8). Painamalla 
OK-näppäintä saat kaikki tekemäsi ajastinasetukset näkyviin.

  Ajastustila

Valitse, toimiiko ajastin vain kerran (tänään), päivittäin vai aina 
tiettynä viikonpäivänä.

  Käynnistysaika

Aktivoi ajastin nuolinäppäimillä ( ) ja aseta käynnistysaika 
kauko-ohjaimen numeronäppäimillä 0-9.

 Käynnistyskanavan numero

Valitse nuolinäppäimillä ( ) tai numeronäppäimillä 0-9 sen kan-
avan numero, jonka haluat vastaanottimen valitsevan käynnistyes-
sään. Kauko-ohjaimen radionäppäimellä ( ) voit vaihdella TV- ja 
radiokanavien välillä.

  Kanavan nimi

Valitsemasi käynnistyskanavan nimi näkyy tässä kohdassa.

  Sammutusaika

Valitse kellonaika, jona haluat vastaanottimen kytkeytyvän val-
miustilaan.

?

Kellonajan asetus

Nykyinen aika                   09:09
Aikaero : GMT +00:00
Ajastin                   Ei käyt
Ajastustila                   Kerran
Käynnistysaika                  Ei käyt
Kännistyskan. nro              TV 20
Kanavan nimi : MTV Nordic
Sammutusaika                   Ei käyt

  A/V-signaalin asetus

  Videolähtö (CVBS, S-video, RGB)

Valitse seuraavista:

RGB  - jos olet liittänyt vastaanottimen SCART-kaapelilla 
(uudehkoon) televisioon, jossa on RGB-tulo.

CVBS  - jos olet liittänyt vastaanottimen (vanhahkoon) televi-
sioon, jossa ei ole RGB-tuloa.

S-Video  - jos olet liittänyt vastaanottimen television tai vide-
onauhurin S-videotuloon.

  Äänilähtö

Valitse SCART- ja AUDIO L/R -liitännöistä saatavan äänen tyypik-
si Stereo tai Mono.

  Dolby Digital

Jos valitset asetukseksi Käytössä ja vastaanotettavassa ohjel-
massa on Dolby Digital -ääni, vastaanotin valitsee äänen käyt-
töön. Valitse Käytössä-vaihtoehto vain, jos olet liittänyt vastaanot-
timen optisen S/PDIF-ääniliitännän äänivahvistimeen, jossa on 
Dolby Digital -dekooderi.

  Kuvasuhde

Valitse televisiosi kuvasuhdetta (4:3 tai 16:9) vastaava asetus.

4:3 - tavallinen televisio

16:9 - laajakuvatelevisio

  Näyttömuoto

Valitse asetus sen mukaan, missä muodossa haluat vastaanotti-
men näyttävän kuvan.

Jos televisiosi kuvasuhde on 4:3 ja kuva lähetetään 16:9-kuvasuhteisena

Postiluukku - kuva näkyy alkuperäisen muotoisena niin, että 
kuvan ylä- ja alapuolella on musta palkki.

Keskitetty  -  kuvan vasen ja oikea reuna jää näkymättömiin, ja 
kuvan keskiosa täyttää koko kuvaruudun. 

Jos televisiosi kuvasuhde on 16:9 ja kuva lähetetään 4:3-kuvasuhteisena

Puristettu -  kuva näkyy alkuperäisen muotoisena niin, että kuvan 
vasemmalla ja oikealla puolella on musta palkki.

Täysi  - kuva laajenee niin, että se täyttää koko kuvaruudun.

?

A/V-sign. asetus

Vdeolähtö                         RGB
Äänilähtö              STEREO
Dolby Digital             Käytössä
Kuvasuhde                   4:3
Näyttömuoto                Postiluuk.
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Nykyinen aika                   09:09
Aikaero : GMT +00:00
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Käynnistysaika                  Ei käyt
Kännistyskan. nro              TV 20
Kanavan nimi : MTV Nordic
Sammutusaika                   Ei käyt
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  Kellonajan asetus

Tässä valikossa voit asettaa kellonajan ja valita ajastimien asetuk-
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nistyskanavan sekä käynnistys- ja sammutusajan. Tämän toimin-
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vista se painamalla OK. Asettamasi kellonaika näkyy vastaanottimen 
etupaneelissa, infoikkunassa, TV-oppaassa ja ajastintoiminnoissa.
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että jos valitset vaihtoehdon Ei käytössä, muut ajastinasetukset 
eivät ole käytettävissä. Valitse haluamasi ajastin (1-8). Painamalla 
OK-näppäintä saat kaikki tekemäsi ajastinasetukset näkyviin.

  Ajastustila

Valitse, toimiiko ajastin vain kerran (tänään), päivittäin vai aina 
tiettynä viikonpäivänä.

  Käynnistysaika

Aktivoi ajastin nuolinäppäimillä ( ) ja aseta käynnistysaika 
kauko-ohjaimen numeronäppäimillä 0-9.

 Käynnistyskanavan numero

Valitse nuolinäppäimillä ( ) tai numeronäppäimillä 0-9 sen kan-
avan numero, jonka haluat vastaanottimen valitsevan käynnistyes-
sään. Kauko-ohjaimen radionäppäimellä ( ) voit vaihdella TV- ja 
radiokanavien välillä.

  Kanavan nimi

Valitsemasi käynnistyskanavan nimi näkyy tässä kohdassa.

  Sammutusaika

Valitse kellonaika, jona haluat vastaanottimen kytkeytyvän val-
miustilaan.
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Sammutusaika                   Ei käyt
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töön. Valitse Käytössä-vaihtoehto vain, jos olet liittänyt vastaanot-
timen optisen S/PDIF-ääniliitännän äänivahvistimeen, jossa on 
Dolby Digital -dekooderi.
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  Näyttömuoto
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Jos televisiosi kuvasuhde on 4:3 ja kuva lähetetään 16:9-kuvasuhteisena

Postiluukku - kuva näkyy alkuperäisen muotoisena niin, että 
kuvan ylä- ja alapuolella on musta palkki.

Keskitetty  -  kuvan vasen ja oikea reuna jää näkymättömiin, ja 
kuvan keskiosa täyttää koko kuvaruudun. 

Jos televisiosi kuvasuhde on 16:9 ja kuva lähetetään 4:3-kuvasuhteisena

Puristettu -  kuva näkyy alkuperäisen muotoisena niin, että kuvan 
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Dolby Digital             Käytössä
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  UHF-viritys

Voit valita vastaanottimen UHF-modulaattorin lähtökanavan. Tällä asetuk-
sella on merkitystä, jos olet liittänyt vastaanottimen TV/VCR-liitännän kautta 
antennijohdolla televisioon tai videonauhuriin.

  Kanava

Valitse lähtökanava niin, ettei kanava häiritse muita analogisia 
TV-kanavia tai muita UHF-modulaattorilla varustettuja laitteita 
(kuten videonauhuria, DVD-soitinta tai videopeliä) ja etteivät muut 
kanavat tai laitteet häiritse tätä vastaanotinta.

Valittavissa oleva kanavaväli riippuu siitä, mikä PAL-normi on 
valittu seuraavassa kuvatulla asetuksella.

  PAL-normi

Valitse UHF-modulaattorin lähtösignaalin normi. Pohjoismaissa käytössä 
oleva normi on PAL G.

Katso muut tiedot viereisestä taulukosta.

  Hienoviritys

Voit hienosäätää lähtökanavan taajuutta. Säätöalue on -4 - +4. 
Yhden askelen koko on 1 megahertsi (MHz).

  Muut asetukset

Voit valita esimerkiksi kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden ja infoikkunan. 

  Kuvaruutunäytön läpinäkyvyys

Voit valita kuvaruutuvalikkojen läpinäkyvyyden. Voit valita nuol-
inäppäimillä asetuksen Läpinäkyvä, Peittävä, 20 %, 40 %, 60 % 
tai 80 %. Asetus vaikuttaa kaikkiin kuvaruutunäyttöihin.

 Infoikkunan näyttöaika

Voit valita, miten kauan (0-20 sekuntia) infoikkuna on näkyvissä 
kanavanvaihdon jälkeen. Vahvista valintasi painamalla OK.

  Valikkojen tausta

Voit valita valikkojen taustakuvan.

  Vaihto ajastetulle kanavalle

Jos valitset asetukseksi Automaattinen, vastaanotin vaihtaa 
kanavaa automaattisesti, kun ajastettu ohjelma alkaa. Jos valitset 
asetukseksi Manuaalinen, vastaanotin kysyy ajastetun ohjelman 
alkaessa, haluatko vaihtaa kanavaa.

?

UHF-viritys

Kanava                       43
PAL-normi                   PAL G
Hienoviritys                        0

4-2. Kanavien järjestely
Tässä valikossa voit järjestää TV- ja radiokanavat tai verkot. 
Avauskoodi on annettava, jotta valikkoa voi käyttää. 

• Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

  Järjestä TV-kanavat

  Järjestä kaikki kanavat

Tällä toiminnolla voit poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia TV-kanavia sekä muuttaa kanavien nimeä.

 - Voit siirtyä kanavaluettelossa haluamasi kanavan kohd-
alle nuolinäppäimillä.

 - Vahvista tekemäsi valinta painamalla OK.

  - Voit poistua valikosta painamalla EXIT-näppäintä.

Poista

•  Merkitse poistettavat kanavat painamalla PUNAISTA näp-
päintä ( ).

Siirrä

•  Merkitse siirrettävä kanava painamalla VIHREÄÄ näppäintä ( ). 
Kanavan numeron edessä näkyy symboli .

•  Siirrä kanava haluamaasi kohtaan nuolinäppäimillä ( ).

Lukitse

•  Merkitse lukittavat kanavat painamalla KELTAISTA näppäintä 
( ).
Kun myöhemmin katselun aikana valitset lukitun kanavan, 
kuvaruutuun tulee avauskoodia pyytävä ikkuna. Kanavan 
nimen oikealla puolella näkyy symboli “ “.

- Kanava katselu edellyttää, että annat avauskoodin.

- Kun haluat poistaa kanavan lukituksen, toista edellä kuvattu menettely.

Ohita

•  Merkitse ohitettavat kanavat painamalla SINISTÄ näppäintä 
( ). Kun myöhemmin selaat kanavia näppäimillä ( ),
vastaanotin ohittaa tällä toiminnolla valitsemasi kanavat. 
Kanavan nimen oikealla puolella näkyy symboli “ “.

- Voit kuitenkin valita ohitetut kanavat numeronäppäimillä (0-9), 
kanavaluettelosta tai EPG-näppäimellä ( ) avattavasta ohjel-
maoppaasta.

- Kun haluat poistaa kanavan ohituksen, toista edellä kuvattu 
 menettely.

?

Kanavien järjestely

Järjestä TV-kanavat
Järjestä radiokanavat
Järjestä verkot

?

Järjestä TV-kanavat

Järjestä kaikki kan.
Järjestä suosikit A-D
Järjestä tyypeittäin

  PAL I tai G, Eurooppa : CH 21 - 69
  PAL B, Eurooppa/Australia : CH 28 - 69
  PAL D, Kiina : CH 13 - 62
  PAL K, Venäjä : CH 21 - 69
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  Asetukset ja toiminnot

?

Muut asetukset

Kuvaruutunäytön läpinäk       60%
Infoikkunan näyttöaika          5
Valikkojen tausta               Kuva 1
Vaihto ajast. kanavalle      Autom.

?

Järjestä kanavat: TV
Kanavat

11
12
13
14
15
16
17

MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinn..
Rinnakkai..
Ei käytös..
Ei käytös..

1 YLE TV1
Salattu

YLE

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Tee..
YLE24
YLE FST
Urheiluka..
subtv
Nelonen..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä
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4-2. Kanavien järjestely
Tässä valikossa voit järjestää TV- ja radiokanavat tai verkot. 
Avauskoodi on annettava, jotta valikkoa voi käyttää. 

• Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

  Järjestä TV-kanavat
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Tällä toiminnolla voit poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia TV-kanavia sekä muuttaa kanavien nimeä.

 - Voit siirtyä kanavaluettelossa haluamasi kanavan kohd-
alle nuolinäppäimillä.

 - Vahvista tekemäsi valinta painamalla OK.
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•  Merkitse ohitettavat kanavat painamalla SINISTÄ näppäintä 
( ). Kun myöhemmin selaat kanavia näppäimillä ( ),
vastaanotin ohittaa tällä toiminnolla valitsemasi kanavat. 
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Valikkojen tausta               Kuva 1
Vaihto ajast. kanavalle      Autom.

?

Järjestä kanavat: TV
Kanavat

11
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14
15
16
17

MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinn..
Rinnakkai..
Ei käytös..
Ei käytös..

1 YLE TV1
Salattu

YLE

YLE TV1
YLE TV2
MTV3 D
Nelonen D
YLE Tee..
YLE24
YLE FST
Urheiluka..
subtv
Nelonen..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä
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Nimeä

•  Merkitse VALKOISTA näppäintä ( ) painamalla kanava, jonka 
nimeä haluat muuttaa. Kuvaruutuun tulee kirjoituskonenäppäimistön 
tapainen kirjainten ja muiden merkkien luettelo. Sen avulla 
voit antaa kanavalle uuden nimen.

 : Voit siirtyä haluamasi merkin kohdalle nuolinäppäimillä.

  :  Vahvista valitsemasi merkki painamalla OK-näppäintä.

 : PUNAISTA näppäintä painamalla saat kuvaruutuun 
vakiomerkistön.

 : VIHREÄÄ näppäintä painamalla saat kuvaruutuun 
laajennetun merkistön.

 : KELTAISTA näppäintä painamalla voit tallentaa uuden nimen.

 : SINISTÄ näppäintä painamalla voit poistaa merkin.

  Järjestä suosikit A-D

Voit luoda neljä omaa suosikkikanavaluetteloa sekä TV-kanavia 
että radiokanavia varten. Jokaisessa luettelossa voi olla enintään 
100 kanavaa.

Tällä toiminnolla voit lisätä kanavia suosikkiluetteloon ja poistaa siitä kanavia. 

Kun haluat lisätä kanavan suosikkikanavaluetteloon, siirrä kohdis-
tinpalkki nuolinäppäimillä näytön oikeanpuoleiseen sarakkeeseen 
haluamasi kanavan kohdalle ja paina -näppäintä.

Värilliset näppäimet ovat käytettävissä vain keskimmäisessä sara-
kkeessa. Ne toimivat siinä samoin kuin edellä kohdassa Järjestä 
kaikki kanavat on kuvattu.

Kanavien poisto ja siirto toimii vain valitun suosikkikanavaluet-
telon sisällä. Oikeassa sarakkeessa näkyvää kaikkien kanavien 
luetteloa ei voi muuttaa tässä näytössä.

• Voit valita haluamasi suosikkikanavaluettelon seuraavasti:

Siirrä kohdistinpalkki vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen näp-
päimellä . Valitse haluamasi luettelo nuolinäppäimillä.

• Voit lisätä kanavia suosikkikanavaluetteloon seuraavasti:

1.  Siirrä oikealla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki kaikkien 
kanavien luetteloon (oikeanpuoleiseen sarakkeeseen). 

2.  Valitse nuolinäppäimillä  kanava, jonka haluat lisätä 
suosikkikanavaluetteloon. Paina -näppäintä.

3.  Siirrä vasemmalla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki suosik-
kikanavaluetteloon (keskimmäiseen sarakkeeseen).

4. Tallenna suosikkikanavaluettelo painamalla -näppäintä.

?

Järjestä suosikkikanavat: TV
Kanavat

1 YLE TV1
Salattu

Sveriges Television

YLE TV1
YLE TV2
YLE Teema
YLE24

1
2
5
6

MTV3 D
Nelonen D
YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus
MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinnakk..

3
4
7
8
9

10
11
12
13
14

A
B
C
D

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

Suosikit AR.

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä tyypeittäin: TV

KanavatElokuva
3
4

10

1
2
5
6
7
8
9
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12
13

MTV3 D
Nelonen D
Nelonen Plus

YLE TV1
YLE TV2
YLE Teema
YLE24
YLE FST
Urheilukanava
subtv
MTV3+
Wellnet
Wellnet2

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

Poista Lukitse Ohita Nimeä

HUOMAUTUS : 

Näppäimillä  voit 
siirtyä kanavaluettelossa 
sivulta toiselle.

  Järjestä tyypeittäin

Voit järjestää haluamasi kanavat niiden ohjelmatyypin perusteella.

Tällä toiminnolla voit lisätä, poistaa ja valita ohitettaviksi ohjelma-
tyypin mukaisessa kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa 
kanavien nimeä.

Ohjelmatyyppejä ovat:  esimerkiksi elokuva, uutiset, show, urheilu, 
 lapset, musiikki ja taide.

Kun haluat lisätä kanavan ohjelmatyypin kanavaluetteloon, siirrä 
kohdistinpalkki nuolinäppäimillä näytön oikeanpuoleiseen sarak-
keeseen haluamasi kanavan kohdalle ja paina -näppäintä.

Värilliset näppäimet ovat käytettävissä vain keskimmäisessä sara-
kkeessa. Ne toimivat siinä samoin kuin edellä kohdassa Järjestä 
kaikki kanavat on kuvattu.

Kanavien poisto ja siirto toimii vain valitun ohjelmatyypin kanaval-
uettelon sisällä. Oikeassa sarakkeessa näkyvää kaikkien kana-
vien luetteloa ei voi muuttaa.

• Voit valita haluamasi ohjelmatyypin mukaisen kanavaluet
 telon seuraavasti:

Siirrä kohdistinpalkki vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen näp-
päimellä . Valitse haluamasi luettelo nuolinäppäimillä .

• Voit lisätä kanavia ohjelmatyypin mukaiseen kanavaluet
 teloon seuraavasti:

1.  Siirrä oikealla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki kaikkien 
kanavien luetteloon (oikeanpuoleiseen sarakkeeseen).

2.  Valitse nuolinäppäimillä  kanava, jonka haluat lisätä ohjel-
matyypin kanavaluetteloon. Paina -näppäintä.

3.  Siirrä vasemmalla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki ohjelma-
tyypin kanavaluetteloon (keskimmäiseen sarakkeeseen).

4. Tallenna kanavaluettelo painamalla -näppäintä.
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  Asetukset ja toiminnot
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Nimeä

•  Merkitse VALKOISTA näppäintä ( ) painamalla kanava, jonka 
nimeä haluat muuttaa. Kuvaruutuun tulee kirjoituskonenäppäimistön 
tapainen kirjainten ja muiden merkkien luettelo. Sen avulla 
voit antaa kanavalle uuden nimen.

 : Voit siirtyä haluamasi merkin kohdalle nuolinäppäimillä.

  :  Vahvista valitsemasi merkki painamalla OK-näppäintä.

 : PUNAISTA näppäintä painamalla saat kuvaruutuun 
vakiomerkistön.

 : VIHREÄÄ näppäintä painamalla saat kuvaruutuun 
laajennetun merkistön.

 : KELTAISTA näppäintä painamalla voit tallentaa uuden nimen.

 : SINISTÄ näppäintä painamalla voit poistaa merkin.

  Järjestä suosikit A-D

Voit luoda neljä omaa suosikkikanavaluetteloa sekä TV-kanavia 
että radiokanavia varten. Jokaisessa luettelossa voi olla enintään 
100 kanavaa.

Tällä toiminnolla voit lisätä kanavia suosikkiluetteloon ja poistaa siitä kanavia. 

Kun haluat lisätä kanavan suosikkikanavaluetteloon, siirrä kohdis-
tinpalkki nuolinäppäimillä näytön oikeanpuoleiseen sarakkeeseen 
haluamasi kanavan kohdalle ja paina -näppäintä.

Värilliset näppäimet ovat käytettävissä vain keskimmäisessä sara-
kkeessa. Ne toimivat siinä samoin kuin edellä kohdassa Järjestä 
kaikki kanavat on kuvattu.

Kanavien poisto ja siirto toimii vain valitun suosikkikanavaluet-
telon sisällä. Oikeassa sarakkeessa näkyvää kaikkien kanavien 
luetteloa ei voi muuttaa tässä näytössä.

• Voit valita haluamasi suosikkikanavaluettelon seuraavasti:

Siirrä kohdistinpalkki vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen näp-
päimellä . Valitse haluamasi luettelo nuolinäppäimillä.

• Voit lisätä kanavia suosikkikanavaluetteloon seuraavasti:

1.  Siirrä oikealla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki kaikkien 
kanavien luetteloon (oikeanpuoleiseen sarakkeeseen). 

2.  Valitse nuolinäppäimillä  kanava, jonka haluat lisätä 
suosikkikanavaluetteloon. Paina -näppäintä.

3.  Siirrä vasemmalla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki suosik-
kikanavaluetteloon (keskimmäiseen sarakkeeseen).

4. Tallenna suosikkikanavaluettelo painamalla -näppäintä.
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Järjestä suosikkikanavat: TV
Kanavat
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YLE FST
Urheilukanava
subtv
Nelonen Plus
MTV3+
Wellnet
Wellnet2
YLE Rinnakk..

3
4
7
8
9

10
11
12
13
14

A
B
C
D

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

Suosikit AR.

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä tyypeittäin: TV

KanavatElokuva
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4
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HUOMAUTUS : 

Näppäimillä  voit 
siirtyä kanavaluettelossa 
sivulta toiselle.

  Järjestä tyypeittäin

Voit järjestää haluamasi kanavat niiden ohjelmatyypin perusteella.

Tällä toiminnolla voit lisätä, poistaa ja valita ohitettaviksi ohjelma-
tyypin mukaisessa kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa 
kanavien nimeä.

Ohjelmatyyppejä ovat:  esimerkiksi elokuva, uutiset, show, urheilu, 
 lapset, musiikki ja taide.

Kun haluat lisätä kanavan ohjelmatyypin kanavaluetteloon, siirrä 
kohdistinpalkki nuolinäppäimillä näytön oikeanpuoleiseen sarak-
keeseen haluamasi kanavan kohdalle ja paina -näppäintä.

Värilliset näppäimet ovat käytettävissä vain keskimmäisessä sara-
kkeessa. Ne toimivat siinä samoin kuin edellä kohdassa Järjestä 
kaikki kanavat on kuvattu.

Kanavien poisto ja siirto toimii vain valitun ohjelmatyypin kanaval-
uettelon sisällä. Oikeassa sarakkeessa näkyvää kaikkien kana-
vien luetteloa ei voi muuttaa.

• Voit valita haluamasi ohjelmatyypin mukaisen kanavaluet
 telon seuraavasti:

Siirrä kohdistinpalkki vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen näp-
päimellä . Valitse haluamasi luettelo nuolinäppäimillä .

• Voit lisätä kanavia ohjelmatyypin mukaiseen kanavaluet
 teloon seuraavasti:

1.  Siirrä oikealla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki kaikkien 
kanavien luetteloon (oikeanpuoleiseen sarakkeeseen).

2.  Valitse nuolinäppäimillä  kanava, jonka haluat lisätä ohjel-
matyypin kanavaluetteloon. Paina -näppäintä.

3.  Siirrä vasemmalla nuolinäppäimellä  kohdistinpalkki ohjelma-
tyypin kanavaluetteloon (keskimmäiseen sarakkeeseen).

4. Tallenna kanavaluettelo painamalla -näppäintä.
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  Järjestä radiokanavat

Voit järjestää radiokanavat samalla tavalla kuin kohdassa 
Järjestä TV-kanavat on kuvattu.

  Järjestä kaikki kanavat

Tällä toiminnolla voit poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia radiokanavia ja muuttaa kanavien nimeä.

  Järjestä suosikit A-D

Voit järjestää haluamasi radiokanavat suosikkikanavaluetteloihin (A-D). 

Tällä toiminnolla voit lisätä kanavia näihin luetteloihin ja poistaa 
niistä kanavia. Voit myös poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa kanavien nimeä. 

Voit järjestää radiokanavien suosikkiluettelot samalla tavalla kuin 
TV-kanavien suosikkiluettelot. (Katso kuvaus sivulta FI25.)

  Järjestä tyypeittäin

Voit järjestää haluamasi kanavat niiden ohjelmatyypin perusteella.

Tällä toiminnolla voit lisätä, poistaa ja valita ohitettaviksi ohjelma-
tyypin mukaisessa kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa 
kanavien nimeä.

Ohjelmatyyppejä ovat:  esimerkiksi elokuva, uutiset, show, urheilu, 
 lapset, musiikki ja taide.

Voit järjestää radiokanavien ohjelmatyypin mukaiset luettelot 
samalla tavalla kuin TV-kanavien ohjelmatyypin mukaiset luettelot. 

(Katso kuvaus sivulta FI27.)

  Järjestä verkot

Voit järjestää kanavat lähetysverkon perusteella. Tämä tarkoittaa 
siis kanavia, jotka on ryhmitelty vastaavien verkkojen (ohjelma-
palveluntarjoajien) alle.

•  Verkkojen nimet näkyvät näytön vasemmassa sarakkeessa. 
Valittuna olevaan verkkoon liittyvät kanavat ja palvelut näkyvät 
oikeassa sarakkeessa. Voit käyttää tässä valikossa vain toim-
intoja Poista, Siirrä ja Nimeä.

•  Siirrä kohdistinpalkkia vasemman ja oikean sarakkeen välillä 
painamalla nuolinäppäimiä . Valitse haluamasi verkko tai 
kanava nuolinäppäimillä . Näppäimillä  voit siirtyä 
kanavaluettelossa sivulta toiselle. Radiokanavat on merkitty 
symbolilla .

  Asetukset ja toiminnot

?

Järjestä radiokanavat

Järjestä kaikki kan.
Järjestä suosikit A-D
Järjestä typpeittäin

?

Järjestä kanavat: Radio

1 YLE AINO
Salaamaton

YLE

YLE AINO
YLE VEG..
YLE PEILI
YLEN KL..

1
2
3
4

Kanavat

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä suosikkikanavat: Radio
Kanavat

1 YLE AINO
Salaamaton

YLE

YLE AINO1 YLE VEG..
YLE PEILI
YLEN KL..

2
3
4

A
B
C
D

Suosikit AR.

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä verkot

YLE T..
YLE T..
YLET..
YLE24
YLE F..
YLE R..
YLE AI..
YLE V..
YLE P..
YLEN..

1
2
5
6
7

14
1
2
3
4

Verkot
YLE
MTV Oy
Ruutunelonen Oy
Suomen urheilutele
Citytv Oy
Wellnet Oy
(Tuntematon)

Kanavat

Poista Siirrä Nimeä

4-3. Kanavien haku
Maanpäälliset digi-kanavat välitetään paketteina, jotka lähetetään 
eri taajuuksilla (eli kanavilla). Näitä paketteja kutsutaan kana-
vanipuiksi (tai multiplekseiksi). Kukin kanavanippu voi sisältää 
useita TV- ja radiokanavia sekä muita digitaalisia palveluja. 
Kanavahakuvalikoissa voit antaa tarvittavat asetukset niin, että 
vastaanotin löytää kanavat. Mitä täsmällisemmät tiedot annat, sitä 
nopeammin kanavien haku sujuu. Pyydä jälleenmyyjältä tarvit-
taessa lisätietoja paikkakunnallasi tarvittavista asetuksista.

Hakuvalikkojen käyttö edellyttää, että annat avauskoodin.

• Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

  Helppo haku

Tällä toiminnolla voit hakea kaikki kanavat helposti. Jos valitset 
asetuksiksi vaihtoehdon Automaattinen, haku kestää kuitenkin 
tavallista kauemmin. Jos annat kuhunkin valikon kohtaan oikean 
asetuksen, haku löytää kanavat nopeammin.

Valikon alaosassa on kaksi palkkia, jotka ilmaisevat signaalin 
tason ja signaalin laadun (virheiden määrä (BER = Bit Error 
Rate)). Niistä voit päätellä, oletko antanut oikeat asetukset ja 
suunnannut antennin oikein.

  Kanava
Anna sen kanavanipun lähetyskanavan numero, jonka haluat hakea. 
Voit valita kanavan nuoli- tai numeronäppäimillä väliltä 21-69.

  Lähetysmuoto
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 2K FFT, 8K FFT tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Suojaintervalli
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Hierarkia
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei, alpha=1, alpha=2, 
alpha=4 tai Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse 
Automaattinen.

  Verkkohaku
Ohjelmapalveluntarjoajan lähetteessä voi olla kanavataulukko, 
joka sisältää kuvauksen kaikista verkkoon kuuluvista kanavista. 
Jos valitset asetukseksi Kyllä ja lähete sisältää tällaisen taulukon, 
vastaanotin hakee automaattisesti kaikki verkkoon kuuluvat kana-
vat eri taajuuksilta. Näin sinun ei tarvitse hakea verkon kaikkia 
kanavanippuja tai kanavia erikseen.

?

Kanavien haku

Helppo haku
Valikoiva haku
Automaattinen haku
Oletushaku

?

Helppo haku
Kanava                  CH 22
Lähetysmuoto                 8K FFT
Suojaintervalli                  Autom.
Hierarkia                     Ei
Verkkohaku                          Ei

0..9

 

Tavalliset asetukset Ruotsissa lähet-
ettäviä kanavia varten:
(syyskuussa 2002)

Kanava:  21 till 69
(Tällä hetkellä on olemassa viisi kana-
vanippua, jotka lähetetään eri kanavanu-
meroilla eri paikkakuntien lähettimistä.)
Lähetysmuoto: 8K FFT
Suojaintervalli: Automaattinen 
 (vaihtelee)
Hierarkia: Ei
Verkkohaku:  Ei  
 (kukin kanavanippu  
 on haettava erikseen)
Katso kanavatiedot osoitteesta: 
www.teracom.se
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Tavalliset asetukset Suomessa lähet-
ettäviä kanavia varten:
(syyskuussa 2002)

Kanava:  21 till 69
(Tällä hetkellä on olemassa kolme kana-
vanippua, jotka lähetetään eri kanavanu-
meroilla eri paikkakuntien lähettimistä.)
Lähetysmuoto: 8K FFT
Suojaintervalli: Automaattinen 
 (vaihtelee)
Hierarkia: Ei
Verkkohaku:  Ei  
 (kukin kanavanippu  
 on haettava erikseen)
Katso kanavatiedot osoitteesta: 
www.digita.fi
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  Järjestä radiokanavat

Voit järjestää radiokanavat samalla tavalla kuin kohdassa 
Järjestä TV-kanavat on kuvattu.

  Järjestä kaikki kanavat

Tällä toiminnolla voit poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia radiokanavia ja muuttaa kanavien nimeä.

  Järjestä suosikit A-D

Voit järjestää haluamasi radiokanavat suosikkikanavaluetteloihin (A-D). 

Tällä toiminnolla voit lisätä kanavia näihin luetteloihin ja poistaa 
niistä kanavia. Voit myös poistaa, siirtää, lukita ja valita ohitettaviksi 
kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa kanavien nimeä. 

Voit järjestää radiokanavien suosikkiluettelot samalla tavalla kuin 
TV-kanavien suosikkiluettelot. (Katso kuvaus sivulta FI25.)

  Järjestä tyypeittäin

Voit järjestää haluamasi kanavat niiden ohjelmatyypin perusteella.

Tällä toiminnolla voit lisätä, poistaa ja valita ohitettaviksi ohjelma-
tyypin mukaisessa kanavaluettelossa olevia kanavia ja muuttaa 
kanavien nimeä.

Ohjelmatyyppejä ovat:  esimerkiksi elokuva, uutiset, show, urheilu, 
 lapset, musiikki ja taide.

Voit järjestää radiokanavien ohjelmatyypin mukaiset luettelot 
samalla tavalla kuin TV-kanavien ohjelmatyypin mukaiset luettelot. 

(Katso kuvaus sivulta FI27.)

  Järjestä verkot

Voit järjestää kanavat lähetysverkon perusteella. Tämä tarkoittaa 
siis kanavia, jotka on ryhmitelty vastaavien verkkojen (ohjelma-
palveluntarjoajien) alle.

•  Verkkojen nimet näkyvät näytön vasemmassa sarakkeessa. 
Valittuna olevaan verkkoon liittyvät kanavat ja palvelut näkyvät 
oikeassa sarakkeessa. Voit käyttää tässä valikossa vain toim-
intoja Poista, Siirrä ja Nimeä.

•  Siirrä kohdistinpalkkia vasemman ja oikean sarakkeen välillä 
painamalla nuolinäppäimiä . Valitse haluamasi verkko tai 
kanava nuolinäppäimillä . Näppäimillä  voit siirtyä 
kanavaluettelossa sivulta toiselle. Radiokanavat on merkitty 
symbolilla .

  Asetukset ja toiminnot

?

Järjestä radiokanavat

Järjestä kaikki kan.
Järjestä suosikit A-D
Järjestä typpeittäin

?

Järjestä kanavat: Radio

1 YLE AINO
Salaamaton

YLE

YLE AINO
YLE VEG..
YLE PEILI
YLEN KL..

1
2
3
4

Kanavat

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä suosikkikanavat: Radio
Kanavat

1 YLE AINO
Salaamaton

YLE

YLE AINO1 YLE VEG..
YLE PEILI
YLEN KL..

2
3
4

A
B
C
D

Suosikit AR.

Poista Siirrä Lukitse Ohita Nimeä

?

Järjestä verkot

YLE T..
YLE T..
YLET..
YLE24
YLE F..
YLE R..
YLE AI..
YLE V..
YLE P..
YLEN..

1
2
5
6
7

14
1
2
3
4

Verkot
YLE
MTV Oy
Ruutunelonen Oy
Suomen urheilutele
Citytv Oy
Wellnet Oy
(Tuntematon)

Kanavat

Poista Siirrä Nimeä

4-3. Kanavien haku
Maanpäälliset digi-kanavat välitetään paketteina, jotka lähetetään 
eri taajuuksilla (eli kanavilla). Näitä paketteja kutsutaan kana-
vanipuiksi (tai multiplekseiksi). Kukin kanavanippu voi sisältää 
useita TV- ja radiokanavia sekä muita digitaalisia palveluja. 
Kanavahakuvalikoissa voit antaa tarvittavat asetukset niin, että 
vastaanotin löytää kanavat. Mitä täsmällisemmät tiedot annat, sitä 
nopeammin kanavien haku sujuu. Pyydä jälleenmyyjältä tarvit-
taessa lisätietoja paikkakunnallasi tarvittavista asetuksista.

Hakuvalikkojen käyttö edellyttää, että annat avauskoodin.

• Avauskoodin tehdasasetus on 0 0 0 0 .

  Helppo haku

Tällä toiminnolla voit hakea kaikki kanavat helposti. Jos valitset 
asetuksiksi vaihtoehdon Automaattinen, haku kestää kuitenkin 
tavallista kauemmin. Jos annat kuhunkin valikon kohtaan oikean 
asetuksen, haku löytää kanavat nopeammin.

Valikon alaosassa on kaksi palkkia, jotka ilmaisevat signaalin 
tason ja signaalin laadun (virheiden määrä (BER = Bit Error 
Rate)). Niistä voit päätellä, oletko antanut oikeat asetukset ja 
suunnannut antennin oikein.

  Kanava
Anna sen kanavanipun lähetyskanavan numero, jonka haluat hakea. 
Voit valita kanavan nuoli- tai numeronäppäimillä väliltä 21-69.

  Lähetysmuoto
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 2K FFT, 8K FFT tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Suojaintervalli
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Hierarkia
Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei, alpha=1, alpha=2, 
alpha=4 tai Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse 
Automaattinen.

  Verkkohaku
Ohjelmapalveluntarjoajan lähetteessä voi olla kanavataulukko, 
joka sisältää kuvauksen kaikista verkkoon kuuluvista kanavista. 
Jos valitset asetukseksi Kyllä ja lähete sisältää tällaisen taulukon, 
vastaanotin hakee automaattisesti kaikki verkkoon kuuluvat kana-
vat eri taajuuksilta. Näin sinun ei tarvitse hakea verkon kaikkia 
kanavanippuja tai kanavia erikseen.

?

Kanavien haku

Helppo haku
Valikoiva haku
Automaattinen haku
Oletushaku

?

Helppo haku
Kanava                  CH 22
Lähetysmuoto                 8K FFT
Suojaintervalli                  Autom.
Hierarkia                     Ei
Verkkohaku                          Ei

0..9

 

Tavalliset asetukset Ruotsissa lähet-
ettäviä kanavia varten:
(syyskuussa 2002)

Kanava:  21 till 69
(Tällä hetkellä on olemassa viisi kana-
vanippua, jotka lähetetään eri kanavanu-
meroilla eri paikkakuntien lähettimistä.)
Lähetysmuoto: 8K FFT
Suojaintervalli: Automaattinen 
 (vaihtelee)
Hierarkia: Ei
Verkkohaku:  Ei  
 (kukin kanavanippu  
 on haettava erikseen)
Katso kanavatiedot osoitteesta: 
www.teracom.se
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Tavalliset asetukset Suomessa lähet-
ettäviä kanavia varten:
(syyskuussa 2002)

Kanava:  21 till 69
(Tällä hetkellä on olemassa kolme kana-
vanippua, jotka lähetetään eri kanavanu-
meroilla eri paikkakuntien lähettimistä.)
Lähetysmuoto: 8K FFT
Suojaintervalli: Automaattinen 
 (vaihtelee)
Hierarkia: Ei
Verkkohaku:  Ei  
 (kukin kanavanippu  
 on haettava erikseen)
Katso kanavatiedot osoitteesta: 
www.digita.fi
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  Valikoiva haku

Valikova haku toimii samalla tavalla kuin Helppo haku, mutta voit 
antaa enemmän hakutietoja. Pyydä jälleenmyyjältä tai ohjelmapalve-
luntarjoajalta tarvittaessa lisätietoja oikeista asetuksista.

  Taajuus

Anna megahertseinä (MHz) sen kanavanipun lähetystaajuus, jonka 
haluat hakea.

  Lähetysmuoto

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 2K FFT, 8K FFT tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Suojaintervalli

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Hierarki

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei, alpha=1, alpha=2, 
alpha=4 tai Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse 
Automaattinen.

  Konstellaatio

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen QPSK, 16-QAM, 64-QAM tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Bittivirta

Voit valita asetuksen HP, LP tai Automaattinen. Tämä asetus ei ole 
käytettävissä, jos Hierarkia-asetuksena on Automaattinen tai Ei.

  Koodinopeus

(FEC) Voit valita asetuksen 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 tai Automaattinen. 
Valitse asetukseksi Automaattinen, jos Hierarkia-asetuksena on 
Automaattinen.

  Taajuuspoikkeama

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei poikkeamaa, +1/6 MHz, 
-1/6 MHz tai Automaattinen. Suositeltava asetus on Automaattinen.

 Verkkohaku

Ohjelmapalveluntarjoajan lähetteessä voi olla kanavataulukko, 
joka sisältää kuvauksen kaikista verkkoon kuuluvista kanavista. 
Jos valitset asetukseksi Kyllä ja lähete sisältää tällaisen taulukon, 
vastaanotin hakee automaattisesti kaikki verkkoon kuuluvat kana-
vat eri taajuuksilta. Näin sinun ei tarvitse hakea verkon kaikkia 
kanavanippuja tai kanavia erikseen.

?

Kanavien haku

Helppo haku
Valikoiva haku
Automaattinen haku
Oletushaku

  Automaattinen haku

Automaattinen haku on yksinkertaisin tapa hakea kaikki vasta-
anotettavissa olevat kanavat. Kanavien automaattinen haku kestää 
kauemmin kuin haku kahdella muulla tavalla. Tämä johtuu siitä, 
että vastaanotin käy läpi kaikki mahdolliset asetusvaihtoehdot ja 
taajuudet.

  Aloituskanava

Voit lyhentää hakuun kuluvaa aikaa valitsemalla kanavavälin, jolta 
vastaanotin hakee kanavia.

Anna aloituskanavaksi se kanava, jolta haluat vastaanottimen aloit-
tavan etsinnän. 

Kysy jälleenmyyjältä tai ohjelmapalveluntarjoajalta, mikä on alin 
alueellasi käytössä oleva kanava. 

Voit valita kanavan väliltä 21-69.

  Lopetuskanava

Anna lopetuskanavaksi se kanava, johon haluat vastaanottimen lop-
ettavan etsinnän.

Kysy jälleenmyyjältä tai ohjelmapalveluntarjoajalta, mikä on ylin 
alueellasi käytössä oleva kanava. 

Voit valita kanavan väliltä 21-69. Lopetuskanavan numeron on oltava 
aloituskanavan numeroa suurempi.

Aloita haku painamalla OK.

  Oletushaku

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä tässä vastaanotinmallissa.

?

Automaattinen haku

Aloituskanava                    CH 21
Lopetuskanava                   CH 69

  Asetukset ja toiminnot

?

Valikoiva haku
Taajuus                 570.0
Lähtetysmuoto               8K FFT
Suojaintervalli                Autom.
Hierarkia                   Ei
Konstellaatio               64-QAM
Bittivirta                   HP
Kodinopeus                Autom.
Taajuuspoikkeama        Ei poikk.
Verkkohaku                         Ei
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Automaattinen haku

EXIT

            CH 21 8K FFT
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  Valikoiva haku

Valikova haku toimii samalla tavalla kuin Helppo haku, mutta voit 
antaa enemmän hakutietoja. Pyydä jälleenmyyjältä tai ohjelmapalve-
luntarjoajalta tarvittaessa lisätietoja oikeista asetuksista.

  Taajuus

Anna megahertseinä (MHz) sen kanavanipun lähetystaajuus, jonka 
haluat hakea.

  Lähetysmuoto

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 2K FFT, 8K FFT tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Suojaintervalli

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Hierarki

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei, alpha=1, alpha=2, 
alpha=4 tai Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse 
Automaattinen.

  Konstellaatio

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen QPSK, 16-QAM, 64-QAM tai 
Automaattinen. Jos et tiedä oikeaa asetusta, valitse Automaattinen.

  Bittivirta

Voit valita asetuksen HP, LP tai Automaattinen. Tämä asetus ei ole 
käytettävissä, jos Hierarkia-asetuksena on Automaattinen tai Ei.

  Koodinopeus

(FEC) Voit valita asetuksen 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 tai Automaattinen. 
Valitse asetukseksi Automaattinen, jos Hierarkia-asetuksena on 
Automaattinen.

  Taajuuspoikkeama

Voit valita nuolinäppäimillä asetuksen Ei poikkeamaa, +1/6 MHz, 
-1/6 MHz tai Automaattinen. Suositeltava asetus on Automaattinen.

 Verkkohaku

Ohjelmapalveluntarjoajan lähetteessä voi olla kanavataulukko, 
joka sisältää kuvauksen kaikista verkkoon kuuluvista kanavista. 
Jos valitset asetukseksi Kyllä ja lähete sisältää tällaisen taulukon, 
vastaanotin hakee automaattisesti kaikki verkkoon kuuluvat kana-
vat eri taajuuksilta. Näin sinun ei tarvitse hakea verkon kaikkia 
kanavanippuja tai kanavia erikseen.

?

Kanavien haku

Helppo haku
Valikoiva haku
Automaattinen haku
Oletushaku

  Automaattinen haku

Automaattinen haku on yksinkertaisin tapa hakea kaikki vasta-
anotettavissa olevat kanavat. Kanavien automaattinen haku kestää 
kauemmin kuin haku kahdella muulla tavalla. Tämä johtuu siitä, 
että vastaanotin käy läpi kaikki mahdolliset asetusvaihtoehdot ja 
taajuudet.

  Aloituskanava

Voit lyhentää hakuun kuluvaa aikaa valitsemalla kanavavälin, jolta 
vastaanotin hakee kanavia.

Anna aloituskanavaksi se kanava, jolta haluat vastaanottimen aloit-
tavan etsinnän. 

Kysy jälleenmyyjältä tai ohjelmapalveluntarjoajalta, mikä on alin 
alueellasi käytössä oleva kanava. 

Voit valita kanavan väliltä 21-69.

  Lopetuskanava

Anna lopetuskanavaksi se kanava, johon haluat vastaanottimen lop-
ettavan etsinnän.

Kysy jälleenmyyjältä tai ohjelmapalveluntarjoajalta, mikä on ylin 
alueellasi käytössä oleva kanava. 

Voit valita kanavan väliltä 21-69. Lopetuskanavan numeron on oltava 
aloituskanavan numeroa suurempi.

Aloita haku painamalla OK.

  Oletushaku

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä tässä vastaanotinmallissa.

?

Automaattinen haku

Aloituskanava                    CH 21
Lopetuskanava                   CH 69

  Asetukset ja toiminnot

?

Valikoiva haku
Taajuus                 570.0
Lähtetysmuoto               8K FFT
Suojaintervalli                Autom.
Hierarkia                   Ei
Konstellaatio               64-QAM
Bittivirta                   HP
Kodinopeus                Autom.
Taajuuspoikkeama        Ei poikk.
Verkkohaku                         Ei
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Automaattinen haku

EXIT

            CH 21 8K FFT
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Signaalin tunnistus
CH 44

Signaalin taso                                    (39%)

Signaalin laatu                                     (100%)

MTV Oy

4-4. Tila

  Vastaanottimen tiedot

Saat kuvaruutuun vastaanottimen teknisiä tietoja. 

Näitä ovat esimerkiksi laite- ja ohjelmistoversio sekä ohjelmis-
topäivityksen päivämäärä.

  Signaalin tunnistus

Näet signaalin tason (AGC-tason) ja signaalin laadun (virheiden 
määrä (BER, Bit Error Rate)). Tästä näytöstä on hyötyä, kun 
suuntaat antennia. Huomaa, että signaalin taso ja laatu voivat 
vaihdella vastaanotettavan kanavan, sään ja lähetysolosuhteiden 
mukaan.

Huomautus: On tärkeää, että signaalin laadun arvo on mahdol-
lisimman suuri.

 Vastaanottimen päivitys

Jos vastaanotinta varten tulee saataville ohjelmistopäivitys ja jos 
se tulee saataville antennin kautta ohjelmalähetteen mukana, voit 
päivittää ohjelmiston.

Voit käynnistää ohjelmistopäivityksen ohjelmalähetteestä tällä 
toiminnolla. Älä katkaise vastaanottimesta virtaa ohjelmistopäivi-
tyksen aikana.

Varmista, että valikossa näkyvät asetukset vastaavat sen kanava-
nipun tietoja, jonka mukana uusi ohjelmisto lähetetään. Aloita 
päivitys painamalla (OK)-näppäintä. Vastaanotin tarkistaa, onko 
uusi ohjelmisto saatavissa. Jos uutta ohjelmistoa ei ole saat-
avissa, vastaanotin tuo kuvaruutuun siitä kertovan ilmoituksen. 
Muutoin vastaanotin aloittaa uuden ohjelmiston päivityksen 
automaattisesti. Huomautus: Älä katkaise vastaanottimesta vir-
taa ohjelmistopäivityksen aikana.

(Katso lisätietoja sivulta FI 4.)

?

Vastaanottimen tiedot
Laiteversio OAK 1.1
Ohjelmistoversio HTCI 1.05.03
Laiteohjaimen versio HTCI 1.05.03
Ohjelm. edell. päivitys 10 MAY 2002
Latausohjelman versio L 9.01
Järjestelmätunnus 001B.0110
Nykyinen kanava YLE TV1
CI-PAIKKA 1 CI-moduuli puuttuu.
CI-PAIKKA 2 CI-moduuli puuttuu.

4-5. CI-moduuli
Vastaanottimessa on kaksi paikkaa ulkoisia salauksenpurku-
moduuleja (CI, Common Interface) varten. Asettamalla vasta-
anottimeen salauksenpurkumoduulin (CAM, Conditional Access 
Module) ja siihen sopivan katselukortin voit katsella mahdollisesti 
tilaamiasi maksullisia kanavia. 

Vastaanotin on yhteensopiva kuuden eri salausjärjestelmän 
moduulien kanssa (VIACCESS™, CONAX, Nagravision, 
CryptoWorks™, Irdeto ja Mediaguard).

Pyydä tarvittaessa jälleenmyyjältä tai maksullisen kanavan edu-
stajalta lisätietoja salauksenpurkumoduuleista, katselukorteista ja 
kanavan tilaamisesta.

Huomautus: Jos vastaanottimessa ei ole salauksenpurkumoduu-
lia ja katselukorttia, voit vastaanottaa vain maksuttomia kanavia.

 5. Lisäohjelmat
Vastaanottimessa on kaksi lisätoimintoa: kalenteri ja biorytmio-
hjelma.

Saat haluamasi päivän omat biorytmikäyräsi näkyviin antamalla 
nuolinäppäinten  avulla syntymäpäiväsi ja haluamasi 
päivän.

?

CI-moduuli

Paikka 1. CI.moduuli puuttuu.
Paikka 2. CI.moduuli puuttuu.

  Asetukset ja toiminnot

Biorytmi

Syntymäpäiväsi Tänään
Terveys     Tunteet Äly Luovuus

2002Lokakuu

SU PETOKETIMA LA

 1 2 3 4 5
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14

21

28
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31

?

Vastaanottimen päivitys

Kanava                  CH 21
Lähetysmuoto                 2K FFT
Suojaintervalli                    1/32
Hierarkia                      Ei
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Signaalin tunnistus
CH 44

Signaalin taso                                    (39%)

Signaalin laatu                                     (100%)

MTV Oy

4-4. Tila

  Vastaanottimen tiedot

Saat kuvaruutuun vastaanottimen teknisiä tietoja. 

Näitä ovat esimerkiksi laite- ja ohjelmistoversio sekä ohjelmis-
topäivityksen päivämäärä.

  Signaalin tunnistus

Näet signaalin tason (AGC-tason) ja signaalin laadun (virheiden 
määrä (BER, Bit Error Rate)). Tästä näytöstä on hyötyä, kun 
suuntaat antennia. Huomaa, että signaalin taso ja laatu voivat 
vaihdella vastaanotettavan kanavan, sään ja lähetysolosuhteiden 
mukaan.

Huomautus: On tärkeää, että signaalin laadun arvo on mahdol-
lisimman suuri.

 Vastaanottimen päivitys

Jos vastaanotinta varten tulee saataville ohjelmistopäivitys ja jos 
se tulee saataville antennin kautta ohjelmalähetteen mukana, voit 
päivittää ohjelmiston.

Voit käynnistää ohjelmistopäivityksen ohjelmalähetteestä tällä 
toiminnolla. Älä katkaise vastaanottimesta virtaa ohjelmistopäivi-
tyksen aikana.

Varmista, että valikossa näkyvät asetukset vastaavat sen kanava-
nipun tietoja, jonka mukana uusi ohjelmisto lähetetään. Aloita 
päivitys painamalla (OK)-näppäintä. Vastaanotin tarkistaa, onko 
uusi ohjelmisto saatavissa. Jos uutta ohjelmistoa ei ole saat-
avissa, vastaanotin tuo kuvaruutuun siitä kertovan ilmoituksen. 
Muutoin vastaanotin aloittaa uuden ohjelmiston päivityksen 
automaattisesti. Huomautus: Älä katkaise vastaanottimesta vir-
taa ohjelmistopäivityksen aikana.

(Katso lisätietoja sivulta FI 4.)

?

Vastaanottimen tiedot
Laiteversio OAK 1.1
Ohjelmistoversio HTCI 1.05.03
Laiteohjaimen versio HTCI 1.05.03
Ohjelm. edell. päivitys 10 MAY 2002
Latausohjelman versio L 9.01
Järjestelmätunnus 001B.0110
Nykyinen kanava YLE TV1
CI-PAIKKA 1 CI-moduuli puuttuu.
CI-PAIKKA 2 CI-moduuli puuttuu.

4-5. CI-moduuli
Vastaanottimessa on kaksi paikkaa ulkoisia salauksenpurku-
moduuleja (CI, Common Interface) varten. Asettamalla vasta-
anottimeen salauksenpurkumoduulin (CAM, Conditional Access 
Module) ja siihen sopivan katselukortin voit katsella mahdollisesti 
tilaamiasi maksullisia kanavia. 

Vastaanotin on yhteensopiva kuuden eri salausjärjestelmän 
moduulien kanssa (VIACCESS™, CONAX, Nagravision, 
CryptoWorks™, Irdeto ja Mediaguard).

Pyydä tarvittaessa jälleenmyyjältä tai maksullisen kanavan edu-
stajalta lisätietoja salauksenpurkumoduuleista, katselukorteista ja 
kanavan tilaamisesta.

Huomautus: Jos vastaanottimessa ei ole salauksenpurkumoduu-
lia ja katselukorttia, voit vastaanottaa vain maksuttomia kanavia.

 5. Lisäohjelmat
Vastaanottimessa on kaksi lisätoimintoa: kalenteri ja biorytmio-
hjelma.

Saat haluamasi päivän omat biorytmikäyräsi näkyviin antamalla 
nuolinäppäinten  avulla syntymäpäiväsi ja haluamasi 
päivän.

?

CI-moduuli

Paikka 1. CI.moduuli puuttuu.
Paikka 2. CI.moduuli puuttuu.

  Asetukset ja toiminnot

Biorytmi

Syntymäpäiväsi Tänään
Terveys     Tunteet Äly Luovuus

2002Lokakuu

SU PETOKETIMA LA

 1 2 3 4 5

7

14

21

28

6 8 9 10 11 12

1513

20

27
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16 17 18 19

23

30
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31

?

Vastaanottimen päivitys

Kanava                  CH 21
Lähetysmuoto                 2K FFT
Suojaintervalli                    1/32
Hierarkia                      Ei
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  Vianetsintä

FI36

  Digitaalinen vastaanotin

Ongelma Ratkaisu

• Tarkista, että verkkojohto on ehjä ja liitetty toimivaan pistorasiaan.
• Tarkista, että vastaanottimeen on kytketty virta takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER).
• Tarkista, onko vastaanotin kytketty toimintaan vai onko se valmiustilassa: paina etupaneelin STANDBY-
 näppäintä tai kauko-ohjaimen punaista pyöreää valmiustilanäppäintä.

• Varmista, että vastaanotin on kytketty toimintaan (katso ratkaisut yllä).
• Varmista, että vastaanottimen takapaneelin SCART- tai RCA-liitännästä (keltainen) lähtevä kaapeli on 
 liitetty oikein televisioon.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, että antennijohdot on liitetty oikein tämän vastaanottimen, television 
 ja videonauhurin väliin.
• Tarkista, että olet valinnut oikean kanavan tai videotuloliitännän televisiosta.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, että olet valinnut vastaanottimesta saman UHF-kanavan kuin mille 
 television kanava on viritetty.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, ettei mikään muu laite aiheuta häiriöitä UHF-lähtökanavalle, jonka 
 olet valinnut tämän vastaanottimen UHF-viritys-toiminnolla.

• Katso ratkaisuja Kuvaa ei näy -kohdasta yllä.
• Tarkista signaalin taso ja laatu. Suuntaa antenni niin, että signaalin taso on suurimmillaan.

• Katso ratkaisuja Kuvaa ei näy -kohdasta yllä.
• Tarkista tämän vastaanottimen ja television äänenvoimakkuuden asetus.
• Tarkista, että et ole katkaissut ääntä television tai tämän vastaanottimen kauko-ohjaimen mykistysnäppäimellä (MUTE).

• Suuntaa kauko-ohjain suoraan tähän vastaanottimeen. Varmista, ettei kauko-ohjaimen ja vastaanottimen 
 välissä ole mitään estettä.
• Varmista, etteivät kauko-ohjaimen paristot ole tyhjät ja että ne ovat oikein päin kauko-ohjaimessa.

• Varmista, että antennivahvistin ja -suodatin toimivat eivätkä ole kastuneet.
• Varmista, että antennin ja vastaanottimen välissä oleva kaapeli on ehjä ja oikein liitetty.
• Varmista, että antenni on oikein suunnattu. Esimerkiksi voimakas tuuli voi muuttaa antennin suuntausta.
• Tarkista signaalin taso ja laatu Signaalin tunnistus -valikosta.

• Varmista, että katselukortti ja salauksenpurkumoduuli (CA-moduuli) on asetettu vastaanottimeen oikein.
• Varmista, että älykortti ja salauksenpurkumoduuli on tarkoitettu valitsemallesi kanavalle.

• Varmista, että älykortti on oikein asennettu oikeaan moduuliin/kortinlukijaan.
• Varmista, että älykortti on tarkoitettu valitsemallesi kanavalle.
• Varmista, että tilauksesi on päivittynyt älykorttiin.

• Varmista, että vastaanotin on valmiustilassa. Kellonaika näkyy etupaneelissa vain, kun vastaanotin on valmiustilassa.
• Kytke vastaanotin toimintaan ja valitse kanava, jonka ohjelmasignaalista vastaanotin saa kellonajan.

• Aseta kellonaika Kellonajan asetus -valikossa.

• Tarkista signaalin taso ja laatu Signaalin tunnistus -valikosta.
• Varmista, että antennivahvistin ja -suodatin toimivat eivätkä ole kastuneet.
• Varmista, että antennin ja vastaanottimen välissä oleva kaapeli on ehjä ja oikein liitetty.
• Varmista, että antenni on oikein suunnattu. Esimerkiksi voimakas tuuli voi muuttaa antennin suuntausta.

• Katkaise vastaanottimesta hetkeksi virta sen takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER) ja kytke 
 vastaanotin uudelleen toimintaan.

• Ohjelmisto, jonka yritit päivittää vastaanottimeen, ei ole tarkoitettu tälle vastaanottimelle.

• Katkaise vastaanottimesta hetkeksi virta sen takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER) ja kytke 
vastaanotin uudelleen toimintaan.

•  Tämän vianetsintäohjeen lisäksi voit saada vihjeitä ja neuvoja sekä tietoja mahdollisista ohjelmistopäivityksistä kotisivultamme osoitteesta:

  www.humaxdigital.com

Vastaanottimen etupaneelin näyttö on pimeä, 
eikä vastaanottimessa näytä olevan virtaa.

Kuvaa ei näy.

Kuvanlaatu on huono.

Ääntä ei kuulu.

Kauko-ohjain ei toimi.

Ei signaalia tai signaali on heikko.

Kanavalla ei ole ohjelmaa tai se on salattu. / 
Tähän palveluun ei ole oikeutta.

Tarkista kortti. / Ei oikeutta tähän kanavaan. / 
Ei ohjelmakorttia. / Laita ohjelmakortti lukijaan.

Kellonaika ei näy etupaneelissa.

Etupaneelissa näkyvä kellonaika on väärä.

Kanavien haun aikana kuvaruutuun tulee ilm-
oitus Ei signaalia.

: Virheellinen datalohko (CRC-16)

: Virheellinen 
 järjestelmätunnus 

: UART RX/TX -aikakatkaisu

  Kuvaruutuun tulevat virheilmoitukset

  Etupaneelin näyttö

  Kanalsökning

  Etupaneeliin tulevat virheilmoitukset (ohjelmiston päivityksen yhteydessä)

  Tekniset tiedot

 Viritinosa

 Katselukorttiliittymät

 MPEG-datasiirtovirta, A/V-purku

  Prosessori ja muisti

Tulosignaalin liitäntä
Tulokanavat
Tuloimpedanssi
Tulotaso
Demodulointi
Lähetysmuoto
Koodinopeus (FEC)
Suojaintervalli

Datasiirtovirta

Profiilitaso
Siirtonopeus
Kuvasuhteet
Videokuvan tarkkuus
Äänen koodauksen purku
Äänimuodot
Näytteenottotaajuudet

Prosessori
Flash-muisti
DRAM, 
grafiikka (MPEG) ja järjestelmä

TMIPS R3930(81 MHz)
2 megatavua
4 megatavua

MPEG-2 ISO/IEC 13818
-datasiirtovirtamäärityksen mukainen
MPEG-2 MP@ML
Enintään 60 Mbit/s
4:3, 16:9
720 x 576
MPEG/MusiCam Layer I & II
Mono/kaksikanava/stereo/yhdistetty stereo
32, 44,1 ja 48 kHz

IEC 169-2, naaras
21 - 69
75Ω
-70 till -10 dBm
OFDM
2K, 8K ja Automaattinen
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ja Automaattinen
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ja Automaattinen

PCMCIA (Common Interface) Paikat kahdelle salauksenpurkumoduulille
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•  Digitaalisen TV-ohjelman lähetyksessä käytettävä siirtonopeus määrää kuvan-
laadun. Kun siirtonopeus on noin 5-6 Mbit/s, kuvanlaatu suunnilleen vastaa 
analogisesti lähetettävää ohjelmaa.
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  Digitaalinen vastaanotin

Ongelma Ratkaisu

• Tarkista, että verkkojohto on ehjä ja liitetty toimivaan pistorasiaan.
• Tarkista, että vastaanottimeen on kytketty virta takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER).
• Tarkista, onko vastaanotin kytketty toimintaan vai onko se valmiustilassa: paina etupaneelin STANDBY-
 näppäintä tai kauko-ohjaimen punaista pyöreää valmiustilanäppäintä.

• Varmista, että vastaanotin on kytketty toimintaan (katso ratkaisut yllä).
• Varmista, että vastaanottimen takapaneelin SCART- tai RCA-liitännästä (keltainen) lähtevä kaapeli on 
 liitetty oikein televisioon.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, että antennijohdot on liitetty oikein tämän vastaanottimen, television 
 ja videonauhurin väliin.
• Tarkista, että olet valinnut oikean kanavan tai videotuloliitännän televisiosta.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, että olet valinnut vastaanottimesta saman UHF-kanavan kuin mille 
 television kanava on viritetty.
• Jos käytät TV/VCR-liitäntää, tarkista, ettei mikään muu laite aiheuta häiriöitä UHF-lähtökanavalle, jonka 
 olet valinnut tämän vastaanottimen UHF-viritys-toiminnolla.

• Katso ratkaisuja Kuvaa ei näy -kohdasta yllä.
• Tarkista signaalin taso ja laatu. Suuntaa antenni niin, että signaalin taso on suurimmillaan.

• Katso ratkaisuja Kuvaa ei näy -kohdasta yllä.
• Tarkista tämän vastaanottimen ja television äänenvoimakkuuden asetus.
• Tarkista, että et ole katkaissut ääntä television tai tämän vastaanottimen kauko-ohjaimen mykistysnäppäimellä (MUTE).

• Suuntaa kauko-ohjain suoraan tähän vastaanottimeen. Varmista, ettei kauko-ohjaimen ja vastaanottimen 
 välissä ole mitään estettä.
• Varmista, etteivät kauko-ohjaimen paristot ole tyhjät ja että ne ovat oikein päin kauko-ohjaimessa.

• Varmista, että antennivahvistin ja -suodatin toimivat eivätkä ole kastuneet.
• Varmista, että antennin ja vastaanottimen välissä oleva kaapeli on ehjä ja oikein liitetty.
• Varmista, että antenni on oikein suunnattu. Esimerkiksi voimakas tuuli voi muuttaa antennin suuntausta.
• Tarkista signaalin taso ja laatu Signaalin tunnistus -valikosta.

• Varmista, että katselukortti ja salauksenpurkumoduuli (CA-moduuli) on asetettu vastaanottimeen oikein.
• Varmista, että älykortti ja salauksenpurkumoduuli on tarkoitettu valitsemallesi kanavalle.

• Varmista, että älykortti on oikein asennettu oikeaan moduuliin/kortinlukijaan.
• Varmista, että älykortti on tarkoitettu valitsemallesi kanavalle.
• Varmista, että tilauksesi on päivittynyt älykorttiin.

• Varmista, että vastaanotin on valmiustilassa. Kellonaika näkyy etupaneelissa vain, kun vastaanotin on valmiustilassa.
• Kytke vastaanotin toimintaan ja valitse kanava, jonka ohjelmasignaalista vastaanotin saa kellonajan.

• Aseta kellonaika Kellonajan asetus -valikossa.

• Tarkista signaalin taso ja laatu Signaalin tunnistus -valikosta.
• Varmista, että antennivahvistin ja -suodatin toimivat eivätkä ole kastuneet.
• Varmista, että antennin ja vastaanottimen välissä oleva kaapeli on ehjä ja oikein liitetty.
• Varmista, että antenni on oikein suunnattu. Esimerkiksi voimakas tuuli voi muuttaa antennin suuntausta.

• Katkaise vastaanottimesta hetkeksi virta sen takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER) ja kytke 
 vastaanotin uudelleen toimintaan.

• Ohjelmisto, jonka yritit päivittää vastaanottimeen, ei ole tarkoitettu tälle vastaanottimelle.

• Katkaise vastaanottimesta hetkeksi virta sen takapaneelissa olevalla verkkokytkimellä (POWER) ja kytke 
vastaanotin uudelleen toimintaan.

•  Tämän vianetsintäohjeen lisäksi voit saada vihjeitä ja neuvoja sekä tietoja mahdollisista ohjelmistopäivityksistä kotisivultamme osoitteesta:

  www.humaxdigital.com

Vastaanottimen etupaneelin näyttö on pimeä, 
eikä vastaanottimessa näytä olevan virtaa.

Kuvaa ei näy.

Kuvanlaatu on huono.

Ääntä ei kuulu.

Kauko-ohjain ei toimi.

Ei signaalia tai signaali on heikko.

Kanavalla ei ole ohjelmaa tai se on salattu. / 
Tähän palveluun ei ole oikeutta.

Tarkista kortti. / Ei oikeutta tähän kanavaan. / 
Ei ohjelmakorttia. / Laita ohjelmakortti lukijaan.

Kellonaika ei näy etupaneelissa.

Etupaneelissa näkyvä kellonaika on väärä.

Kanavien haun aikana kuvaruutuun tulee ilm-
oitus Ei signaalia.

: Virheellinen datalohko (CRC-16)

: Virheellinen 
 järjestelmätunnus 

: UART RX/TX -aikakatkaisu

  Kuvaruutuun tulevat virheilmoitukset

  Etupaneelin näyttö

  Kanalsökning

  Etupaneeliin tulevat virheilmoitukset (ohjelmiston päivityksen yhteydessä)

  Tekniset tiedot

 Viritinosa

 Katselukorttiliittymät

 MPEG-datasiirtovirta, A/V-purku

  Prosessori ja muisti

Tulosignaalin liitäntä
Tulokanavat
Tuloimpedanssi
Tulotaso
Demodulointi
Lähetysmuoto
Koodinopeus (FEC)
Suojaintervalli

Datasiirtovirta

Profiilitaso
Siirtonopeus
Kuvasuhteet
Videokuvan tarkkuus
Äänen koodauksen purku
Äänimuodot
Näytteenottotaajuudet

Prosessori
Flash-muisti
DRAM, 
grafiikka (MPEG) ja järjestelmä

TMIPS R3930(81 MHz)
2 megatavua
4 megatavua

MPEG-2 ISO/IEC 13818
-datasiirtovirtamäärityksen mukainen
MPEG-2 MP@ML
Enintään 60 Mbit/s
4:3, 16:9
720 x 576
MPEG/MusiCam Layer I & II
Mono/kaksikanava/stereo/yhdistetty stereo
32, 44,1 ja 48 kHz

IEC 169-2, naaras
21 - 69
75Ω
-70 till -10 dBm
OFDM
2K, 8K ja Automaattinen
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ja Automaattinen
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ja Automaattinen

PCMCIA (Common Interface) Paikat kahdelle salauksenpurkumoduulille
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•  Digitaalisen TV-ohjelman lähetyksessä käytettävä siirtonopeus määrää kuvan-
laadun. Kun siirtonopeus on noin 5-6 Mbit/s, kuvanlaatu suunnilleen vastaa 
analogisesti lähetettävää ohjelmaa.



   Audio/video- ja datatulot/-lähdöt

TV SCART

VCR SCART

VIDEO
AUDIO R/L

S/PDIF
RS-232C

Videolähtö (CVBS, RGB, S-video)Audiolähtö (tarkkuus: 20-bit-
tinen DA-muunnin, enint. 2 V RMS)
Videolähtö (CVBS)
Videotulo (CVBS, RGB, S-video)
Audiolähtö (tarkkuus: 20-bittinen DA-muunnin, enint. 2 V RMS (kiinteä))
RCA, videolähtö (CVBS)
RCA, äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys
(tarkkuus: 20-bittinen DA-muunnin, enint. 2 V RMS)
Digitaalinen audiolähtö, kuituoptinen (tarkkuus: 20 bittiä)
Siirtonopeus enint. 115 200 bps, 9-nastainen D-sub

  Fyysiset tiedot

Mitat (L x K x S)
Paino (ei sisällä lisävarusteita)
Käyttölämpötila
Varastointilämpötila
Varastointitilan ilmankosteus

370 x 60 x 280 mm (ei sisällä tassujen korkeutta, noin 8 mm)
Noin 2,8 kg
0°C till + 45°C
-10°C to + 70°C
5% ~ 95% suhteellinen (ei tiivistymistä)

Verkkojännite
Tyyppi
Tehonkulutus
Tehonkulutus valmiustilassa
Suojaus

190 - 250V AC, 50/60 Hz
Hakkurivirtalähde
Enint. 30 W
Enint. 11 W
Erillinen sisäinen sulake.

  Virtalähde

  Tekniset tiedot

CI5100T_content_Fi.indd Rev.1 021007

  UHF-modulaattori
RF-liitäntä
Taajuusalue
Lähtökanavat
TV-normi
Lähtökanavan tehdasasetus

75Ω IEC, 169-2, uros ja naaras
470 - 862 MHz
K21-69
PAL I/G/B/D/K (valittavissa valikosta)
Kanava 36, muutettavissa valikosta
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• Huomautus:  
 Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia 
 ilman ennakkoilmoitusta.



Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille
Mottagare för marksänd digital-TV
Set-Top-Box for terrestrial reception
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