
**
Copyright (Copyright © 2001 HUMAX Corporation)
Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAXin ennalta myöntämää 
kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tai tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.
**

Takuu
Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HUMAX ei vastaa mistään
suorista, epäsuorista, satunnaisista, väistämättömistä tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
tämän käyttöoppaan tietojen käyttämisen tai niiden pohjalta tehtyjen toimien vuoksi. 
**

Tavaramerkit
VIACCESS™ on France Telecomin tavaramerkki.

CryptoWorks on Philips Electronics N.V.:n tavaramerkki.

Irdeto on Mindport BV:n tavaramerkki.

Nagravision on KUDELSKI S.A:n rekisteröity tavaramerkki.

Conax on Telenor Conax AS:n tavaramerkki.

Dolby ja DD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä .

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

**

Kiitos, että olet ostanut HUMAX:n tallentavan digitaalisen satelliittivastaanottimen.

Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti, sillä oppaan tietojen avulla voit asentaa laitteen ja
käyttää sitä turvallisesti. Ohjeiden avulla pystyt myös käyttämään laitetta mahdollisimman
tehokkaasti. Säilytä käyttöopas vastaanottimen lähellä, jotta voit etsiä siitä lisätietoja tarvittaessa.

**

Huomautus
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**
Tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tutustu oman
turvallisuutesi vuoksi toimenpiteiden aiheuttamiin seurauksiin. 
**

Varoitukset, tärkeät huomautukset ja huomautukset
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin käyttöoppaan symboleihin, sillä ne osoittavat riskitilanteita.
**

• Varoitus
**

Viittaa riskitilanteeseen, joka voi aiheuttaa (vakavan) vamman.
**

• Tärkeä huomautus
**

Viittaa tilanteeseen, joka voi vahingoittaa laitteistoa.
**

• Huomautus
**

Viittaa käyttäjälle annettaviin lisätietoihin. Käyttäjälle kerrotaan mahdollisista ongelmista ja 
annetaan tietoja, jotka helpottavat laitteen toiminnan ymmärtämistä sekä sen käyttämistä ja
huoltamista.

**

Älä poista laitteen kanta (tai takaosaa) sähköiskuvaaran vuoksi. Laitteen
sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi korjata. Jätä huoltotoimenpiteet
ammattitaitoisille korjaajille.

Symboli viittaa laitteen sisällä olevaan vaaralliseen jännitteeseen, joka
voi aiheuttaa sähköiskun ja ruumiinvamman. 

Symboli viittaa tuotteen mukana toimitettuihin tärkeisiin ohjeisiin.

**

Huomautus
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**
Tämä tallennin on valmistettu kansainvälisten turvastandardien mukaisesti. 
Tutustu seuraaviin käyttöturvallisuusohjeisiin huolellisesti.
**
Käyttöturvallisuusohjeet ja varotoimet
**

1. VERKKOVIRTA
**

90 - 250 V vaihtovirta, 50/60 Hz
Käytä laitetta vain laitteeseen merkitystä virtalähteestä. Jos et ole varma, mitä verkkovirtaa
asunnossasi käytetään, varmista asia paikallisesta sähköyhtiöstä. Irrota laite verkkovirrasta
ennen huoltamis- tai asennustoimenpiteitä. 
**

2.  YLIKUORMITTUMINEN
**

Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai sovitinta, sillä se voi aiheuttaa sähköpalon tai 
sähköiskun.
**

3. NESTEET
**

Vastaanottimen päälle ei saa tippua tai roiskua mitään nestettä. Laitteen päälle ei saa 
myöskään asettaa nestettä sisältäviä esineitä kuten kukkamaljakkoja. 
**

4. PUHDISTAMINEN
**

Irrota vastaanotin pistorasiasta ennen sen puhdistamista. 
Pyyhi laitteesta pölyt kostealla liinalla, mutta älä käytä liuotinpitoista puhdistusainetta.
**

5. TUULETUS
**

Vastaanottimen yläreunassa olevia tuuletusaukkoja ei saa peittää. Näin varmistat laitteen
riittävän tuulettumisen. Älä aseta vastaanotinta pehmeille huonekaluille tai matoille. Älä aseta
vastaanottimen päälle elektronisia laitteita. 
**

6. LISÄLAITTEET
**

Älä käytä lisälaitteita, joita ei tueta, sillä ne voivat olla vaarallisia tai ne voivat vaurioittaa
vastaanotinta.
**

7.   LIITTÄMINEN ANTENNIIN
**

Irrota vastaanotin virtalähteestä, ennen kuin liität tai irrotat antennijohdon. Jos et noudata
ohjeita, antenni saattaa vaurioitua.
**

8. LIITTÄMINEN TV:HEN
**

Irrota vastaanotin virtalähteestä, ennen kuin liität tai irrotat antennijohdon. Jos et noudata
ohjeita, televisio saattaa vaurioitua.
**

9.  MAADOITUS
**

Antennijohto on maadoitettava.
Maadoitus on tehtävä SABS 061 -säännöksen mukaisesti. 
**

**

Käyttöturvallisuus ja varoitukset 
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**
10. SIJAINTI

**

Vastaanotin asetetaan sisätiloihin, sillä se ei saa altistua salamoinnille, sateelle tai 
auringonvalolle.
Älä aseteta laitetta lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen lähelle.
Varmista, että laite on sijoitettu vähintään 10 cm:n päähän elektromagneettisille häiriöille
alttiista laitteista kuten televisiosta tai videonauhurista.
Älä peitä tuuletusaukkoja, äläkä aseta laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle 
vastaavanlaiselle pinnalle.
Jos asetat laitteen telineeseen tai kirjahyllyyn, varmista, että tuuletus on riittävä ja että olet
koonnut telineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä aseta laitetta huteralle telineelle, alustalle, jalustalle tai pöydälle, josta se voi pudota. 
Laite voi pudotessaan aiheuttaa vakavan vamman aikuiselle tai lapselle, tai laite voi vaurioitua.
**

11. UKKOSMYRSKY tai LAITE EI OLE KÄYTÖSSÄ
**

Irrota ukkosmyrskyn aikana laitteen pistoke pistorasiasta ja antenni laitteesta. Toimi
samoin myös silloin, kun laite jää valvomatta pitkäksi aikaa tai sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Tällä tavoin estät laitteen vaurioitumisen salamoinnin tai virtapiikkien aikana. 
**

12. VIERAAT ESINEET
**

Älä pudota laitteen aukoista laitteen sisälle mitään, sillä vieraat esineet voivat koskettaa
vaarallisia jännitepisteitä tai vaurioittaa laitteen osia. 
**

13. VARAOSIEN KÄYTTÄMINEN
**

Kun varaosien käyttäminen on välttämätöntä, varmista, että huoltomies käyttää
laitevalmistajan määrittämiä varaosia tai että osat ovat alkuperäisosaa vastaavia. Virheellinen
osien vaihtaminen voi vaurioittaa laitetta entisestään.
**

**

Käyttöturvallisuus ja varoitukset
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**
Varoitus
**

1. Estä virtajohdon ja pistokkeen vahingoittuminen noudattamalla seuraavia ohjeita.
Älä muuta tai käsittele turhaan virtajohtoa tai pistoketta. 
Älä väännä tai kierrä virtajohtoa turhaan.
Vedä pistokkeesta, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta. 
Pidä virtajohto mahdollisimman kaukana lämmönlähteistä, jotta virtajohdon kuori ei sula.

2. Noudata seuraavia ohjeita . Sähköiskun riski kasvaa, jos ohjeita ei noudateta.
Älä avaa laitetta.
Älä työnnä laitteeseen metalliesineitä tai syttyviä esineitä.
Älä kosketa pistoketta kostein käsin. Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyn ajaksi.

3. Älä käytä epäkunnossa olevaa laitetta. Jos käytät viallista laitetta, laite voi vahingoittua
vakavasti. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos laite on epäkunnossa.

4. Älä aseta älykorttiaukkoon tai CI-paikkoihin metalliesineitä tai muita vieraita esineitä, koska 
   tästä voi aiheutua                             vahinkoa päätelaitteelle ja sen käyttöikä voi lyhentyä.

5. Kiintolevy
Älä siirrä laitetta tai sammuta laitetta äkkinäisesti kiintolevyn toimiessa. Yritys ei vastaa siitä, 
että kiintolevyllä olevat tallenteet säilyvät, mikäli laitetta käytetään huolimattomasti tai väärin.

6. Lukituskytkin
Käännä lukituskytkin aukiasentoon, kun otat kiintolevyn pois vastaanottimesta. 
Käännä kytkin lukitusasentoon, kun olet laittanut kiintolevyn laitteeseen. Yritys ei vastaa siitä, että 
kiintolevyllä olevat tallenteet säilyvät, mikäli laitetta käytetään huolimattomasti tai väärin.
Vastaanottimessa on 80 Gt:n kiintolevy. Yritys ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tallennettaessa 
kiintolevylle enemmän kuin 80 Gt:a  tai tallennettaessa muulle kuin yhtiön hyväksymälle kiintolevylle.

**

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun haluat vaihtaa kiintolevyn. 

**
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**
Tässä luvussa on tietoja tuotteesta ja sen lisävarusteista.

1.1 Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö, ennen kuin aloitat vastaanottimen käytön.
**

**

Kauko-ohjain
**

Käyttöopas
**V

 Virittimen ketjutuskaapeli 
**

Paristot
**

SCART-kaapeli
**

RS-232C adapterikaapeli

**
Huomautus:  Laitteessa voi ilmetä häiriöitä, jos kauko-ohjaimessa ei ole ollut paristoja pitkään

  aaikaan. Varmista tämän vuoksi, että kauko-ohjaimessa on aina paristot.

**

1. Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön
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**

1.2 Etupaneeli

**
1. VALMIUSTILA -painike

**

K äynnistää laitteen ja asettaa sen takaisin valmiustilaan.
2. TV/RADIO -painike

**

Voit vaihdella TV- ja radiotilan välillä.
3. CH – / CH +

**

Voit vaihdella TV- tai radiokanavaa ylös tai alas.
4. KIINTOLEVYN MERKKIVALO

**

Vilkkuu, kun kiintolevy lukee tai kirjoittaa tietoa.
5.  TOISTON MERKKIVALO

**

Palaa, kun katsotaan tallennettua ohjelmaa.
6. TALLENNUSTILAN MERKKIVALO

**

Palaa, kun vastaanotin on tallennustilassa.
7. LUKITUSKYTKIN

**

Käännä kytkin lukitusasentoon, kun vastaanottimessa on kiintolevy.
Vapauta lukitus, kun otat kiintolevyn pois vastaanottimesta.
Huomautus: Lue varoitukset osataksesi toimia oikein.

8. USB -portti
**

Voit liittää tietokoneen vastaanottimeen siirtäksesi digitaalisen albumin
tiedostoja tai MP3-tiedostoja tietokoneelle.

9. MODUULIPAIKAT (C A)
**

Paikat kahdelle salauksenpurkumoduulille ja niihin asetettaville älykorteille.

Huomautus: Lisätietoa etupaneeliin löytyy seuraavalta sivulta.

**

1. Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön
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**

Kiintolevyn irrottaminen ja asettaminen

1. Kiintolevyn irrottaminen

1.    Avaa vastaanottimen etupaneelissa oikealla oleva luukku.
2.    Laita lukituskytkin aukiasentoon.
3.    Paina kuvaruudulla olevaa OK -näppäintä

4.    Ota kiintolevy pois.
 Kaikki vastaanottimen toiminnot lukuunottamatta kiintolevytallennusta 
 ovat käyttövalmiita.

**

**

**

FI 11

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**



**

2. Kiintolevyn asettaminen

1. Paina kiintolevy pohjaan asti.

2.    Avaa vastaanottimen etupaneelissa oikealla oleva luukku.
3.    Laita lukituskytkin lukitusasentoon.
4.    Painamalla OK -näppäintä vastaanotin käynnistyy uudelleen.

**

**

Varoitus: Vältä laitteen voimakasta liikkuttamista kiintolevyn toimiessa.

Poista kiintolevy varovasti vastaanottimesta. Kiintolevy on hyvin kuuma.

Väärä käsittely voi aiheuttaa palovammoja. 

**

1. Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön
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**

1.3 Takapaneeli

**
1. LNB IN 1, 2 

**

Satelliittiantennin kaapelin kiinnityspaikka. Mahdollista liittää kaksi kaapelia.
**

2.  LNB OUT
**

Liitäntä toiselle digitaaliselle vastaanottimelle.
**

3. RS-232C
**

Voit liittää tietokoneen ohjelmistopäivitystä varten.
4. TV SCART

**

TV SCART-kaapelin kiinnityspaikka.
5. VCR SCART

**

VCR SCART-kaapelin kiinnityspaikka.
6. VIDEO

**

Voit liittää televisioon, videonauhuriin tai videolähtöjen vastaaviin tuloliitäntöihin.
7. AUDIO L/R

**

Voit liittää televisioon, videonauhuriin tai äänentoistolaitteiston vastaaviin tuloliitäntöihin.
8. RF OUT

**

Vastaanottimen (RF-)signaalin ulostulo television antennilähtöliitäntää varten. 

9. RF IN
**

Maanpäälisen antennin tuloliitäntä.
10. S/PDIF

**

S/PDIF-digitaalilähtö hifijärjestelmään kytkentää varten.

11. ON/OFF
**

Virta päälle/pois.

**

**
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**

1.4 Kauko-ohjain

**

**
Huomautus: Kauko-ohjain voi vaihdella maittain.

**
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**
1. SOURCE

**

Voit valita TV:n tai 
vastaanottimen.

**2. TV / RADIO

**

Vaihtaa TV- tai radiotilaan.

**
3. NUMEROPAINIKKEET

**

Painikkeilla voi syöttää televisio- tai
radiokanavan numeron tai 
valikkovaihtoehdon numeron.

**

4. *

**

Näyttää kuva kuvassa-ohjelmalistan
kuva kuvassa -näytöllä.
Kanavan valinta, katso luku 5.1. 

**
5. i (INFORMATION)

**

Tuo kanava- ja ohjelmatiedot 
näkyviin.

**

6. ÄÄNIRAITA (vihreä)

**

Tuo näkyviin äänitiedot.

**

7. OPT+ (punainen)

**

Tuo kanavatiedot näkyviin ohjelmaa
katsottaessa.

**

8. NUOLINÄPPÄIMET

**

Painikkeilla voi vaihtaa kanavaa tai
siirtää osoitinta valikossa.

**

9. OK

**

Valitsee valikon ja vahvistaa valitun
toiminnon. Tuo myös kanavaluettelon
näkyviin ohjelman aikana.

**

10. LIST

**

Tuo kanavaluettelon näkyviin.

**

11. MENU
**

Tuo päävalikon näkyviin.
**

12. CH- / CH+ ja PAGE-/PAGE+
**

Painikkeilla voi vaihtaa kanavaa tai sivua.
**

13. VALMIUSTILA
**

Käynnistää laitteen ja asettaa sen 
takaisin valmiustilaan.**

14. #**
(Varattu tulevia toimintoja varten)*

15. EXIT**

Poistuminen päävalikosta tai
ohjelmaopasvalikosta.**

16. MYKISTYS**

Mykistää TV:n äänen tilapäisesti.**

17. TEKSTITYS (keltainen)
**

Vaihtaa tekstityskielen.

**18. G (sininen)

**

Tuo pelit näkyviiin.

19. BACK

**

Palaa edelliseen valikkoon ja näyttöön.

20. GUIDE

**
Tuo ohjelmaoppaan näkyviin.

21. V- / V+

**

Painikkeilla voi säätää äänenvoimakkuutta.

**

**
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**
22. TALLENNUSPAINIKKEET

(FAST REWIND)
**

Nopea taaksepäin kelaus. Jokaisella 
näppäimen painalluksella kelaus 
nopeutuu (4 tasoa).
**

(PLAY / PAUSE)
**

Ohjelman toistaminen tai sen 
keskeyttäminen.
**

(FAST FORWARD)
**

Ohjelman nopea eteenpäin kelaus.
Jokaisella näppäimen painalluksella
kelaus nopeutuu (4 tasoa).
**

(RECORD)
**

Käynnistää tallennuksen.
**

(STOP)
**

Keskeyttää katseltavan ohjelman toiston
ja vaihtaa sen hetkiseen menossa
olevaan ohjelmaan.
**

(SLOW MOTION)
**

Ohjelman toistaminen hidastettuna.
Jokaisella näppäimen painalluksella
menossa oleva lähetys hidastuu
(3 tasoa).

23. Kuva kuvassa -toiminnon ja ajansiirtotallenuksen
näppäimet

(TIME BAR)
**

Tuo aikanäytön näkyviin. Painamalla 
kaksi kertaa näppäintä lista tallennetuista 
ohjelmista tulee näkyviin.
**

(INSTANT REPLAY)
**

Toistaa lähetyksen 7 viimeistä sekuntia.
**

(COMMERCIAL SKIP)
**

Siirtyy 30 sekuntia eteenpäin nykyisestä
katselukohdasta.
**

(A-B REPEAT)
**

Määritetyn kohdan toistaminen
uudelleen.
**

(ADD BOOKMARK)
**

Tallentaa menossa olevan ohjelman
kirjanmerkiksi.
**

(BOOKMARK LIST)
**

Tuo listan tallennetuista kirjanmerkeistä
näkyviin.
**

(PIP)
**

Tuo kuva kuvassa -näytön näkyviin.
(Picture in Picture).
**

(MOVE PIP)
**

Kuva kuvassa -näytön siirtäminen.
**

(SWAP PIP)
**

Vaihtaa koko näytön kokoisen kuvan
kuva kuvassa näyttöön.
* varattu tulevia toimintoja varten
**

Huomautus: PIP: Picture in Picture
(kuva kuvassa -toiminto)

* *

   TSR:   Time Shifted Recording
  (Ajansiirtotallennus)

**

1. Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön
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Tässä luvussa annetaan vastaanottimen asennusohjeet. Valitse käyttötarkoituksellesi sopivin
vaihtoehto.

Huomautus: Jos vastaanottimen asentamisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys paikalliseen
 jälleenmyyjään.

2.1 Liittäminen televisioon, videoon ja HiFi-järjestelmään

1. Television liittäminen

Tämä on yksinkertaisin liittämisvaihtoehto.

Liitä SCART-kaapelin toinen pää vastaanottimen takana olevaan TV SCART -liittimeen 
ja toinen pää television SCART -liittimeen. 
**

**

2. Liittäminen
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2. Television ja videonauhurin liittäminen

Liitä SCART-kaapelien toiset päät vastaanottimen TV ja VCR SCART liittimiin ja 
ja toiset päät television ja videoiden SCART-liittimiin. 
**

**

2. Liittäminen
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3. HiFi-järjestelmän liittäminen

Liitä vastaanottimen lähtöliittimet HiFi-järjestelmän vastaaviin tuloliittimiin (vasen äänilähtö 
vasempaan äänituloon, oikea äänilähtö oikeaan äänituloon).

Dolby Digital -ääntä kuunnellaksesi liitä optinen S/PDIF-tulolähtö Dolby Digital-dekooderiin 
seuraavalla tavalla: 
**

**

**
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2.2 Antennin liittäminen.

Suosittelemme liitttämään antennin jollakin seuraavista tavoista.

PVR-9100 on mahdollista käyttää yhtä tai kahta taajuusmuunninta asetuksista riippuen.
**S

Single: Tallennus tapahtuu virittimen 2 kautta. Tallennuksen aikana voit katsoa ja vaihdella kanavia, 
joilla on sama polarisaatio kuin tallentamallasi kanavalla. Kanavia, joilla on eri
polarisaatio et voi katsoa.

Dual: Virittimillä 1 ja 2 voi olla sama tai eri signaalilähde. Voit vaihdella myös tallennuksen aikana 
polarisaatiosta riippumatta kanavia.

1. Loop Through (Ketjutus)

Kiinnitä antennikaapeli vastaanottimeen ja ketjuta toinen kaapeli laitteen toiseen 
vastaanottimeen.

Valitse asennusvalikossa Yhteystyypiksi Single.
**

**

2. Liittäminen
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2. Yhden dual -taajuusmuuntimen liittäminen

Liitä molemmat antennikaapelit, jotka lähettävät samaa signaalia, vastaanottimeen. 

Valitse asennusvalikossa Yhteystyypiksi Dual (Same).
**

**

3. Kahden eri antennin liittäminen

Liitä antennikaapelit, jotka lähettävät eri signaalia, vastaanottimeen.
Voit konfiguroida LNB :tä  ja LNB 2:ta toisistaan riippumatta.

Valitse asennusvalikossa Yhteystyypiksi Dual (Different).
**

**

**
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2.3 Virran kytkeminen
**

1.Liitä vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.

**
2.   Kytke virta päälle vastaanottimen takapaneelissa vasemmalla sijaitsevasta virtapainikkeesta.

Varmista, että valmiustilan LED-merkkivalo syttyy ja palaa sinisenä.

**

**
3.   Kytke virta painamalla kaukosäätimen VALMIUSTILA -painiketta

tai vastaanottimen etupaneelissa olevaa VALMIUSTILA -painiketta .

**

**

2. Asennus
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Kun kytket virran laitteeseen ensimmäisen kerran, ohjattu asennus alkaa automaattisesti.

Ohjattu asennus auttaa yksinkertaisine rakenteineen ja valikko-ohjauksineen 
tekemään tarpeelliset asetukset. Kun asennustoimenpiteet ovat valmiit, voit katsoa 
TV- ja radio-ohjelmia. Voit valita kohteet NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Huomautus: Voit palata edelliseen näyttöön ohjatun asennuksen aikana
    painamalla BACK -painiketta tai valitsemalla 

Back  (Takaisin) -vaihtoehdon OK ja painamalla 
-painiketta.

3.1  Kieli

Voit määrittää valikon, äänen ja tekstityksen kielen.

Valitse haluamasi kieli            -painikkeilla ja paina
valitsemasi kieli oletuskieleksi painamalla OK  -painiketta.

Huomautus: Näytössä olevat kielet saattavat vaihdella
 maan mukaan.

3.2 Maan asettaminen

Voit valita maan.

Valitse haluamasi maaluettelosta -painikkeilla ja
paina OK  -painiketta .

3.3 Antennin asetus

Voit asettaa antennin ominaisuudet katsoaksesi ohjelmaa.
Valitse haluamasi kohta             -painikkeilla ja paina
OK -painiketta.

**

3. Ohjattu asennus
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1. Määritä Yhteystyyppi.

Paina OK          tai     -painiketta valitaksesi yhteystyypiksi Single tai Dual (Same).

2. Määritä Satelliitti.
Paina OK         tai     -painiketta tuodaksesi satelliittiluettelon näkyviin. Valitse haluamasi 
satelliitti           -painikkeilla ja paina sitten OK          -painiketta.

3. Määritä LNB-taajuus.
Paina OK        tai     -painiketta tuodaksesi LNB-taajuusluettelon näkyviin. Valtise haluamasi 
taajuus            -painikkeilla ja sitten OK      -painiketta. 

Jos haluamaasi LNB-taajuutta ei ole luettelossa, valitse Käytt. määr. ja syötä taajuus 
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Paina lopuksi OK         -painiketta.

Huomautus: Jos käytät universaalia LNB:tä, valitse LNB-taajuudeksi  Universal, joka on
    9750/10600 (MHz). Jos valitset taajuudeksi  Universal, 22 kHz:n ääni 
    ei ole käytössä.

4. Määritä 22 kHz:n ääni.
Paina OK          tai     -painiketta muuttaaksesi asetuksia. Jos käytät 22 kHz:n kytkintä, 
valitse Käytössä. Muussa tapauksessa valitse Ei käyt.

5. Määritä DiSEqC-tulo.
Paina OK       tai    -painiketta tuodaksesi DiSEqC -kytkimien luettelon näkyviin.
Valitse DiSEqC -kytkin             -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.

.6. Kun asetukset ovat valmiit, valitse Seuraava            -painikkeilla ja paina OK
-painiketta aloittaaksesi automaattisen haun.

Huomautus:
• Kun antenni on asetettu oikein, signaalin voimakkuuden ja laadun näyttö kuvaruudun alareunassa

siirtyy ylöspäin.
• Jos antennia asetettaessa ilmenee ongelmia tai kysyttävää, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään

tai huoltopalveluun.

3.4 Automaattinen haku

Voit hakea satelliitteja automaattisesti antennin asetuksista
riippuen.

Odota kunnes automaattinen haku on valmis.
Jos haluat keskeyttää automaattisen 
haun, paina OK-painiketta        . Kun automaattinen haku
on valmis tai se on keskeytetty, tallentuu tulos
automaattisesti ja voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

**

3. Ohjattu asennus
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3.5 Kellonajan asetus

Voit asettaa aikareferenssikanavan ja kellonajan.
**

Aikareferenssikanava
Voit valita omalta aikavyöhykkeeltäsi kanavan, jota katsot usein 
ja jolla on tarkat kellonaikatiedot.

1. Valitse Aikareferenssikanava            -painikkeilla.
2. Paina OK          tai    -painiketta tuodaksesi 

Aikareferenssikanavaluettelon näkyviin.
3. Valitse kanavasi            -painikkeilla ja paina 

OK         -painiketta.

**K

Kellonajan asetus
Asettaaksesi kellonajan sinun on annettava
GMT (Greenwich Mean Time) -aikaero.

1.    Valitse GMT-aikaerovalikosta            -painikkeilla.

2. Paina OK-näppäintä tai      -näppäintä
tuodaksesi GMT-listan näkyviin. Voit asettaa GMT-aikaeron
30 minuutin tai 60 minuutin tarkkuudella.

3.   Valitse haluamasi GMT-aikaero            -painikkeilla ja
                                                                  paina sitten OK -näppäintä.

4.   Valitse sitten Seuraava
ja paina OK -näppäintä

5.   Valitse tuloksen ollessa näytöllä Lopeta
painikkeilla ja lopeta ohjattu asennus painamalla
OK -painiketta.

Huomautus: Vastaanotin asettuu oikeaan aikaan 
    automaattisesti GMT-aikaeron muuttuessa.

Varoitus:
EXIT -näppäimellä          tallennat vastaanottimeen tallennetut tiedot ja 
lopetat ohjatun asennuksen, ennen kuin kaikki vaiheet on läpikäytynä.
Jos lopetat ohjatun asennuksen, ennen kuin kaikki asetukset on tehtynä,
et voi katsoa ohjelmia normaalisti. Tässä tapauksessa voit valita haluamasi 
asetukset valitsemalla MENU - Asennus - Antennin asetus ja 
Automaattinen haku.

**

**
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Tässä luvussa on tietoja laitteen perustoiminnoista, kuten kanavien vaihtamisesta ja 
äänenvoimakkuuden säätämisestä.

4.1 Kanavien vaihtaminen

Voit vaihtaa kanavan jollakin seuraavista tavoista:
1.   Painamalla CH-/CH+ -painikkeita .

2.   Valitsemalla haluamasi kanava NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
3.   Valitsemalla TV tai radiokanavan TV/RADIO -painikkeella.

Huomautus: Voit valita kanavan myös kanavaluettelosta tai ohjelmaoppaasta.
   Lue lisätietoja luvuista 7 ja 8.

4.2 Äänenvoimakkuuden säätö

1.  Voit säätää äänenvoimakkuutta V-/V+ -painikkeilla.

2. Voit mykistää äänen tilapäisesti painamalla MYKISTYSPAINIKETTA.

Huomautus: Mykistys-toiminto pysyy käytössä, vaikka vaihdat kanavaa.

4.3 Tekstityskielen muuttaminen

Jos käynnissä olevassa ohjelmassa on tekstitysmahdollisuus, voit valita 
tekstityskielen.

1.   Paina TEKSTITYS
-painiketta nähdäksesi kieliluettelon.

2.   Valitse haluamasi tekstityskieli käyttämällä           -painikkeita
ja paina OK
kielellä ruudun alareunassa.

3.   Jos et halua tekstitystä, valitse kieliluettelosta
vaihtoehto Ei käytt.

Huomautus: Voit valita oletustekstikielen valitsemalla MENU -
Järjestelmän asetukset -  Kielten asetus -
Tekstityksen kieli.

**

4. Perustoiminnot
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4.4 Äänen kielen muuttaminen

Jos katsomaasi ohjelmaa voi kuunnella eri kielisinä, voit valita haluamasi kielen.

1.   Paina ÄÄNIRAITA -painiketta
tuodaksesi äänitiedot näkyviin.

2.    Valitse haluamasi kieli            -painikkeilla ja 
.paina OK -painiketta vaihtaaksesi kielen.

3.   Valitse äänen ulostuloasetukset (vasen, oikea, stereo)
käyttämällä          -painikkeita.

4.    Poistu valikosta painamalla EXIT          tai
ÄÄNIRAITA -painiketta.

Huomautus:
• Voit valita äänen oletus kielen valitsemalla MENU - Järjestelmän asetukset

Kielten asetus - Äänen kieli.
•     Jos ohjelmassa on Dolby Digital -ääni, et voi muuttaa ulostuloasetuksia (vasen,

oikea, stereo).
•     Valitsemalla MENU - Järjestelmän asetukset - Kielten asetus - Äänten prioriteetti

vaihtoehdon Dolby Digital, lähetetään ohjelmat, joissa on Dolby Digital -ääni, automaattisesti
Dolby Digital -muodossa, riippumatta äänen oletuskielestä.

4.5 Ohjelmatiedot (Infoikkuna)

Aina kun vaihdat kanavaa, ohjelmatiedot näkyvät hetken ruudun alareunassa. Voit tarkastella
tietoja ohjelman aikana painamalla           -painiketta. Poistaaksesi infoikkunan näkyviltä
paina EXIT .

1. Yleistiedot

Ruudussa näkyvät seuraavat yleistiedot:

**

**?
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1. Kanavan numero ja nimi
2. Ohjelman nimi
3. Symbolit

Näkyy vain, jos ohjelmaa tallennetaan.

Näkyy vain, jos ohjelma on ajastettu.

Alaikäraja. Ilmaisee ohjelmalle tarkoitetun kohdeyleisön alaikärajan.

Näkyy vain, jos kanava on lukittu.

Näkyy vain, jos kanava on salattu.

Näkyy vain, jos tekstitystiedot ovat saatavilla.

Näkyy vain, jos kanavalla on tekstitelevisio-ominaisuus.

Näkyy vain, jos ohjelmassa on Dolby Digital -ääni.
**

4. Kellonaika
5. Muita tietoja ohjelmasta. Näkyy vain jos muita tietoja on saatavilla.
6. Signaalin voimakkuus ja laatu. Näyttää signaalin tason.
7. Satelliitin nimi tai kanavanvaihtotapa: Jos valitset Kaikki kanavat

valitsemalla MENU - Järjestä kanavat - Kanavanvaihtotapa
näkyy ruudulla satelliitin nimi, johon kanava kuuluu.
Jos valitset Vain nykyinen kanavaluettelo näkyy ruudulla kanavaluettelo, 
jonka valitsit.

8. Ohjelman lähetysaika ja tilarivi: Näyttää ohjelman keston ja tämän hetkisen tilan.

9. Seuraavan ohjelman tiedot: Näkyy, mikäli seuraavan ohjelman tiedot ovat saatavilla.
Paina

Huomautus: Jos ohjelmatietoja ei ole saatavilla, ruudussa ei näy mitään..

**

4. Perustoiminnot
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2. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta

Voit tarkastella ohjelman yksityiskohtaisempia tietoja 
painamalla i
on näkyvissä.

Huomautus:
• Paina i

näkyvistä.
• Jos ohjelmatietoa on useammalla kuin yhdellä sivulla, käytä

           -painikkeita selailuun.

4.6 Asetusluettelo

Voit tarkastella, vahvistaa ja halutessasi muuttaa kanavatietoja.

Huomautus: Jos haluat tarkastella asetusluetteloa, paina OPT+
seuraavat toiminnot ovat käytettävissä sillä kanavalla, jonka päällä osoitin on.

1. Lisää kanava suosikkiluetteloon

Voit lisätä katsomasi kanavan suosikkiluetteloon heti. Kanavan voi lisätä myös useisiin
suosikkiluetteloihin.

1. Paina OPT+
2. Valitse Suosikki

ja paina OK
3. Valitse Suosikkiluettelo

kanava suosikkiluetteloon OK -painikkeella.

4. Jos haluat poistaa kanavan suosikkiluettelosta, paina
OK         -painiketta uudelleen kanavan kohdalla
suosikkiluettelossa. .

5. Voit siirtyä ylävalikkoon -painikkeella. Muutokset
tallentuvat automaattisesti.

Hinweis: Lisätietoja suosikkiluettelon nimen muuttamisesta
ja kanavatietojen tallentamisesta kaikkiin kanaviin
on luvussa 7.

**

**
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2. Kanavan lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Voit lukita kanavan tai poistaa lukituksen katsoessasi ohjelmaa.

1. Paina OPT+ -painiketta.

2. Valitse Lukitse

3. Valitse Lukitse käyttämällä

4. Valitse Poista lukitus käyttämällä           -painikkeita ja 
paina OK -painiketta.

5. Lukituksen poistaminen edellyttää avauskoodin antamista.
Poista kanavan lukitus antamalla avauskoodi.

6. Voit siirtyä ylävalikkoon -painikkeella.
Muutokset tallentuvat automaattisesti.

Huomautus:   Jos haluat katsoa lukittua kanavaa, sinun on annettava avauskoodi.

3. Kanavan poistaminen

Voit poistaa kanavan katsoessasi ohjelmaa.

1. Paina OPT+       -painiketta

2. Valitse Poista            -painikkeilla ja paina
OK tai     -painiketta.

3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä ja paina OK
-painiketta.

4. Poista kanava antamalla avauskoodi
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

**

4. Perustoiminnot
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4. Kanavatiedot

Voit katsoa tarkempia tietoja sen hetkisestä kanavasta katsoessasi ohjelmaa.

1. Paina OPT+     -painiketta

2. Valitse nuolinäppäimillä Tiedot tuodaksesi
kanavatiedot näkyviin. 

**

Infokentässä ovat seuraavat tiedot näkyvillä:

1. rivi Palveluntarjoaja

2. rivi Satelliitti ja salauksenpurkujärjestelmä 

3. rivi Kanavan transponderitiedot (taajuus, polarisaatio, symbolinopeus, FEC eli virheenkorjaus)

4. rivi Video-PID, Audio-PID, PCR-PID (Packet Identification)

5. rivi Service-ID (SID), Network-ID (NID)
**

Huomautus :    Näytetty tieto voi vaihdella.

**

**
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5.1 Kuva kuvassa -näyttö (PIP)

Kun painat kauko-ohjaimesta PIP -painiketta katsoessasi ohjelmaa, voit katsoa toista ohjelmaa
samanaikaisesti näytöltä. Ääni tulee päänäytöllä olevasta ohjelmasta. 

Jokaisella PIP -  -painikkeen painalluksella kuva-kuvassa -näyttö muuttuu kuten alla olevissa 
kuvissa ( 1:6 -> 1:1 -> normaali).
**

1:6 Kuva kuvassa
    -näyttö

**

1:1 Kuva kuvassa
    -näyttö

**

Normaali näyttö
**

Huomautus:
• Kuva kuvassa -toiminto on vain televisio-ohjelmia varten. Radio-ohjelmille kuva kuvassa

-toimintoa ei voi käyttää.
• Katsoessasi tallennettua ohjelmaa kuva kuvassa -toimintoa ei voi käyttää.
• Salatuilla televisio-ohjelmilla kuva kuvassa -toiminto voi toimia vain 

osittain.

1. Näyttöjen vaihtaminen keskenään kuva kuvassa-toiminnossa

Tämä toiminto on käytössä 1:6 kuva kuvassa -näytölle tai 1:1 kuva kuvassa -näytölle.

Paina kauko-ohjaimesta SWAP PIP         -painiketta vaihtaaksesi päänäytön kuva kuvassa-
näyttöön, sillä kanavan vaihtaminen on mahdollista vain päänäytölle. Paina
CH-/CH+    tai             -painikkeita vaihtaaksesi kanavaa. 

Huomautus  :    SWAP PIP-toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa.

    Radio-ohjelmille.

    Kun näytöllä on ohjelmaluettelo, ääniraita, tekstitys tai muuta tietoa. 

**

5. Kuva kuvassa -toiminto (PIP) ja 
Ajansiirtotallennus
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2. Kuva kuvassa -näytön siirtäminen (Vain 1:6 kuva kuvassa-
    näytölle)

Paina kauko-ohjaimesta MOVE PIP     -painiketta siirtääksesi kuva kuvassa -näyttöä.
Jokaisella MOVE PIP          -painikkeen painalluksella kuva kuvassa -näyttö siirtyy
seuraavien kuvien osoittamalla tavalla (1-> 2-> 3-> 4).
**

**

1
**

**

2
**

**

3
**

**

4
**

3.  Kanavan vaihtaminen kuva kuvassa -näytölle

Painamalla *  -painike    tta voit valita ja muuttaa kuva kuvassa
-toiminnon kanavaa.

Paina kauko-ohjaimesta PIP -painiketta saadaksesi kuva
kuvassa -näytön  ja paina * -painiketta. Kuva kuvassa 

kanava CH-/CH+             -painikkeiden tai nuolinäppäinten
avulla ja paina OK -painiketta. Voit vaihtaa vain kuva kuvassa-
näytön kanavaa. 

**

**

FIN 33

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**

-toiminnon kanavalista tulee esiin päänäytölle. Valitse haluamasi  



**

5.2 Ajansiirtotallennus (Time Shifted Recording/TSR)

Tällä laitteella voit tallentaa käynnissä olevaa ohjelmaa väliaikaisesti kiintolevylle, jotta ohjelmaa
voidaan katsoa myöhemmin uudelleen aivan kuten videonauhurilla tallennettua ohjelmaa: Voit kelata,
katsoa uudelleen ja pysäyttää kuvaa.

1.Aikanäyttö

Jos painat TIME BAR -painiketta katsoessasi televisiota, näytön alareunaan ilmestyy aikanäyttö. 
Aikanäyttö näyttää sillä hetkellä meneillä olevan tapahtuman, aikaeron lähetyksen ja katselun välillä sekä
tallennetun ohjelman pituuden.

**

**
1.   Toiminnon ilmaisin
2.   Aikaviive
3.   Ohjelmaa tallennettu
4. Katselukohta
5. Reaalikuva
6.    Kellonaika

2. Ajansiirtotallennus

Jos painat kauko-ohjaimen PLAY/PAUSE    -painiketta, 

pysähtyi.

Huomautus:
Keskeytys aiheuttaa aikaeron lähetyksen ja katseltavan ajankohdan välillä. Aikaero on sama kuin 
aika, jonka lähetys on ollut keskeytettynä. Voit tarkastaa aikaeron aikanäytöltä. Myös kuvan 
hidastaminen lähetyksessä tai kelaaminen aiheuttava saman ilmiön. Paina STOP          -painiketta
poistaaksesi aikaeron ja seurataksesi taas suoraa lähetystä.

**

5. Kuva kuvassa -toiminto (PIP) ja ajansiirtotallennus
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-painiketta uudelleen ohjelmaa jatkuu siitä, mihin se



**

3. Taaksepäin kelaus

Paina kauko-ohjaimesta REWIND          -painiketta, kun haluat 
katsoa menneen kohtauksen uudelleen. Aina kun painat REWIND

x 2 x 4, x 16, x24).

Kun painat PLAY -painiketta, kelaus pysähtyy ja ohjelma jatkuu normaalilla nopeudella.

Huomautus: Voit kelata taaksepäin siihen kohtaan asti, jossa vaihdoit kanavaa. Jos katselukohta
   saavuttaa aloituskohdan kelauksen aikana, ohjelma näytetään normaalilla 
   nopeudella tästä kohdasta lähtien.

4. Eteenpäin kelaus

Paina kauko-ohjaimesta FORWARD -painiketta, kun haluat 
kelata ohjelmaa eteenpäin. Aina kun painat FORWARD
-painiketta, eteenpäin kelaus nopeutuu
x 4, x 16, x 24).

Kun painat PLAY -painiketta, kelaus pysähtyy ja ohjelma jatkuu normaalilla nopeudella. 

Huomautus:   Eteenpäin kelausta voi käyttää ainoastaan silloin, jos lähetettävän ohjelman
   ja katsottavan kohdan välillä on keskeytyksestä, hidastuksesta tai taaksepäin 
   kelauksesta aiheutunut aikaero. Voit kelata eteenpäin lähetyksen sen hetkiseen
   menossa olevaan kohtaan, kun katselukohta saavuttaa lähetyksen se näytetään
   normaalilla nopeudella.

5. Tallennus

Paina RECORD -painiketta, kun haluat aloittaa lähetettävän ohjelman tallennuksen.
Kun ajansiirto tallennus tallensi ohjelman väliaikaisesti, tallentaa tallennustoiminto ohjelman
pysyvästi, jotta ohjelman voi katsella milloin haluaa. Lisätietoja tallennuksesta kappaleessa 6. 

**

Tallennuksen lopettamisajan asettaminen
Paina RECORD -painiketta asentaaksesi tallennuksen lopettamisajan. Voit
asettaa lopettamisajan 10 minuutin tarkkuudella          -painikkeilla. Painamalla OK
-painiketta lopettamisajan muutos tallentuu. Painamalla BACK tai EXIT
-painiketta voit keskeyttää toiminnon ilman lopettamisajan muutoksen tallentamista.

**

**
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-painiketta, takaisinpäin kelaus nopeutuu (neljä nopeustasoa,

(neljä nopeustasoa, x 2,



**

6. Muut ajansiirtotoiminnot

Voit suorittaa muita ajansiirtotoimenpiteitä seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.
**
Hidastus
Paina SLOW MOTION -painiketta katsoaksesi menossa olevaa ohjelmaa hidastettuna. 
Jokaisella SLOW MOTION        -näppäimen painalluksella menossa oleva lähetys hidastuu
entisestään ( 3 tasoa, x 1/2, x 1/4, x 1/8). Painamalla PLAY -näppäintä hidastustoiminto
loppuu ja ohjelma näytetään normaalilla nopeudella.
**
Suora siirtyminen
Kun painat ensin TIME BAR  ja sitten           -painikkeita katsoessasi ohjelmaa, liikuteltava 
nuoli ilmestyy toimintoriville. Siirrä nuolta nuolinäppäimillä          haluttuun kohtaan ja paina OK
         -painiketta. Ohjelma näytetään valitsemastasi kohdasta. 

**

Mainosten ohitus
Paina COMMERCIAL SKIP          -painiketta siirtyäksesi 30 sekuntia eteenpäin nykyisestä 
katselukohdasta. Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan, jos katseltavan ja menossa olevan
lähetyksen välillä on aikaeroa. Jos aikaeroa on vähemmän kuin 30 sekuntia siirrytään 
meneillään olevaan lähetykseen. Katso kappale 9.6.

**Pik

Pikatoisto
Paina INSTANT REPLAY -painiketta nähdäksesi lähetyksen viimeisestä 7 sekunnista 
uusinnan. Kun uusinta on suoritettu ohjelma jatkuu normaalisti. Katso kappale 9.6.

**
Tallenneluettelo
Tallenneluettelo tulee näkyviin painamalla TIME BAR     -painiketta. Valitse haluamasi 
ohjelma ja paina OK         -painiketta katsoaksesi ohjelmaa. PAGE-/PAGE+
-painikkeella voit selailla tallenneluetteloa eteen- ja taaksepäin. Nuolinäppäimillä.
voit vaihtaa videotallennelistan ja äänitallennelistan välillä. Kun painat uudelleen TIME BAR
         -painiketta tallennelista ja aikanäyttö katoavat näytöltä.

**
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Kirjanmerkki
Kirjanmerkkitoiminnon avulla voit siirtyä suoraan tiettyyn kohtaan katsoessasi tallennettua 
ohjelmaa. Käytä kirjanmerkkitoimintoa siirtyäksesi nopeasti ja helposti tiettyyn kohtaan. 

**
- Kirjanmerkin lisääminen
Painamalla ADD BOOKMARK -painiketta voit lisätä kirjanmerkin katsoessasi 
tallennettua ohjelmaa.

Huomautus:.  Kirjanmerkkitoimintoa voi käyttää vain tallennetuille ohjelmille. Yhteen 
   ohjelmaan voi lisätä korkeintaan 32 kirjanmerkkiä.

**
- Kirjanmerkin poistaminen
Poistaaksesi kirjanmerkin paina BOOKMARK LIST -painiketta ja valitse            -painikkeilla
kirjanmerkki. Kun painat ADD BOOKMARK       -painiketta kirjanmerkki poistuu.

Huomautus: Paina BOOKMARK LIST tai EXIT  -painiketta poistaaksesi
    kirjanmerkkilistan näkyvistä.

**
- Kirjanmerkkiin siirtyminen
Paina BOOKMARK LIST -näppäintä. Valitse nuolinäppäimillä            kirjanmerkki ja paina
OK     -painiketta. Ohjelmaa aletaan näyttää kirjanmerkin kohdasta. .

**
Uusinta
Voit määrittää tietyn kohdan tallennetussa ohjelmassa ja katsoa sen uudelleen. Paina A-B
        -painiketta määrittääksesi uusinnan aloituskohdan. Määritä lopetuskohta           -painikkeilla
ja  paina OK -painiketta. Määritelty kohta näytetään uudelleen. Painamalla A-B
-painiketta voit lopettaa määrittämäsi kohdan uudelleenkatselun. 

Katsoessasi ohjelmaa voit käyttää ajansiirtotallennuksen toimintoja kuten videonauhurin toimintoja. 
Paina STOP          -painiketta keskeyttääksesi tallennetun ohjelman katsomisen ja katsoaksesi
meneillä olevaa ohjelmaa. 

**

**
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Koska vastaanottimessa on kiintolevy, ohjelmia voidaan tallentaa ilman mitään ulkoisia
laitteita kuten videonauhuria.
**

**

6.1 Välitön tallennus

Paina kaukosäätimestä RECORD -painiketta tallentaaksesi menossa olevaa ohjelmaa. 
Jos tallennuksessa ei ole aikaviiivettä, vastaanotin lopettaa tallennuksen ja siirtyy menossa 
olevaan ohjelmaan. Jos tallennuksessa on aikaviive, voit siirtyä menossa olevaan ohjelmaan 
painamalla STOP            -painiketta.

Huomautus:
• Varmista ennen tallennusta, että kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tilaa, koska tallennus 

katkeaa, jos kiintolevyn tila loppuu. Yhden tunnin mittaisen ohjelman tallennus saattaa 
viedä jopa 3 Gt vapaata tilaa Yhden tunnin tallennuksen käyttämä tila vaihtelee ja riippuu
tallennettavasta ohjelmasta.

• Tällä vastaanottimella voit äänittää radio-ohjelmia.

6.2 Ajastettu tallennus

Voit ajastaa laitteen tallentamaan haluttua ohjelmaa automaattisesti. Voit tehdä ajastuksen
valitsemalla MENU - Tallennus - Tallennusajastus tai ohjelmaoppaan. Lisätietoja 
tallennusajastuksesta sähköisen ohjelmaoppaan avulla löydät luvusta 8.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Tallennus  -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta. 

3. Valitse Tallennusajastus          -painikkeilla ja paina OK
          tai     -painiketta, jotta näyttöön ilmestyy ajastetun
tallennuksen luettelo. 

**
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**

1. Ajastetun tallennuksen lisääminen

1. Valitse tyhjä kohta ja paina OK          -painiketta
lisätäksesi uuden ajastetun tallennuksen.

2. Aseta Kanava ja Päivämäärä. Paina     -painiketta 
tuodaksesi kanava- ja päivämääräluettelon näkyviin. 
Valitse haluamasi kohta           -painikkeiden avulla ja
paina OK         -painiketta. Voit valita haluamasi kanavan 
myös NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

3. Aseta Aika -painikkeilla ja NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9).

4. Valitse Toistuva-tila kohdasta Kerran, Päivitt. tai Viikoitt.
         -painikkeilla.

5. Valitse Lukitse -painikkeilla.

6. Lopetettuasi valitse Tallenna ja paina sitten OK -painiketta..

7. Voit peruuttaa ajastuksen valitsemalla ensin Peruuta ja painamalla sitten OK
-painiketta.

Huomautus:
• Voit ajastaa tallennettavaksi 20 ohjelmaa.
• Jos tallennettava ohjelma menee päällekkäin voimassa olevan ajastuksen kanssa,

muokkaa ajastusta.
• Jos tallennettava kanava on lukittu, käyttölukittu tai sille on asetettu katseluesto, sinun 

on annettava avauskoodi. 

2.  Tallennustietojen muuttaminen

1. Valitse ajastuslista ja paina OK     -painiketta,
lisätäksesi uuden ajastetun tallennuksen. 

2. Muuttaaksesi tallennustietoja valitse Muokkaa
-painikkeilla ja paina OK -painiketta.
Jos haluat peruuttaa ajastuksen, valitse Peruuta.
-painikkeilla ja paina OK       -painiketta.

**

**
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3. Muuta Kanava ja Päivämäärä. Paina      -painiketta

tuodaksesi kanava- ja päivämääräluettelo näkyviin. 
Valitse haluamasi kohta           -painikkeiden avulla ja 
paina OK -painiketta. Voit valita haluamasi kanavan 
myös NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

4. Muuta Aika -painikkeella ja NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9).

5. Muuta Toistuva -tila          -painikkeilla. Valittavana on
Kerran, Päivitt. tai Viikott..

6. Muuta L ukitse -tila         -painikkeilla.

7. Voit peruuttaa muokatun ajastuksen valitsemalla Peruuta ja painamalla OK
-painiketta.

8. Voit tallentaa muokatun ajastuksen ja lopettaa muokkaamisen valitsemalla Tallenna
ja painamalla OK -painiketta.

Huomautus: Jos olet määrittänyt ajastetun tallennuksen asetukseksi Lukittu, tallennetun 
   ohjelman toistoon tarvitaan avauskoodi.

6.3 Ohjelman toisto

Voit tarkastella tallennettujen ohjelmien luetteloa valitsemalla MENU - Tallennus - Tallennettu ohjelma 
ja painamalla PLAY -painiketta. Luetteloa voi helposti tarkastella ohjelman katselun aikana 
painamalla kaksi kertaa TIME BAR -painiketta ja sitten PLAY -painiketta.

*1. Paina MENU          -painiketta.

2. Valitse Tallennus -painikkeilla ja paina OK tai     -painiketta.

3. Tallennettujen ohjelmien luettelo tulee näkyviin, kun valitaan Tallennettu ohjelma 
-painikkeilla ja painetaan OK tai     -painiketta 

4. Valitse ohjelma, jonka haluat katsoa, käyttämällä           -painikkeita ja paina PLAY
-painiketta aloittaaksesi ohjelman toiston.

5. Paina STOP         -painiketta, jos haluat keskeyttää ohjelman katselun ja katsoa 
meneillään olevaa ohjelmaa.

6.   Katsellessasi tallennettua ohjelmaa voit käyttää erilaisia ajansiirtotoimintoja videonauhurin
toimintojen tapaan (kelaus eteenpäin/taaksepäin, hidastus, keskeytys, ohitus, toisto). Voit 
käyttää tähän tallennuspainikkeita tai kauko-ohjaimen lisäpainikkeita. 

Huomautus: Lue lisätietoja ajansiirtotoiminnoista luvusta 5.

**
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6.4 Tallennetun ohjelman muokkaaminen

Valitse MENU- Tallennus - Tallennettu ohjelma ja valitse ohjelma, jonka tietoja haluat muuttaa.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Tallennus    -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta. 

3. Valitse Tallennettu ohjelma -painikkeilla ja
paina OK        tai      -painiketta. Tallennettujen
ohjelmien lista tulee näkyviin.

4. Valitse haluamasi ohjelma ja paina OK       -painiketta 
tuodaksesi informaationäytön esiin.

Huomautus: Jos painat i          -painiketta ohjelman toiston aikana, näytölle ilmestyy tallennetun 
   ohjelman tiedot.

1. Tallennetun ohjelman poistaminen

Valitse Poista informaationäytöstä         -painikkeilla ja paina OK         -painiketta.

2. Tallennetun ohjelman muuttaminen

Valitse informaationäytöstä Muokkaa -painikkeilla ja paina
OK -painiketta. Seuraavien toimintojen jälkeen valitse
Tallenna ja paina OK -painiketta lopettaaksesi muokkauksen.

**

Tallennetun ohjelman nimen muuttaminen
1. Valitse muokkausnäytöstä Ohjelma -painikkeilla

ja paina OK tai     -painiketta. Näytölle ilmestyy
näppäimistö.

2. Kirjoita haluamasi ohjelman nimi näppäimistöllä käyttäen
                   -painikkeita.

3. Lopeta  kirjoitus valitsemalla OK ja painamalla sitten 
OK -painiketta.

**

**
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**
Tallennetun ohjelman suojaaminen poistamiselta
**

1. Valitse muokkausnäytöstä Suojaa -painikkeilla ja paina OK tai     -painiketta
vaihtaaksesi asetuksen joko Käytössä tai Ei käyt. .

2. Käytössä -tila voidaan muuttaa Ei käyt. -tilaan ainoastaan antamalla avauskoodi.

Huomautus: Jos ohjelman suojauksen määritys on Käytössä, sinun on annettava avauskoodi 
   poistaaksesi tallennetun ohjelman.

**

Tallennetun ohjelman lukitseminen
**

1. Valitse muokkausnäytöstä Lukitse -painikkeilla ja paina OK tai     -painiketta
vaihtaaksesi asetuksen joko Käytössä tai Ei käyt. 

2. Käytössä-tila voidaan muuttaa Ei käyt. -tilaan ainoastaan antamalla avauskoodi. 

Huomautus:  Jos ohjelman suojauksen määritys on Käytössä, ohjelmaa voidaan toistaa vain 
   antamalla avauskoodi.

6.5 MP3

Valitsemalla MENU - Tallennus - MP3   voit soittaa tai muokata MP3-
listaa.

Tätä toimintoa tuetaan lähitulevaisuudessa. Valikon rakenteeseen
saattaa tulla muutoksia.

1. Paina MENU          -painiketta.

2. Valitse Tallennus             -painikk eilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Valitse MP3 -painikkeilla ja paina OK tai
     -painiketta. MP3-lista tulee näkyviin.

1. MP3:n soittaminen

Valitse haluamasi musiikkikappale käyttämällä          -painikkeita ja paina PLAY         -painiketta
aloittaaksesi toiston. Painamalla STOP -painiketta voit lopettaa menossa olevan kappaleen
toiston. MP3.n soittamisen aikana voit käyttää MP3-toimintoja kuten kelausta eteen- ja taaksepäin, 
pysäytystä, toistoa ja keskeytystä käyttämällä kauko-ohjaimen lisäpainikkeita. 

Huomautus: Lisätietoja löytyy kappaleesta 5.

**
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**

2. MP3:n muokkaaminen

Valitse Hakemisto             -painikkeilla ja paina OK           -painiketta. MP3-lista tulee näkyviin.
Valitse            -painikkeilla haluamasi MP3 ja paina OK          -painiketta. Muokaukseen voit.
käyttää painikkeita Siirrä, Nimeä uudelleen, Valitse kaikki, Kumoa valitse kaikki ja Poista.
Katso kappale 7.3.

6.6 Digitaalinen albumi

Valitsemalla MENU - Tallennus - Digitaalinen   albumi
voit katsoa ja muokata kuva-albumia. 

Tätä toimintoa tuetaan lähitulevaisuudessa. Valikon
rakenteeseen saattaa tulla muutoksia.

1. Paina MENU   -painiketta.

2. Valitse Tallennus            -painikkeilla ja paina OK
tai      -painiketta.

3. Valitse Digitaalinen albumi -painikkeilla ja
paina OK          tai     -painiketta. Digitaalinen albumi- 
luettelo tulee näkyviin.

1. Digitaalisten kuvien selaaminen

Valitse            -painikkeilla haluamasi kuva ja paina PLAY          -painiketta suurentaaksesi kuvan. 
Painamalla           -painikkeita voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näyttöön. 

Huomautus: Painamalla BACK -painiketta voit pienentää kuvaa huomattavasti. 
   Paina EXIT -painiketta, kun haluat palata menessä olevaan ohjelmaan. 

2. Digitaalisen albumin muokkaaminen

Muokkaukseen voit käyttää painikkeita kuten Hakemisto, Siirrä, Nimeä, Valitse kaikki 
Kumoa valitse kaikki ja Poista. Lisätietoja näistä painikkeista löytyy kappaleista 6.5 ja 7.3.

**

**
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6.7 Kiintolevyaseman tarkistaminen

Voit tarkistaa kiintolevyn vapaan tilan ja alustaa kiintolevyn mikäli se on tarpeen.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Tallennus            -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta. 

3. Valitse Kiintolevyohjaus             -painikkeilla ja
paina OK          tai      -painiketta.

4. Kiintolevyn vapaa ja käytetty tila samoin kuin koko 
kiintolevyn tila voidaan tarkistaa.

5. Kun valitaan Alusta ja painetaan OK         -painiketta,
kaikki tallennetut ohjelmat poistetaan kiintolevyltä ja 
kiintolevy käynnistyy uudelleen.

6. Varmista alustus valitsemalla Kyllä ja antamalla
avauskoodi kiintolevyn alustuksen aloittamiseksi.

Huomautus:
• Ole varovainen, koska alustus poistaa kaikki tallennetut ohjelmat kiintolevyltä. 
• Vaikka kiintolevy olisikin irrotettu esim. vian vuoksi, voit silti katsella ohjelmia. 

**
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Kanavahakua helpottaa ja nopeuttaa viisi kanavaluetteloa.

TV Luettelo kaikista televisiokanavista. Luettelo on lajiteltu kahteen alaryhmään
kanavanumeroiden ja kanavanimien mukaan.

Radio Luettelo kaikista radiokanavista. Luettelo on lajiteltu kahteen alaryhmään 
kanavanumeroiden ja kanavanimien mukaan.

Suosikki Luettelo suosikkikanavista. Luettelossa on viisi alaryhmää, joita voi järjestellä
oman maun mukaan.

Satelliitti Luettelo kanavista satelliitin mukaan. Alaryhmien lukumäärä riippuu kanavahaun
tuloksista.

Salattu Luettelo kanavista salauksenpurkujärjestelmän mukaan. Alaryhmien lukumäärä 
riippuu kanavahaun tuloksista.

7.1 Kanavaluettelon näyttäminen ja vaihtaminen

Voit tuoda kanavaluettelon näkyviin painamalla LIST -painiketta. Voit vaihtaa kanavaa 
luettelossa.

1. Voit tuoda kanavaluettelon näkyviin katsellessasi 
ohjelmaa painamalla LIST tai OK
-painiketta.

2. Kun haluat vaihtaa kanavaa, valitse           -painikkeilla
haluamasi kanava ja paina OK -painiketta.

.

3. Voit vaihtaa kanavan myös antamalla kanavannumeron
suoraan NUMEROPAINIKKEILLA (0~9), jolloin osoitin
siirtyy haluamasi kanavan kohdalle. Paina OK
-painiketta vaihtaaksesi kanavan.

4. Jos haluat näyttää salaussymbolin kanavaluettelossa, valitse Käytössä menemällä MENU -
Järjestelmän asetukset - Muut asetukset - symboli kanavaluettelossa.

Jos et halua näyttää salaussymbolia kanavaluettelossa, valitse Ei käytössä  menemällä MENU -
Järjestelmän asetukset - Muut asetukset - symboli kanavaluettelossa.

Kanavat, joita äänitetään tai joita näytetään kuva kuvassa-tilassa, näkyvät kanavaluettelossa 
eri väreillä. Vaikka voit valita näitä kanavia, et voi katsoa niitä.

Huomautus:
• Jos kanavia on useita, siirry kanavaluettelossa painamalla PAGE-/PAGE+

-painikkeita.
• Jos painat TV/RADIO          -painiketta kanavaluettelon ollessa näkyvissä, kanavaluettelo

vaihtuu TV- tai radiokanavaluetteloksi.

**
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7.2 Kanavaluetteloryhmän vaihtaminen

Voit valita kanavaluettelon ryhmittäin.

1. Voit tuoda ryhmäluettelon näkyviin painamalla
-painiketta, kun kanavaluettelo on näkyvissä.

2. Valitse haluamasi kanavaryhmä            -painikkeilla.

3. Paina OK          tai     -painiketta, valitse haluamasi
alaryhmä            -painikkeilla ja paina OK
-painiketta. Valitun alaryhmän kanavaluettelo tulee 
näkyviin.

.

Huomautus:
• Suosikkikanavaluettelon olemassaolo riippuu tekemistäsi määrityksistä.

Satelliittikanavaluettelon ja salattujen kanavien luettelon olemassaolo riippuu 
kanavahaun tuloksista.

• Jos olet valinnut Vain nykyinen kanavaluettelo vaihtoehdon MENU - Järjestä kanavat - 
Kanavanvaihtotapa - valikossa, voit siirtyä ohjelman aikana katsomaan vain valitun 
kanavaluettelon kanavia käyttämällä CH-/CH+              -painikkeita.

**
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7.3 Kanavien muokkaaminen

Voit muokata kanavaryhmäluettelon kaikkia kanavia tai yhtä kanavaa kerrallaan. 

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Järjestä kanavat           -painikkeilla ja paina
OK            tai      -painiketta.

3. Valitse Muokkaa kanavaluetteloita             -painikkeilla ja 
paina OK tai     -painiketta.

4. Sinun on annettava avauskoodi. Anna avauskoodi 
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Huomautus:
• Tallenna muutokset ja siirry edelliseen valikkoon painamalla BACK          tai     -painiketta.

Voit poistua valikosta painamalla MENU          tai EXIT -painiketta.

• Voit siirtyä helposti valikosta toiseen käyttämällä kunkin valikon numeroa. Valitse
Muokkaa kanavaluetteloita -valikko painamalla kauko-ohjaimesta MENU - 3 - 1
tässä järjestyksessä

• Jos yhteystyyppinä on Dual, niin molemmille virittimille määriteltyjä kanavia käsitellään
yhtenä kanavana, joten toiminnot kuten Poista, Nimeä, Lukitse ja Siirrä ovat voimassa
molemmilla virittimillä. 

1. Kanavaryhmän valitseminen

Voit valita muokattavan kanavaluetteloryhmän. TV- ja radiokanavat sekä satelliittikanavien
ja salattujen kanavien alaryhmät kuuluvat kanavaluetteloryhmiin.

1. Voit tuoda kanavaluetteloryhmän näkyviin painamalla
OK          tai     -painiketta ryhmän nimen kohdalla.

2. Valitse haluamasi kanavaluetteloryhmä 
-painikkeilla ja paina OK         -painiketta.

Huomautus:
• Voit siirtyä TV- tai radioluetteloon suoraan painamalla TV/RADIO -painiketta.

• Jos haluat muokata Suosikkikanavaluetteloa, valitse MENU - Järjestä kanavat - 
Muokkaa suosikkikanavia.

**
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2. Kanavan poistaminen

Voit poistaa yhden tai useita kanavia.
1. Siirrä osoitin kanavaluetteloon         -painikkeilla.

2. Valitse kanava, jonka haluat poistaa, ja paina OK
-painiketta. Voit valita useita kanavia.

3. Valitse Poista     -painikkeella ja paina OK -painiketta.
.

3. Kanavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Voit lukita yhden tai useita kanavia sekä poistaa lukituksen.

1. Siirrä osoitin kanavaluetteloon         -painikkeilla.

2. Valitse haluamasi kanava ja paina OK          -painiketta.
Voit valita useita kanavia.

3. Valitse Lukitse  -painikkeella ja paina OK -painiketta.

Huomautus:
• Lukitus poistuu vain, jos kaikki valitut kanavat ovat lukittuina. 

Kun valitset Poista lukitus kanavan kohdalla, lukitus poistuu.

• Lukittua kanavaa voi katsoa antamalla avauskoodin 
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

4. Kanavien siirtäminen

Voit siirtää yhden tai useampia kanavia haluamaasi kohtaan 
luettelossa, jolloin kanavien numerot muuttuvat sen mukaan.

1. Siirrä osoitin kanavaluetteloon          -painikkeilla.

2. Valitse haluamasi kanava ja paina OK          -painiketta.
Voit valita useita kanavia.

**
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3. Valitse Siirrä -painikkeella ja paina OK          -painiketta.
      Valitut kanavat katoavat hetkeksi kanavaluettelosta. 

4. Siirrä osoitinta            -painikkeilla haluamaasi kohtaan kanavaluettelosa ja paina OK
-painiketta.

5. Valitut kanavat lisätään valitsemaasi kohtaan järjestyksessä.

Huomautus: Siirrä -toiminto voidaan käyttää vain TV- ja radioluetteloissa. 
   Käyttäessäsi Siirrä - toimintoa kanavanumerot muuttuvat.

5. Kanavien uudelleen nimeäminen

Voit antaa kanaville haluamiasi nimiä.
1. Siirrä osoitin kanavaluetteloon         -painikkeella. 

2. Valitse haluamasi kanava ja paina OK          -painiketta.
Voit valita vain yhden kanavan.

3. Valitse Nimeä     -painikkeella ja paina OK
-painiketta.

4. Kirjoita kanavan uusi nimi näppäimistön avulla, joka ilmestyy 
      näytölle. 
5. Kun olet kirjoittanut kanavan nimen, valitse OK ja paina

OK -painiketta.

6. Kaikkien kanavien valitseminen ja valinnan poistaminen

Voit valita samanaikaisesti kaikki kanavat ja poistaa niiden valinnan.
1. Valitse Valitse kaikki ja paina OK          -painiketta. Kaikki kanavat on valittu. 

2. Valitse Poista valinnat ja paina OK         -painiketta. Kaikkien kanavien valinta
on poistettu.

**
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7.4 Suosikkikanavien muokkaaminen

Voit muokata suosikkikanavia tai suosikkikanavaluetteloa.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Järjestä kanavat            -painikkeilla ja paina
OK         -painiketta.

3. Valitse Muokkaa suosikkikanavia            -painikkeilla
ja paina OK           tai     -painiketta.

Huomautus:
• Tallenna muutokset ja palaa takaisin edelliseen valikkoon painamalla BACK tai

-painiketta. Poistu valikosta painamalla MENU           tai EXIT -painiketta.

• Voit siirtyä helposti valikosta toiseen käyttämällä kunkin valikon numeroa. Valitse 
Muokkaa suosikkikanavia -valikko painamalla kauko-ohjaimesta MENU - 3 - 2 
tässä järjestyksessä.

**Suosikkikanavien luettelon muokkaamiseen tarkoitettujen painikkeiden kuvaus on alla olevassa
taulukossa:

**

Lisää
**

Lisää suosikkikanavan luetteloon.
**

Poista
**

Poistaa suosikkikanavan luettelosta.
**

TV/RADIO
**

Vaihtaa TV- tai radiokanavaluetteloon.
**

Suosikkiluettelo
**

Vaihtaa suosikkiluetteloa.
**

Siirrä
**

Muuttaa suosikkikanavaluettelon sisäisen kanavaluettelon järjestyksen.
**

Nimeä uudelleen
**

Nimeää suosikkikanavaluettelon uudelleen.
**

Järjestä
**

Järjestää kanavat numeron tai nimen mukaan kaikissa TV-
ja radiokanavaluetteloissa.

**

Poista kaikkien valinta
**

Poistaa kaikkien valittujen kanavien valinnan.

**
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1. Suosikkikanavien lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä suosikkikanavia haluamaasi suosikkikanavaluetteloon tai poistaa kanavia
luettelosta.

1. Valitse suosikkiryhmä       .

2. Valitse haluamasi kanavat kaikista TV- ja radiokanavaluetteloista ja lisää 
ne suosikkikanaviksi valitsemalla       .

3. Valitse haluamasi kanavat suosikkikanavaluettelosta ja poista ne 
valitsemalla       .

Huomautus:    Voit vuorotella TV- ja radiokanavaluettelon välillä painamalla kauko- 
    ohjaimesta TV/RADIO          tai valitsemalla       .

2. Suosikkikanavien siirtäminen

Voit siirtää suosikkikanavasi haluamaasi paikkaan suosikkikanavaluettelossa.
Käyttäessäsi tätä toimintoa vain kanavan paikka vaihtuu, ei sen numerointi.

1. Valitse suosikkiryhmä       .

2. Valitse suosikkikanavaluettelossa siirrettävä kanava ja paina OK

3. Valitse        ja paina OK          -painiketta.

4. Siirrä osoitin haluaamaasi paikkaan           -painikkeilla ja paina OK
-painiketta.

5. Valitsemasi kanava siirtyy haluamaasi paikkaan.

3. Suosikkikanavaluettelon uudelleen nimeäminen

Voit nimetä suosikkikanavaluettelon uudelleen.
1. Valitse suosikkiryhmä       .

2. Valitse        ja paina OK -painiketta.

3. Kirjoita Suosikkikanavaluettelon nimi käyttämällä ruudulla näkyvää
näppäimistöä.

4. Nimen kirjoittamisen jälkeen valitse OK ja paina OK         -painiketta.

**
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4. Lisäominaisuudet

Lisäominaisuuksissa on useita toimintoja, joista on hyötyä lisättäessä suosikkikanavia. 

**

TV- ja radiokanavaluettelon vuorotteleminen
Voit lisätä suosikkikanavaluetteloon TV-kanavien lisäksi myös radiokanavia.
Voit vaihtaa kanavaluettelot TV- tai radiokanaviksi valitsemalla       .

Huomautus:     Voit vuorotella TV- ja radiokanavaluetteloiden välillä myös painamalla
     kauko-ohjaimen TV/RADIO -painiketta.

**

Suosikkikanavaluettelon valitseminen
Voit valita muokattavan suosikkikanavaluettelon.

Tuo suosikkikanavaluettelo näkyviin valitsemalla       .
Valitse sitten kanavaluettelo            -painikkeilla ja paina
OK -painiketta.

**
Kanavaluettelon järjestäminen
Voit helpottaa suosikkikanavien selaamista järjestämällä kaikki TV- ja radiokanavaluettelot
kanavanumeroiden tai -nimien mukaan.

Jos kanavaluettelot on järjestetty numeroiden mukaan, ruudussa näkyy        -painike.
Kun painat tätä painiketta, kaikki kanavaluettelot järjestetään nimien mukaan. 
Jos kanavaluettelot on järjestetty nimien mukaan,       -painikkeen sijasta ruudussa näkyy 
      -painike. Paina tätä painiketta, jos haluat järjestää kanavat numeroiden mukaan.
**
Kaikkien valittujen kanavien valinnan poistaminen
Poista kaikkien valittujen kanavien valinta painamalla       -painiketta. 

**
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7.5 Kanavanvaihtotapa

Voit vaihtaa kanavaa joko ryhmän sisällä tai ryhmittäin ohjelman aikana.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Kanavanvaihtotapa -painikkeilla ja paina
OK tai     -painiketta.

3. Valitse Kaikki kanavat tai Vain nykyinen kanavaluettelo
           -painikkeilla ja paina OK -painiketta.

Huomautus: Kun Vain nykyinen kanavaluettelo on valittuna, voit vaihtaa kanavan vain 
 nykyisessä kanavaluettelossa olevan kanavan CH-/CH+              -painikkeilla. 

**
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Ohjelmaoppaassa on ohjelmatietoja kaikista ohjelmista päiväyksen ja ajan mukaan järjestettyinä.
Voit suunnitella TV:n katsomisaikataulua annettujen tietojen perusteella.

Huomautus:  Paina BACK , EXIT tai GUIDE          -painiketta poistuaksesi 
    ohjelmaoppaasta.

**

8.1 Ohjelmaoppaan tietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella kaikkien kanavien ohjelmatietoja.

1. Paina GUIDE          -painiketta.

2. Voit siirtyä saman kanavan seuraavaan tai edelliseen
ohjelmaan painamalla          -painikkeita.

3. Voit siirtyä toiseen kanavaan            -painikkeilla.
Jos kanavia on runsaasti, voit siirtyä sivu kerrallaan
käyttämällä PAGE-/PAGE+             -painikkeita.
Voit siirtyä myös suoraan haluamaasi kanavaan
kauko-ohjaimen NUMEROPAINIKKEIDEN (0~9)
avulla.

4. Valitse haluamasi ohjelma ja paina OK         -painiketta. Jos ohjelma on meneillään,
voit katsoa sen, tai jos ohjelma esitetään myöhemmin, voit ajastaa sen.

5. Jos haluat tarkastella lisätietoja ohjelmasta, paina i -painiketta.

**

1. Oppaan tietojen tarkasteleminen ryhmittäin

Voit tarkastella kanavan ohjelmatietoja ryhmittäin.

1. Paina GUIDE          -painiketta. 

2. Tuo kanavaluettelo näkyviin painamalla punaista
painiketta.

3. Valitse kanavaluetteloryhmä            -painikkeilla.

4. Siirrä osoitin alaryhmän kohdalle    -painikkeella, valitse 
haluamasi alaryhmä            -painikkeilla ja paina OK
-painiketta. Valitun kanavan ohjelmaopas tulee näkyviin.

**
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2. Ohjelmatietojen tarkasteleminen aikajanan avulla

Haluamasi aikajakson etsiminen on helppoa aikajanan avulla.

1. Paina GUIDE -painiketta.

2. Voit tuoda Aikajanan näkyviin painamalla vihreää
painiketta.

3. Valitse aikajana          -painikkeilla ja siirry haluamaasi
ajankohtaan painamalla OK -painiketta. Jos painat
painiketta useita kertoja, sama toiminto toistetaan.

4. Painikkeiden toiminnot on kuvattu seuraavassa.

Nyt Siirtää tämän hetkisen ohjelman osoittimen kohdalle
Siirtyy edelliseen ohjelmaan tai 30 minuuttia taaksepäin.

Siirtyy seuraavaan ohjelmaan tai 30 minuuttia eteenpäin.

Siirtyy kaksi tuntia taaksepäin.

Siirtyy kaksi tuntia eteenpäin.
Päivä Siirtyy yhden päivän taaksepäin

Päivä Siirtyy yhden päivän eteenpäin.

5. Voit lopettaa aikajanan näytön painamalla ensin        ja sitten OK          -painiketta.

Huomautus:   Ohjelmaoppaan tiedot kattavat myös edellisen päivän sekä seuraavat seitsemän päivää.

3. Ajastus (katsomista varten)

Voit ajastaa haluamasi ohjelman automaattisesti valitsemalla sen ja painamalla OK
-painiketta.

1. Valitse haluamasi ohjelma ja paina OK          -painiketta
ajastaaksesi sen. Näyttöön ilmestyy       -symboli. 
Jos haluat perua ajastuksen, paina uudelleen OK
-painiketta.

2. Jos kanava on lukittu, käyttölukittu tai sille on asetettu
ikäraja, sinun on annettava avauskoodi. Ajastus on 
valmis, kun annat avauskoodin.

**
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8.2 Ohjelman etsiminen

Voit etsiä ohjelman sen nimen tai tyypin mukaan.

1. Paina GUIDE          -painiketta.

2. Voit tuoda Etsi -näytön näkyviin painamalla 
sinistä painiketta.

3. Voit kirjoittaa ohjelman nimen suoraan ruudussa näkyvän 
näppäimistön avulla.

4. Kun olet kirjoittanut ohjelman nimen, paina Etsi
-painiketta ja sitten OK          -painiketta.

5. Jos haluat etsiä ohjelmaa tyypin mukaan, valitse
Tyypin mukaan ja paina OK          -painiketta.

Huomautus:
• Kirjoita ohjelman nimi ruudulla näkyvällä näppäimistöllä käyttäen

-painikkeita ja paina OK          -painiketta.
• Jos valitset ruudulla näkyvästä näppäimistöstä Edellinen tai Seuraava -painikkeen

ja painat OK          -painiketta, näppäimistön asettelu muuttuu.

6. Valitse ohjelmatyyppi                     -painikkeilla ja 
paina OK         -painiketta.

7. Valitse ohjelma nimen mukaan järjestetystä 
Hakutulosluettelosta ja paina OK -painiketta,
jos haluat katsoa ohjelmaa tai ajastaa sen. 
Mikäli haluat etsiä toisen ohjelman, voit tuoda 
näppäimistön uudelleen näkyviin painamalla
sinistä painiketta.

Huomautus:  Hakutulokset saattavat vaihdella käytössä olevien ohjelmatietojen mukaan.

**
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8.3 Ajastetun ohjelman katsominen

Voit ajastaa ohjelmia tai muokata ajastuksia ajastettujen ohjelmien luettelossa.

1. Paina GUIDE          -painiketta.

2. Voit tuoda Ajastin -näytön näkyviin painamalla 
keltaista painiketta.

3. Valitse ajastettu ohjelma ja muokkaa ajastustietoja
painamalla OK          -painiketta.

**

1. Ohjelman ajastuksen muokkaaminen

1. Jos haluat muokata ohjelman ajastusta, valitse Muokkaa
        -painikkeilla ja paina OK          -painiketta. 
Jos haluat poistaa ohjelman ajastuksen, valitse Poista

-painikkeilla ja paina OK          --painiketta.

2. Voit tehdä muutoksia Kanavaan tai Päivämäärään,
paina      -painiketta tuodaksesi kanava- ja päivämäärä-
luettelon näkyviin. Valitse           -painikkeilla haluamasi
valinnat ja paina OK -painiketta. Voit valita haluamasi 
kanavan myös NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

3. Muuta Aika -painikkeilla ja NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9).

4. Voit muuttaa ajastuksen toistoa         -painikkeilla. 
Vaihtoehdot ovat Kerran, Päivitt. ja Viikott.

5. Muuta Lukitse    -painikkeilla.

6. Voit peruuttaa muutokset valitsemalla Peruuta
ja painamalla sitten OK         -painiketta.

7. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Tallenna ja
painamalla sitten OK          -painiketta.

Huomautus: Lukitse -tila on mahdollista valita vain vastaanottimissa, joissa on kiintolevy. 

**
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2. Ajastuksen lisääminen

1. Valitse tyhjä kohta ja paina OK          -painiketta, 
       lisätäksesi ajastuksen.

2. Voit asettaa Kanavan ja Päivämäärän. Paina 
-painiketta tuodaksesi kanava- ja päivämääräluettelon
näkyviin. Tee asetukset käyttämällä            -painikkeita ja 
paina OK        -painiketta. Voit valita haluamasi kanavan
myös NUMEROPAINIKKEIDEN (0~9) avulla.

3. Aseta Aika         -painikkeilla ja NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9).

4. Valitse ajastuksen toistoksi Kerran, Päivitt.
tai Viikott. -painikkeilla.

5. Valitse Lukitse          -painikkeilla.

6. Voit tallentaa tiedot valitsemalla Tallenna ja
painamalla OK           -painiketta.

7. Voit peruuttaa ajastuksen valitsemalla Peruuta ja 
painamalla sitten OK         -painiketta.

8. Jos kanava on lukittu tai sille on asetettu ikäraja, 
ajastuksen tekeminen edellyttää avauskoodin
antamista.

**

Huomautus:
• Lukitse -mahdollisuus on vain vastaanottimissa, joissa on kiintolevy.
• Voit ajastaa jopa 20 ohjelmaa.
• Jos ohjelma on jo ajastettu, muuta ajastusta tarpeen mukaan.

**
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Voit asettaa katseluneston, aikarajoituksen ja muita tarvitsemiasi asetuksia.

Huomautus:
• Tallenna muutokset ja siirry edelliseen valikkoon BACK           tai      -painikkeella. 

Voit poistua valikosta painamalla MENU          tai EXIT           -painiketta.

• Voit valita minkä tahansa valikkokohteen helposti NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

9.1 Käyttölukitus

Voit asettaa käyttölukituksen haluamillesi ohjelmille ja katseluajoille. Voit myös muuttaa
avauskoodia.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset  -painikkeilla ja
paina OK          tai     -painiketta.

3. Valitse Käyttölukitus            -painikkeilla ja paina 
OK           tai     -painiketta.

4. Kun sinulta pyydetään avauskoodi, syötä se 
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

1. Katseluneston asettaminen

Estoluokitus -asetuksen avulla voit estää ohjelmien katselun määrittämäsi ikärajan mukaan.

1. Valitse Estoluokitus           -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.
.

2. Valitse haluamasi Ikäraja -painikkeilla ja paina OK        -painiketta.

**

Avaa kaikki    Ei ikärajoitusta, kaikki ohjelmat ovat katsottavissa.

7    Ohjelmat on lukittu alle 7-vuotiailta lapsilta.

12    Ohjelmat on lukittu alle 12-vuotiailta lapsilta.

15    Ohjelmat on lukittu alle 15-vuotiailta lapsilta.

18    Ohjelmat on lukittu alle 18-vuotiailta lapsilta.

Lukitse kaikki    Ohjelmat on lukittu ilman ikärajoitusta.

Huomautus: Jos ohjelma on lukittu, sen katsominen edellyttää avauskoodin antamista.

**
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2. Sallitun katseluajan asettaminen

Voit lukita kaikkien kanavien ohjelmia niiden esitysajan perusteella.

1. Valitse Aikarajoitettu katselu -painikkeilla.

2. Ota Aikarajoitettu katselu käyttöön tai poista se 
käytöstä käyttämällä OK           tai      -painiketta.

**

Ei käytössä
**

Voit katsoa ohjelmia milloin tahansa.
**

Käytössä Voit katsoa ohjelmia vain sallittuina
aikoina.

3. Jos valitset Käytössä, aseta käynnistämis- ja sammuttamis-
aika NUMEROPAINIKKEILLA         (0~9), valitseOK ja paina
OK -painiketta.

4. Jos haluat peruuttaa ajan, valitse Peruuta ja paina
OK -painiketta.

Huomautus: Kun olet määrittänyt asetuksen, voit katsoa ohjelmia vain sallittuina aikoina. Jos haluat 
    katsoa ohjelmia muina aikoina, niiden katsominen edellyttää avauskoodin antamista.

3. Avauskoodin vaihtaminen

Voit vaihtaa voimassa olevan avauskoodin.

1. Valitse Muuta avauskoodia            -painikkeilla ja paina 
OK           tai -painiketta.

2. Syötä uusi avauskoodi NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9), valitse OK ja paina OK          -painiketta. 

3. Vahvista uusi avauskoodi syöttämällä se uudelleen 
Vahvista avauskoodi -kohdassa, valitsemalla sitten
OK ja painamalla OK          -painiketta.

Huomautus: Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys
    paikalliseen jälleenmyyjään.

**
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9.2 Kielten asettaminen

Voit määrittää valikkojen, äänen ja tekstityksen kielen.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset           -painikkeilla
ja paina OK           tai     -painiketta.

3. Valitse Kielten asetus           -painikkeille ja paina OK
          tai     -painiketta.

1. Valikkojen, äänen ja tekstityksen kieli

Voit määrittää valikkojen, äänen ja tekstityksen kielen. Oletuskieli on englanti.

1. Valitse Valikkojen kieli, Äänen kieli tai Tekstityksen kieli            -painikkeilla.

2. Voit tuoda kieliluettelon näkyviin painamalla OK tai     -painiketta.
3. Valitse kieli           -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.

2. Äänten prioriteetti

Voit valita äänten prioriteetin.
1. Voit valita Äänten prioriteetti            -painikkeilla. 

2. Tuo Kieli ja Dolby Digital vaihtoehdot näkyviin painamalla OK
-painiketta.

3. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK          -painiketta.
**

Kieli
**

Voit katsoa ohjelmia valituin kieliasetuksin
**

Dolby Digital Voit valita Dolby Digital - äänitilan. Jos valitset Dolby 
Digital -äänen, et voi muuttaa äänen kieltä.

3. Tekstityksen näyttäminen

Voit valita, näytetäänkö mahdollinen tekstitys ruudussa.

1. Valitse Tekstityksen näyttö          -painikkeilla.

**

**

FI 61

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**

tai



**
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK tai    -painiketta.

**

Autom.
**

Tekstitys näkyy automaattisesti ennalta määritetyllä kielellä.
**

Manuaal. Tekstitys näkyy, kun valitset kielen painamalla kauko-ohjaimen TEKSTITYS
            -painiketta.

4. Tekstityksen kirjaisin

Voit valita tekstityksen kirjasimen.
1. Valitse Tekstityksen kirjasin            -painikkeilla.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK tai     -painiketta.
**

Muuttuva
**

  Tekstityksessä käytetään muuttuvaa kirjasinlajia.
**

Kiinteä   Tekstityksessä käytetään kiinteää kirjasinlajia.

9.3 Kellonajan asettaminen

Voit määrittää aikareferenssikanavan, kellonajan sekä virrankytkentä-
ja virrankatkaisuajan.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset            -painikkeilla ja
paina OK          tai     -painiketta.

3. Valitse Kellonajan asetus           -painikkeilla ja paina
OK         tai     -painiketta.

1. Aikareferenssikanava

Voit valita kanavan omalta aikavyöhykkeeltäsi, jota katsot usein ja jolla on tarkat kellonaikatiedot.
1.   Valitse Aikareferenssikanava       -painikkeilla.

2. Paina OK          tai     -painiketta tuodaksi Aikareferenssikanavaluettelon
näkyviin.

3. Valitse haluamasi kanava            -painikkeilla ja paina OK    -painiketta.

2. Kellonajan asettaminen

Asettaaksesi kellonajan anna GMT-aikaero

1. Valitse GMT-aikaero -painikkeilla.

**
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2. Voit tuoda GMT -luettelon näkyviin painamalla  OK tai     -painiketta. Voit 

asettaa GMT-aikaeron puolen tunnin tai tunnin tarkkuudella.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto           -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.

Huomautus: Vastaanotin asettuu oikeaan aikaan automaattisesti, kun GMT- aikaero muuttuu.

3. Käynnistys

Voit määrittää ajan, jolloin laite käynnistetään automaattisesti.

1. Valitse Käynnistys           -painikkeilla.

2. Valitse asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä painamalla
OK         tai     -painiketta.
**

Käytössä
**

Automaattinen käynnistys on käytössä ja
voit määrittää käynnistysajan.
**

Ei käytössä Automaattinen käynnistys ei ole käytössä.

3. Jos Käytössä -vaihtoehto on valittuna, syötä kanavan
numero ja aika NUMEROPAINIKKEILLA (0~9), valitse
OK ja paina OK          -painiketta.

4. Sammutus

Voit määrittää ajan, jolloin laite sammutetaan automaattisesti.
1. Valitse Sammutus            -painikkeilla.

2. Valitse Käytössä tai Ei käyt. -vaihtoehto ja paina OK          tai     -painiketta.
**

Käytössä
**

Automaattinen sammutus on käytössä ja voi asettaa sammutusajan.
**

Ei käytössä Automaattinen sammutus ei ole käytössä.

3. Jos Käytössä -vaihtoehto on valittuna, syötä aika NUMEROPAINIKKEILLA (0~9),
valitse OK ja paina OK           -painiketta.

Huomautus: Kun automaattinen käynnistys ja sammutus ovat käytössä, käynnistys ja 
    sammutus toteutetaan määriteltyinä kellonaikoina päivittäin.

**

**
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9.4 Äänen ja kuvan säätäminen

Voit määrittää äänen ja videon lähdön.

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset             -painikkeilla 
ja paina OK          tai     -painikkeilla. 

3. Valitse Ääni ja kuva            -painikkeilla ja paina OK
            tai     -painiketta.

1. TV SCART

Voit määrittää TV SCART -lähdön

1. Valitse TV SCART            -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse CVBS, RGB tai S-video -painikkeilla ja paina OK -painiketta.

2. VCR SCART

Voit määrittää VCR SCART -lähdön.
1. Valitse VCR SCART             -painikkeilla.

2. Valitse CVBS tai S-video OK          tai     -painikkeen avulla.

3. Äänilähtö

Voit määrittää äänilähdön.
1. Valitse Äänilähtö       -painikkeilla.

2. Valitse Stereo tai Mono -vaihtoehto OK          tai   -painikkeella.

**

9. Järjestelmän asetusten asettaminen

FI 64

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**



**

4. Kuvasuhde

Voit määrittää television kuvasuhteen.
1. Valitse Kuvasuhde          -painikkeilla.

2. Valitse jompikumpi vaihtoehdoista 4:3 tai 16:9 OK        tai     -painikkeella.

5. Näyttömuoto

Voit valita näyttömuodon TV:n kuvasuhteen perusteella.

1. Valitse Näyttömuoto -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Jos kuvasuhde on 4:3, valittavissa on vaihtoehdot Autom., Postiluukku ja Keskitetty.
Valitse sopiva vaihtoehto           -painikkeilla ja paina sitten OK -painiketta.

3. Jos kuvasuhde on 16:9, valittavissa on vaihtoehdot Autom., Puristettu ja Täysi.
Valitse sopiva vaihtoehto           -painikkeilla ja paina sitten OK        -painiketta.

6. TV -normi

Voit valita TV -normiksi joko PAL:n tai NTSC:n.

1. Valitse TV -normi           -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse jokin vaihtoehdoista Autom.  , PAL tai    NTSC            -painikkeilla ja paina
OK -painiketta.
**

Autom.
**

Televisio tukee sekä PAL:a että NTSC:tä.
**

PAL
**

Televisio tukee vain PAL:a.
**

NTSC Televisio tukee vain NTSC:tä.

7. NTSC -tila

Jos TV -normisi on NTSC, tee seuraavalla tavalla.
1. Valitse NTSC -tila          -painikkeilla.

2. Valitse jompikumpi vaihtoehdoista, 3.58 tai 4.43, ja paina OK tai     -painiketta.

**

**
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9.5 UHF -viritys

Voit valita UHF-kanavia.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset            -painikkeilla ja
paina OK          tai     -painiketta.

3. Valitse UHF-viritys            -painikkeilla ja paina OK
          tai    -painiketta.

1. UHF -kanava

Voit valita UHF-kanavia. Kanava-alue ja taajuus vaihtelevat PAL -standardin mukaan.

1. Valitse UHF -kanava            -painikkeilla ja paina OK           tai      -painiketta.

2. Valitse yksi kanava seuraavien kanavatietojen perusteella            -painikkeilla
ja paina OK          -painiketta.
**

K21 - K69
**

PAL I/G (Eurooppa)
**

K28-K69
**

PAL B (Eurooppa/Australia)
**

K13-K62
**

PAL D (Kiina)
**

K21-K69 PAL K (Venäjä)

2. PAL

Voit valita kanava-alueen ja taajuuden.

1. Valitse PAL -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta. .

2. Valitse jokin vaihtoehdoista PAL I/PAL G/PAL B/PAL D/PAL K -painikkeilla
ja paina OK          -painiketta.

3. UHF-hienoviritys

Voit säätää hienoviritystä.

1. Valitse UHF-hienoviritys             -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta. 

2. Valitse taajuudeksi -4 ~ +4 -painikkeilla ja paina OK         -painiketta.

**
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9.6 Muut asetukset

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Järjestelmän asetukset         -painikkeilla
ja paina OK          tai     -painiketta.

3. Valitse Muut asetukset -painikkeilla ja paina
OK           tai     -painiketta. 

1. Infoikkunan näyttöaika

Voit määrittää ajan, jonka kanavan infoikkuna on näkyvissä, kun vaihdat kanavalle.

1. Valitse Infoikkunan näyttöaika            -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse ajaksi 1 ~ 20 sekuntia            -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.

Huomautus: Jos infoikkunan asetus on Ei käytössä, se ei tule näkyviin, kun vaihdat kanavalle.

2. Näytön läpinäkyvyys

Voit määrittää Näytön läpinäkyvyyden.
1. Valitse Näytön läpinäkyvyys -painikkeilla ja paina OK

tai     -painiketta.

2. Valitse jokin vaihtoehdoista Ei käytössä, 25, 50 tai 75 -painikkeilla ja paina
OK -painiketta.
**

Ei käytössä
**

Näyttö on täysin läpinäkyvä.
**

25, 50, 75 Mitä suurempi luku on, sitä läpinäkyvämpi näyttö on.

**

**
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3. Symboli kanavaluettelossa

Voit valita, näytetäänkö salaussymboli kanavaluettelossa.

1. Valitse Symboli kan. luettelossa      -painikkeilla.

2. Valitse Käytössä- tai Ei käyt. -vaihtoehto painamalla OK tai     -painiketta.
**

Käytössä   Salaussymboli näkyy kanavaluettelossa.
Ei käyt.   Salaussymbolia ei näy kanavaluettelossa.

4. Pikatoistoaika

Voit katsoa lähetyksen viimeiset seitsemän sekuntia uudelleen.

1. Valitse Pikatoistoaika            -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta. 

2. Valitse 7/15/30           -painikkeilla ja paina OK -painiketta.

5. Mainosten ohitusaika

Voit siirtyä 15, 30 tai 60 sekuntia eteenpäin nykyisestä katselukohdasta.

1.   Valitse Mainosten ohitusaika            -painikkeilla ja paina OK          tai
-painiketta.

2. Valitse 15/30/60            -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.

**
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Tässä luvussa on tietoja kanavahausta ja erilaisista toiminnoista.

Huomautus: Paina BACK          tai -painiketta palataksesi edelliseen valikkoon.

10.1 Antenniyhteys

Voit määrittää antenniyhteyden.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Asennus -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Asennusvalikkoon pääseminen edellyttää avauskoodin
antamista. Syötä avauskoodi avataksesi asennusvalikon.

4. Valitse Antenniyhteys           -painikkeilla ja paina 
OK       tai     -painiketta.

**
Riippuen valitsemastasi antenniyhteydestä, LNB 1 ja LNB 2 näytetään kuten seuraavassa taulukossa.
Voit valita minkä tahansa LNB 1:n tai LNB 2:n vaihtoehdoista. 

Yhteystyyppi LNB 1 LNB 2
Single Fixed Antenna

Motor Antenna

SMATV

Dual (Same) Fixed Antenna

Dual (Different) Fixed Antenna

Motor Antenna

Fixed Antenna

Motor Antenna

1. Yhteystyyppi

Valitse yhteystyyppi asettaaksesi antennin.

1. Valitse Yhteystyyppi            -painikkeilla ja paina OK tai     -painiketta.

2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Single, Dual (Same) tai Dual (Different)
          -painikkeilla ja paina OK        -painiketta. Katso kappale 2.2.

Single Yhdistä toinen antennikaapeli vastaanottimeesi ja toinen antennikaapeli
ketjutuksena toiseen vastaanottimeen.

Dual (Same) Yhdistä molemmat antennikaapelit, jotka lähettävät samaa signaalia,
vastaanottimeen.

**
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Dual
(Different)

Yhdistä antennikaapelit, jotka lähettävät eri signaalia, vastaanottimeen.
Voit konfiguroida LNB 1:tä ja LNB 2:ta toisistaan riippumatta.

2. LNB 1 tai LNB 2

Muuta LNB 1:n tai LNB 2:n tila vastaamaan yhteystyyppiä.
1. Valitse LNB 1            -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse Fixed Antenna, Motor Antenna tai SMATV             -painikkeilla ja
       paina OK       -painiketta.

Huomautus: Kun Yhteystyyppinä on Single tai Dual (Same), LNB 2 -valikko ei ole
    käytettävissä.

10.2 Antennin asetus

Voit asettaa antennin ja taajuusmuuntimen (LNB) tiedot kanavahakua varten. Jos 
antennin asetus ei ole tehty oikein, et voi tehdä kanavahakua, etkä siksi myöskään
katsella ohjelmia.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Asennus    -painikkeilla ja paina 
OK        tai     -painiketta.

3. Asennusvalikkoon pääsy edellyttää avauskoodin 
antamista. Syötä avauskoodi avataksesi 
asennusvalikon.

4. Valitse Antennin asetus           -painikkeilla ja paina
OK          tai    -painiketta syöttääksesi antennin 
asetustiedot.

Huomautus: Jos antennin asetus -valikossa ei ole satelliittia, hakuvaihtoehdot Automaattinen
haku, Manuaalinen haku, Manuaalinen monihaku ja Täsmällinen haku
eivät ole käytettävissä.

1. Antennin asetus kiinteälle antennille (Fixed Antenna)

Voit suorittaa seuraavat toiminnot, kun LNB 1 tai LNB 2 on 
liitetty kiinteään antenniiin (Fixed Antenna).

**

10. Asennus

FI 70

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**



**
Viritin
Voit valita virittimen tyypin.

Voit määrittää, mihin päin kääntömoottorilla varustettu satelliittiantenni on suunnattuna ja päättää 
käytätkä satelliittia vai et. Valitse Viritin             -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

Jos valitset virittimen asetukseksi kääntömoottorilla varustetun antennin (Motor Antenna), valikkoon tulee
kääntömoottorilla varustetun antennin valikko.
**

Satelliitti
Voit valita, mille satelliittille kanavahaku tehdään.

1. Valitse Satelliitti            -painikkeilla ja paina OK          tai      -painiketta. 

2. Valitse satelliiitti, jota kohden antenni on suunnattu, aakkosittain järjestetystä satelliittiluettelosta.
           -painikkeilla ja paina OK         -painiketta.

3. Jos haluamaasi satelliittia ei ole satelliittiluettelossa, valitse käytt. määr. -vaihtoehto. 
Vastaa kysymykseen, haluatko jatkaa Kyllä ja paina OK         -painiketta tuodaksesi
näppäimistön esiin. Syötä satelliitin nimi oikein, valitse OK ja paina OK         -painiketta. 

**

Satelliittivaihtoehto
Valitsemiisi satelliitteihin suunnatun antennin avulla voit hakea kanavia ja katsoa sitten ohjelmia.

1. Valitse Satelliittivaihtoehto          -painikkeilla ja paina OK         tai -painiketta.

2. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: 
Ei käyt.
**

Ei hae valittuja satelliitteja.
**

Käytössä Hakee valittuja satelliitteja.

Huomautus:    Jos mikään satelliiteista ei ole käytössä, kanavahaku ei ole mahdollinen.
**

LNB-taajuus (MHz)
Voit syöttää LNB-taajuuden.

1. Valitse LNB-taajuus -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse Universal, 11475, 10750, 10600,                  9750, 5150 tai Käytt.määr. -painikkeilla.
Jos haluat antaa LNB-taajuuden suoraan NUMEROPAINIKKEILLA (0~9), valitse
Käytt. määr. ja paina OK -painiketta.

Huomautus: Jos Universal on valittuna, valitse 9750 tai 10600. Tällöin 22 kHz:n ääni ei ole
    ei ole käytössä. .

**

**
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22 kHz:n ääni
Voit valita, käytätkö 22 kHz:n ääntä.

1. Valitse 22 kHz:n ääni            -painikkeilla.

2. Valitse, käytätkö 22 kHz:n ääntä OK          tai     -painikkeen avulla.

Käytössä
**

Valitse Käytössä, jos yhteystyyppinä on Dual tai jos kaksi antennia on 
kiinnitettynä 22 kHz:n äänen kytkimeen. 
**

Ei käyt. Valitse Ei käyt, jos 22 kHz:n ääntä ei käytetä.

**
DiSEqC-tulo
Voit valita DiSEqC-kytkimen.

1. Valitse DiSEqC-tulo         -painikkeilla ja paina OK        tai      -painiketta.

2. Valitse DiSEqC-tulon kytkin            -painikkeilla ja paina OK          -painiketta.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Ei käyt., DiSEqC A~D, DiSEqC A~D for 2.0,
tai Tone Burst A,B.

**
LNB-teho
Vastaanotin ei tue tätä toimintoa.

**
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2. Antennin asetus kääntömoottorilla varustetulle antennille 
(M

Jos käytät kääntömoottorilla varustettua antennia (Motor Antenna),
sinun on asetettava oikeat asetukset ennen kanavahakua. Voit 
suorittaa seuraavat toiminnot, kun LNB 1 tai LNB 2 on liitettynä 
kääntömoottorilla varustettuun antenniin.

**Viritin

Voit valita virittimen tyypin.
Valitse viritin            -painikkeilla ja paina OK        tai     -painiketta.
Jos viritin on asetettu kiinteälle antennille (Fixed Antenna), valikossa on kiinteän antennin 
valikko.

**
Moottorin tyyppi

Aseta moottorin tyyppi, ennen kuin teet kääntömoottorilla varustetun antennin asetusta.

Valitse kääntömoottorilla varustetun antennin Moottorin tyyppi ja paina OK          tai      -painiketta.

1. Aseta LNB-taajuus.
Valitse LNB-taajuus            -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta. Valitse LNB-taajuus LNB-taajuusluettelosta. 
Jos haluamaasi LNB-taajuutta ei ole luettelossa, anna 
LNB-taajuus NUMEROPAINIKKEILLA  (0~9) valittuasi 
Käytt. määr.. Asettuasi LNB-taajuuden paina OK
-painiketta.

2. Aseta LNB-jännite.
Katso Asennus - Antennin asetus - LNB -jännite.
Antennin ja vastaanottimen etäisyys toisistaan ei ole korkeintaan 60 metriä vaan 30 metriä.

3. Valitse Moottorin malli           -painikkeilla ja paina OK           tai     -painiketta valitaksesi
moottorin tyypin.

DiSEqC 1.2 Tavallinen kääntömoottorilla varustettu antenni DiSEqC 1.2 -ohjauksella. 
** **

USALS Kääntömoottorilla varustettu antenni USALS -ohjauksella.

**

**
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4. Aseta pituusaste.

Valitse Pituusaste         -painikkeilla ja paina
OK           tai     -painiketta. Syötä Pituusaste
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).  Valitse E (=East,
suom. Itä) tai W (= West , suom. Länsi)          -painikkeilla. 
Paina OK         -painiketta lopettaaksesi asetuksen.

5. Aseta leveysaste.
Valitse Leveysaste        -painikkeilla ja paina
OK         tai     -painiketta. Syötä Leveysaste
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Valitse N (=North, suom.
Pohjoinen) tai S (=South, suom. Etelä)         -painikkeilla. 
Paina OK         -painiketta lopettaaksesi asetuksen.

**
Muokkaa satelliitin tietoja
Voit asettaa satelliittiposition, johon kääntömoottorilla varustettu antenni on suunnattuna ja 
päättää, käytätkö satelliittia vai et.

Valitse Muokkaa satelliitin tietoja Antennin asetus -valikosta            -painikkeilla.
Paina OK           -painiketta päästäksesi muokkaamaan satelliitin tietoja.

1. Valitse Satelliitti          -painikkeilla ja paina OK
-painiketta.

2. Valitse satelliitti, jota haluat muokata ja paina OK
-painiketta.

3. Valitse Satelliittivaihtoehto            -painikkeilla ja paina
OK        -painiketta valitakseksi haluatko käyttää
valitsemaasi satelliittia.

Käytössä
**

Kanavahaku on mahdollinen.
**

Ei käyt. Valittu satelliitti ei ole käytössä.
Kanavahaku ei ole mahdollinen.

4. Valitse Satelliittipositio        -painikkeilla ja paina OK          -painiketta. 

5. Syötä satelliittipositio NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Valitse          -painikkeilla 
E (East, suom. Itä) tai W (=West, suom. Länsi).

Huomautus: Satelliittipositiota voidaan muokata vain Käytt. määr. satelliiteille.

**
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Moottorin asetus

Voit asettaa kääntömoottorilla varustetun antennin kanavahakua ja ohjelmien katsomista varten. 

Valitse Moottorin asetus Antennin asetus -valikosta            -painikkeilla ja paina OK  tai
     -painiketta.

1. Valitse Satelliitti.
Valitse Satelliitti           -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.
Valitse satelliitti, johon antenni suuntaa.
Paina OK       -painiketta.

2. Valitse Transponderi            -painikkeilla ja paina 
OK           tai      -painiketta.

3. Aseta Siirtotapa.
Valitse Siirtotapa             -painikkeilla ja paina OK
tai    -painiketta.
Valitse haluamasi Siirtotapa ja paina OK      -painiketta.

Jatkuva
**

Moottori liikkuu jatkuvasti.
**

Askellus
**

Moottori liikkuu askelettein haluttuun
kohtaan.
**

Aika Moottori liikkuu annetulla aikavälillä. 

4. Suuntaa antenni haluamaasi satelliittiin.
Valitse Siirry tallennettuun positioon       -painikkeilla.
Paina OK          -painiketta suunnataksesi antennin satelliittia kohti. 
Odota, kunnes kääntömoottorilla varustettu antenni on lopettanut liikkumisen.

5. Tarkista signaalin voimakkuus ja laatu sekä antennin suuntauksen hienosäätö.
Valitse Siirry tallennettuun positioon             -painikkeilla.
Liikuta antennia E/W (=East/West, suom. Itä/Länsi) -suuntaan         -painikkeilla.
Säädä Signaalitaso maksimille.

6. Tallenna hienosäädön jälkeen saatu satelliitin positio.
Valitse Tallenna nykyinen positio      -painikkeilla.
Paina OK -painiketta tallentaaksesi valitsemaasi satelliittiin suunnatun 
antennin position.

7. Asettaaksesi antennin position muille satelliiteille, toista edelliset vaiheet.
8. Voit laskea uudelleen kaikkien muiden satelliittien positiot yhden satelliitin tietojen 

pohjalta. Voit korjata antennin positiot ilman, että sinun täytyy antaa kaikkien 
satelliittien positiot manuaalisesti.
Valitse Laske kaikki sat. positiot             -painikkeilla. 
Paina OK        -painiketta.
Valitse OK ja paina OK          -painiketta laskeaksi kaikki positiot. 

Huomautus: Jos antennissa on USALS-moottori kohtia 6- 8 ei voi käydä läpi. 

**

**
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Raja-arvot ja kalibrointi
Voit palauttaa tehdasasetukset ja asettaa kääntömoottorilla varustetun antennin raja-arvot.

Valitse Raja-arvot ja kalibrointi Antennin asetus -valikosta             -painikkeilla. Paina
OK          -painiketta siirtyäksesi Raja-arvot ja kalibrointi -valikkoon.

1. Tee Moottorin raja-arvon asetus.
Voit asettaa moottorin raja-arvon sekä itään että länteen
estääksesi antennin vahingoittumisen.

2. Valitse Moottorin raja-arvon asetus           -painikkeilla.
Moottorin raja-arvon asetus Ei käyt. -tilaan tapahtuu
painamalla OK          tai     -painiketta.

**

Käytössä
**

Moottori raja-arvo asetettuna.
Antenni ei liiku määritellyn alueen ulkopuolella.
**

Ei käyt. Moottori raja-arvo ei ole asetettuna.
Asetukset poistetaan.

**

Huomautus: Asettaaksesi uudet raja-arvot, valitse ensin Ei käyt. -vaihtoehto. 

3. Valitse Aseta raja-arvo            -painikkeilla ja paina OK         tai      -painiketta.

**

Itä
**

Raja-arvon asettaminen itäsuunnassa.
**

Länsi Raja-arvon asettaminen länsisuunnassa.
**

4. Valitse Siirry haluttuun raja-arvoon           -painikkeilla. 
Aseta haluamasi raja-arvo           -painikkeilla.
Paina OK      -painiketta asettaaksesi rajat.
Heti, kun raja-arvot on tallennettuna, Moottori raja-arvon asetus muuttuu
automaattisesti Käytössä- tilaan.

5. Kalibroi moottori
Voit poistaa tekemäsi asetukset ja palata tehdasasetuksiin.
Valitse Kalibroi moottori       -painikkeilla. 
Paina OK         -painiketta.
Valitse OK ja paina OK       -painiketta poistaaksesi tekemäsi asetukset ja
palauttaaksesi tehdasasetukset.
Odota, kunnes kääntömoottorilla varustettu antenni on taas toimintavalmis.

Huomautus: Kääntömoottorilla varustettua antennia ei voi aina kalibroida. 
    Toista tässä tapauksessa edellä suoritetut toiminnot.

**
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10.3 Automaattinen haku

Jos valitset kanavahaun satelliitille, joka on määritettynä valmiiksi antennin asetus -valikossa, voit 
hakea satelliittia automaattisesti ilman, että sinun täytyy antaa mitään lisätietoja. 
Sinun on tehtävä kanavahaku, että voit katsoa ohjelmia.

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Asennus           -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Valitse asennusvalikosta Automaattinen haku 
-painikkeilla ja paina OK          tai    -painiketta.

1. Satelliitti

Voit valita, mille satelliiteille kanavahaku tehdään.
1. Valitse Satelliitti        -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta.

2. Valitse satelliitti             -painikkeilla ja paina OK -painikettta.

Huomautus: Kanavahaku tehdään vain satelliiteille, joilla on Käytössä -vaihtoehto valittuna 
 Antennin asetus - Satelliittivaihtoehto.  -valikossa. Jos haluat tehdä kanavahaun

   satelliiteille, joita ei ole automaattisen haun satelliittiluettelossa, on sinun asetettava
   ensin satelliittivaihtoehto Antennin asetus-valikossa Käytössä -tilaan.

2. Hakutyyppi

Voit asettaa hakutyypiksi vapaat tai salatut kanavat.
1. Valitse Hakutyyppi        -painikkeilla ja paina OK         tai     -painiketta.

2. Valitse Kaikki, Vapaat tai Salatut          -painikkeilla ja paina OK
-painiketta.
Kaikki
**

Etsii kaikki kanavat.
**

Vapaat
**

Etsii vain vapaat kanavat.
**

Salatut Etsii salatut kanavat.

Huomautus: Salattuja kanavia ovat esim. Viaccess, Nagravision ja Cryptoworks.

**

**
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3. Kanavatyyppi

Voit hakea TV- tai radiokanavia.
1. Valitse Kanavatyyppi           -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta. 

2. Valitse Kaikki, TV tai Radio  -painikkeilla.
Kaikki
**

Hakee kaikkia kanavia.
**

TV
**

Hakee vain TV-kanavia.
**

Radio Hakee vain radiokanavia.

4. Haku

Tehtyäsi kaikki asetukset, voit aloittaa haun.

1. Valitse Haku ja paina OK          -painiketta aloittaaksesi
automaattisen haun.

2. Haun aikana osoitin on Pysäytä -painikkeen kohdalla.
Jos painat OK        -painiketta haun aikana, haku 
keskeytetään ja vain keskeytykseen mennessä löydetyt
kanavat ovat katsottavissa.

3. Jos haku päättyy onnistuneesti, mutta jotain kanavaa ei 
löydy, paina OK      -painiketta ja yritä aloittaa haku
uudelleen.

4. Voit halutessasi poistaa tarpeettomia kanavia. Valitse
poistettavat kanavat ja paina OK     -painiketta. 
Valitse sitten Poista ja paina OK          -painiketta.
Jos haluat poistaa kaikki kanavat, valitse kanavat 
valitsemalla Valitse kaikki, valitse sitten Poista ja
paina OK          -painiketta.

5. Kun kanavahaku on päättynyt ja olet poistanut 
tarpeettomat kanavat, tallenna muutokset valitsemalla
Tallenna.

**
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10.4 Manuaalinen haku

Voit hakea valittujen satelliittien kanavia transponderin avulla, jos tiedät transponderin tiedot.

1. Paina MENU     -painiketta.

2. Valitse Asennus -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Valitse Manuaalinen haku asennusvalikosta
            -painikkeilla ja paina OK         tai     -painiketta.

1. Satelliitti

Voit valita kanavahakua varten satelliitin, joka on määritelty antennin asetus -valikossa.

1. Valitse Satelliitti       -painikkeilla ja paina OK          tai     -painiketta. 

2. Valitse           -painikkeilla satelliitti, jolle kanavahaku tehdään ja paina OK
-painiketta.

Huomautus: Jos satelliitti, jolle haluat tehdä kanavahaun, ei ole luettelossa, mene ensin 
    antennin asetus -valikkoon, valitse satelliitti, jota kohden antennin on suunnattu
    ja aloita kanavahaku uudelleen.

2. Transponderi

Voit asettaa satelliitin transponderin tiedot.

1. Valitse Transponderi   -painikkeilla ja paina
OK    tai     -painiketta.

2. Valitse transponderin arvo            -painikkeilla ja paina
OK    -painiketta.

3. Jos haluamasi transponderin tieto ei ole listassa, valitse 
Käytt. määr. ja paina OK     -painiketta muuttaaksesi
transponderin tietoja.

**

**
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Transponderin tietojen muokkaaminen
**

1. Syötä transponderin taajuus NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
2. Valitse Polarisaatio ja paina OK         tai     -painiketta valitaksesi Autom., Vaaka

tai Pysty.
Huomautus: LNB-jännite vaakapolarisaatiossa on 18 V ja pystypolarisaatiossa 13 V.

3. Valitse Symbolinopeus (ks/s) ja paina OK        tai     -painiketta valitaksesi 
symbolinopeudeksi 27500, 26000 tai 22000. Jos haluamaasi nopeutta ei ole, 
valitse Käytt. määr. ja anna nopeus suoraan NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

4. Valitse FEC (Forward Error Correction) ja paina OK          tai      -painiketta.
Valitse Autom., 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 tai 7/8.

5. Annettuasi kaikki transponderin tiedot, valitse Valmis ja paina OK          -painiketta. 
lopettaaksesi transponderin tietojen muokkaamisen.

Huomautus:
• Kanavan transponderin tiedot löydät TV-lehdistä tai internetistä, esim. 

satelliittikanavan kotisivuilta tai satelliittikanaviin liittyviltä web-sivuilta.
• Jos olet antanut transponderin tiedot oikein, signaalin voimakkuus ja laatu paranevat

(palkit kuvaruudun alareunassa). Jos molemmat ovat lähellä nollaa, anna
transponderin tiedot uudelleen.

3. Verkkohaku

Jos haluamasi transponderi välittää myös toisen transponderin tietoja, voit päättää, 
haetko toisen transponderin kanavia.

1. Valitse Verkkohaku         -painikkeilla.

2. Valitse joko Käytössä tai Ei käyt. OK          tai     -painiketta.
Valitse Käytössä tehdäksesi verkkohaun.

4. Hakutyyppi

Voit päättää, teetkö kanavahaun Vapaille vai Salatuille kanaville.
1. Valitse Hakutyyppi       -painikkeilla ja paina OK tai     -painiketta.

2. Valitse Kaikki, Vapaat tai Salatut             -painikkeilla ja paina OK          -painiketta. 

Kaikki
**

Hakee kaikki kanavat.
**

Vapaat
**

Hakee vapaat kanavat.
**

Salatut Hakee salatut kanavat.

**
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5. Kanavatyyppi

Voit hakea TV- tai radiokanavia.
1. Valitse Kanavatyyppi           -painikkeilla ja paina OK           tai     -painiketta. 

2. Valitse Kaikki, TV tai Radio           -painikkeilla.
Kaikki
**

Hakee kaikki kanavat.
**

TV
**

Hakee vain TV-kanavat.
**

Radio Hakee vain radiokanavat.

6. Haku

Tehtyäsi kaikki asetukset, voit aloittaa haun.

1. Valitse Haku ja paina OK          -painiketta, aloittaaksesi manuaalisen haun. 

2. Seuraavat kohdat ovat samoja kuin automaattisessa haussa. Lisätietoja 
siihen löydät kohdasta Automaattinen haku.

10.5 Muu haku

Voit antaa PID-arvot suoraan tai tehdä yhteisantenninhaun. Voit myös
tehdä kanavahaun useammalle transponderille samaan aikaan.

1. Paina MENU         -painiketta, tuodaksesi menuvalikon
esiin.

2. Valitse Asennus            -painikkeilla ja paina OK
tai      -painiketta.

3. Valitse Muu haku ja paina OK         tai     -painiketta. 

**

**
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1. Täsmällinen haku

Voit hakea haluaamasi kanavaa myös suoraan antamalla video-, audio- ja PCR-asetusten 
PID-arvot.

Valitse Muu haku -valikossa Täsmällinen haku           -painikkeilla ja paina OK
tai      -painiketta aloittaaksesi täsmällisen haun. 
**

Satelliitti, transponderi
Satelliitin ja transponderin asetukset ovat samat kuin manuaalisessa haussa. Katso
kyseiset asetukset kappaleesta Manuaalinen haku.

**

Video-PID, Audio-PID, PCR-PID
Voit syöttää tietyn kanavan PID-arvot.

1. Valitse PID       -painikkeilla ja paina OK          tai
    -painiketta.
Video PID
**

Syötä videosignaalin PID.
**

Audio PID
**

Syötä audiosignaalin PID.
**

PCR PID Syötä PCR:n PID.

2. Syötä PID -arvot.
Autom.
**

Etsii automaattisesti PID-arvot.
**

Heksad.
**

PID-arvon syöttäminen 
heksadesimaalilukuna.
**

Desim. PID-arvon syöttäminen 
desimaalilukuna.

3. Kun olet valinnut Heksad. tai Desim. -vaihtoehdon, 
syötä PID-arvo suoraan näppäimistön avulla.

4. Kun olet syöttänyt PID-arvon, valitse OK ja paina 
OK -painiketta.

**
Haku
Tehtyäsi kaikki asetukset voit käynnistää haun.

1. Valitse Haku ja paina OK       -painiketta käynnistääksesi täsmällisen haun.

2. Seuraavat kohdat ovat samanlaiset kuin automaattisessa haussa.
Katso Automaattinen haku.

**
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2. Yhteisantennihaku

Valitse yhteisantennihaku, jos sinulla on yhteisantenni (SMATV).
Yhteisantennihaku hakee kaikkia kanavia yhteisantennin 
katealueella riippumatta antennin asetus -valikossa
tehdyistä asetuksista.
Valitse Yhteisantennihaku Muu haku -valikossa

-painikkeilla ja paina OK       tai     -painiketta.

**

Taajuus
**

1. Valitse Taajuus            -painikkeilla ja paina OK           tai 
-painiketta.

2. Syötä tavallisen taajuusmuuntimen taajuus.
Voit asettaa taajuuden 950 mHz:n ja 2150 mHz:n välille.

**

Polarisaatio
**

1. Valitse Polarisaatio            -painikkeilla ja paina OK tai      -painiketta. 

2. Valitse jokin vaihtoehdoista Ei käyt., Autom., Vaaka tai Pysty ja paina OK
-painiketta.

Huomautus: LNB -jännite on vaakapolarisaatiossa 18 V, pystypolarisaatiossa 13 V.
    Valitse Ei käyt. -vaihtoehto, jos LNB -jännite on tarpeeton.

**

Symbolinopeus
**

1. Valitse Symbolinopeus -painikkeilla ja paina OK           tai     -painiketta.

2. Valitse transponderin symbolinopeus.
      Jos nopeutta ei ole luettelossa, valitse Käytt. määr. ja anna nopeus suoraan.

**

FEC
**

1. Valitse FEC -painikkeilla ja paina OK       tai     -painiketta.

2. Valitse jokin vaihtoehdoista Autom., 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 tai 7/8 ja paina OK
-painiketta..

**

**
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Haku
**

Tehtyäsi asetukset, voit käynnistää haun.
1. Valitse Haku ja paina OK          -painiketta käynnistääksesi yhteisantennihaun.

2. Seuraavat vaiheet ovat samanlaisia kuin automaattisessa haussa.
Katso Automaattinen haku.

3. Manuaalinen monihaku

Käytä manuaalista monihakua etsiäksesi yhtäaikaa monta transponderia.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun täytyy tehdä useampia manuaalisia hakuja.

Valitse Manuaalinen monihaku Muu haku -valikosta 
           -painikkeilla ja paina OK          tai      -painiketta
aloittaaksesi manuaalisen monihaun.

Huomautus:   Satelliitin, hakutyypin ja kanavatyypin asetukset
   ovat samat kuin manuaalisessa haussa.
   Katso Manuaalinen haku.

**

Muokkaa transponderiluetteloa
Voit muokata transponderiluetteloa.

1. Valitse Muokkaa transponderiluetteloa Manuaalinen
monihaku -valikossa ja paina OK       tai
-painiketta.

2. Valitse Lisää ja paina OK          -painiketta lisätäksesi
       uudet transponderin tiedot.

3. Valitse haluamasi transponderi Transponderiluettelosta
ja paina OK         -painiketta. Valitse Muokkaa ja 
paina OK -painiketta muokataksesi transponderin
tietoja.

4. Poistaaksesi transponderin tiedot, valitse haluamasi
transponderi Transponderiluettelosta, paina OK
-painiketta ja valitse Poista. Varmista poistaminen vielä 
painamalla OK     -painiketta.

5. Muokattuasi Transponderiluetteloa, valitse Tallenna ja paina OK          -painiketta. 
tallentaakesi tiedot ja poistuaksesi valikosta.

Huomautus: Kun valitset Pääluettelo -vaihtoehdon ja painat OK          -painiketta, 
                       näytetään satelliitin oletustransponderit.

**
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10.6 Tehdasasetukset

Tehdasasetus-vaihtoehto palauttaa tehdasasetukset vastaanottimeen.

Varoitus: Muista, että tehdasasetusten palauttamisen jälkeen kaikki tiedot, kuten antennin
asetustiedot, kanavaluettelot ja käyttäjän määritykset, poistetetaan. Kiintolevylle
tallennettuja ohjelmia ei poisteta. Ne voidaan poistaa Kiintolevyn alustus 
-valikossa.

**

Voit palauttaa tehdasasetukset seuraavasti:

1. Paina MENU         -painiketta.

2. Valitse Asennus -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Syötä Avauskoodi NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

4. Valitse Tehdasasetus             -painikkeilla ja paina
OK           tai      -painiketta.

.5. Palauta tehdasasetukset valitsemalla Kyllä ja painamalla 
OK          -painiketta.
Jos haluat palata edelliseen valikkoon, valitse Ei ja paina
OK         tai BACK          -painiketta.

6. Aloita tehdasasetusten palauttaminen vahvistamalla 
      valinta uudelleen. Syötä Avauskoodi NUMERO-

PAINIKKEILLA  (0~9) asetusten palauttamisen
      aloittamiseksi. 

.7. Kun tehdasasetusten palautus on päättynyt, ohjattu
      asennus tulee näkyviin automaattisesti, mikä helpottaa
      kanavahakua. Lisätietoja ohjatusta asennuksesta on

luvussa 3.

**
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Tuotteen suorituskyvyn vuoksi on tärkeää, että käytät uusinta ohjelmistoa. Viimeisimmät tiedot ja 
ohjelmistoversiot ovat saatavilla Humaxin Web-sivuilta osoitteessa http://www.humaxdigital.com.

On suositeltavaa, että tarkistat säännöllisesti, onko uusia ohjelmistopäivityksiä saatavilla.

11.1 OTA (Over the Air)

OTA (lyhenne sanoista over the air) tarkoittaa, että ohjelmiston voi ladata antennijärjestelmän kautta.
Valmistaja pidättää oikeuden julkaista uusia ohjelmistoversioita.

Käytännössä OTA on siis vaihtoehtoinen tapa ladata ohjelmistoversioita. Valmistajalla on kuitenkin 
oikeus päättää, milloin ja missä ohjelmistopäivitys tapahtuu. Valmistaja lähettää uusimman.
ohjelmistoversion antennijärjestelmän OTA-signaalin kautta. OTA ei ole käytössä kaikkialla, 
koska jokaisella satelliitilla on oma peittoalue (footprint, eli alue , jolla voidaan vastaanottaa signaalia)
Ohjelmistopäivityksen tekeminen antennin kautta edellyttää seuraavassa mainittuja seikkoja: 
**

1. Laitteessa on oltava asianmukainen latausohjelmisto.
Tärkeä huomautus: Jos käytössäsi ei ole normaalia latausohjelmistoa, laitteisto ei ehkä

                päivity tai se ei toimi oikein ohjelmistopäivityksen jälkeen.

2. Valmistaja julkaisee ohjelmiston, jonka voi ladata tietynlaisen antennijärjestelmän kautta.
3. Laitteisto on oltava “viritetty” oikein samaan antenniin, jota valmistaja käyttää.

4. Ohjelmistopäivitys on syytä tehdä silloin, kun vastaanottosignaali on vahva. Jos
vastaanottosignaali ei ole huonojen sääolosuhteiden vuoksi tarpeeksi vahva, tee
ohjelmistopäivitys myöhemmin.

**
Tärkeä huomautus:

• Varmista, että virta on kytketty ja virtajohto on kiinni pistorasiassa päivityksen aikana. 
Jos virta katkeaa ohjelmistopäivityksen aikana, laitteelle voi aiheutua peruuttamattomia
vaurioita.

• Älä irrota signaalijohtoa ohjelmistopäivityksen aikana. Päivitys saattaa keskeytyä, eikä
laite ehkä toimi oikein.

**

Huomautus:
• Laitetta ei voi käyttää ohjelmistopäivityksen aikana.
• Päivitys kestää viidestä kymmeneen minuuttiin.
• Ajastusta ei voi tehdä ohjelmistopäivityksen aikana.

**
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1. Laitteen löytäessä uuden ohjelmiston virtaa kytkettäessä

1. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa uudesta ohjelmistosta.

2. Valitse Kyllä ja päivitä ohjelmisto painamalla OK
-painiketta.

3. Uuden ohjelmiston lataus alkaa. Odota, kunnes 
päivitys on valmis.

4. Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy 
uudelleen automaattisesti.

2. Päivittäessä ohjelmistoa valikosta

1. Paina MENU -painiketta.

2. Valitse Asennus             -painikkeilla ja paina OK
tai     -painiketta.

3. Syötä avauskoodi NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). 

4. Valitse Päivitä           -painikkeilla ja paina
OK          tai     -painiketta.

3. Päivityksen tapahtuessa automaattisesti

Voit asettaa laitteen etsimään HUMAX-ohjelmistopäivityssivun ja päivittämään ohjelmiston
automaattisesti.

1. Valitse ohjelmistopäivitysvalikosta Automaattinen 
päivitys -painikkeilla ja paina OK          tai 
-painiketta. Laite etsii uutta ohjelmistoa automaattisesti.

2. Kun laite havaitsee päivitysohjelmiston, seuraavat tulokset
tulevat näkyviin. Jos ohjelmisto ei löydy automaattisesti,
käytä manuaalista päivitystä.

3. Aloita päivitys valitsemalla Kyllä ja painamalla OK
-painiketta. Jos et halua päivittää ohjelmistoa, voit 
palata edelliseen valikkoon valitsemalla Ei ja painamalla
OK          -painiketta.

4. Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy 
uudelleen automaattisesti.

**

**
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**
Huomautus:   Seuraavassa taulukossa ovat HUMAX-ohjelmistopäivityssivut.

**
Satelliitti Transponderin tiedot

Astra1 12669 (V) 22000 5/6

Nilesat 11765 (H) 27500 3/4

Hotbird 12475 (H) 27500 3/4

**

HUMAX:n ohjelmistopäivityssivuilla ohjelmistonpäivitys onnistuu vain satelliiteille, joilla on
valittuna Käytössä -vaihtoehto valikossa Asennus - Antennin asetus - Satelliittivaihtoehto
ja joilla on muut antennin asetustiedot oikein.

**
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4. Manuaalinen päivitys

Voit tehdä ohjelmistopäivityksen manuaalisesti vain, jos tiedät, millä satelliittilla on 
uutta ohjelmistoa ja tiedät transponderin tiedot oikein.

1. Valitse ohjelmistopäivitysvalikosta Manuaalinen haku
           -painikkeilla ja paina OK          tai      -painiketta.
Valitse Satelliitti, joka jakaa päivitettyä ohjelmistoa.
Satelliittiluettelossa on kaikki satelliitit, joilla on valittuna
Käytössä -vaihtoehto valikossa Asennus - 
Antennin asetus - Satelliittivaihtoehto.
Jos haluamaasi satelliittia ei ole luettelossa, aloita
antennin asetuksesta.

2.    Syötä Transponderin taajuus, jolla ohjelmisto on.

3.    Syötä Polarisaatio.

4. Valitse Symbolinopeus. Jos haluamaasi symbolinopeutta
ei ole luettelossa, valitse Käytt. määr. ja syötä se 
manuaalisesti.

5. Valitse FEC -arvo.
Huomautus:    Manuaalisen päivityksen parametrien 

    määrittäminen tapahtuu samalla tavalla 
    kuin manuaalisen haun parametrien 
    määrittäminen.
    Katso lisätietoja kohdasta Manuaalinen
    haku.

6. Aloita ohjelmiston hakeminen valitsemalla Haku ja 
painamalla OK          -painiketta.

7. Näkyviin tulee ilmoitus siitä, onko ohjelmisto päivitettävissä. Jos uutta ohjelmistoa 
ei ole, palaa Manuaalinen päivitys -valikkoon painamalla OK  -painiketta.

8. Aloita päivitys valitsemalla Kyllä ja painamalla OK -painiketta. Jos et halua
päivittää ohjelmistoa, voit palata edelliseen valikkoon valitsemalla Ei ja painamalla 
OK       -painiketta.

9. Laite suorittaa ohjelmistopäivityksen. Odota, kunnes päivitys on valmis.
10. Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Huomautus:   Voit tehdä samalla tavalla pelien päivityksen.

**

**
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**

11.2 Ohjelmistopäivitys pc:stä

Vastaanottimen voi kytkeä suoraan pc:hen ohjelmistopäivityksiä varten. Toimi seuraavasti,
kun lataat uusia ohjelmia pc:ltä vastaanottimeen.

1. Lataa laitteelle sopiva uusi ohjelmistotiedosto (HDF-tiedosto) tietokoneeseen 
web-sivuiltaimme (http://www.humaxdigital.com).

2. Lataa ja asenna lataustyökalu tietokoneeseen web-sivuiltamme. 

3. Kytke vastaanotin tietokoneeseen RS-232C -sarjakaapelilla.
4. Käynnistä asennettu lataustyökalu ja seuraa ohjeita.

5. Aseta vastaanotin valmiustilaan painamalla VALMIUSTILA-painiketta.

**

**
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Voit tarkastella kaikkia järjestelmän tietoja, signaalin 
voimakkuutta ja CI- moduulin tietoja.

1. Paina MENU          -painiketta.

2. Valitse Järjestelmä             -painikkeilla ja paina 
OK          tai     -painiketta.

12.1 Tila

Voit tarkastella järjestelmän tietoja.
1. Valitse Tila            -painikkeilla ja paina OK

tai     -painiketta.

2. Vahvista seuraavat tiedot: Laiteversio, Ohjelmistoversio
Latausohjelman versio, Järjestelmän tunnus, Päivitys-
päivä sekä CI paikka 1 ja CI paikka 2.

12.2 Signaalin tunnistus

Voit tarkastella valitun kanavan vastaanottosignaalin voimakkuutta
ja laatua.

1. Valitse Signaalintunnistus            -painikkeilla ja paina
      tai     -painikettaOK

2. Saat näkyviin tietoa satelliitista, transponderista ja 
kanavasta. Lisäksi näkyvissä ovat kanavan signaalin 
voimakkuus ja laatu graafisena esityksenä ja prosentteina.

12.3 CI-moduuli

Voit tarkastella CI-moduulien sen hetkistä tilaa.

1. Valitse CI-moduuli            -painikkeilla ja paina
      tai     -painiketta.OK

2. Valitse CI paikka           -painikkeilla          ja
paina OK tai      -painiketta. Jos CI-moduuli on 
on käytössä, voit tarkastella CI-paikan tietoja.

Huomautus: Näkyviin tulevat tiedot riippuvat CI-moduulista.

**

12. Järjestelmän tiedot

FI 91

**

**

**

**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**



**
**
Tässä vastaanottimessa on useita pelejä.
**

1. Paina GAME           -painiketta.

2. Ruudulla olevan ohjeen mukaan pelin ohjaus tapahtuu nuolinäppäimillä 
ja OK          -painikkeella.

Huomautus: Poistu pelistä painamalla EXIT          tai BACK  -painiketta

**
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14. Valikkokaavio
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Tallennus
**

Tallennus
1 Tallennettu ohjelma

2 Tallennusajastus

3 Kiintolevyohjaus

1 Käyttölukitus

2 Kielten asetus

3 Kellonajan asetus

4 Ääni ja kuva

5 UHF-viritys

6 Muut asetukset

1 Muokkaa kanavaluetteloita

2 Muokkaa suosikkikanavia

3 Kanavanvaihtotapa

1 Antenniyhteys

2 Antennin asetus

3 Automaattinen haku

4 Manuaalinen haku

5 Muu haku

6 Päivitä

7 Tehdasasetus

1 Tila 

2 Signaalin tunnistus

3 CI-moduuli

Järjestelmän asetukset

Järjestä kanavat

Asennus

Järjestelmä



**

15.1 Vianmääritys

Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun. Jos laite ei toimi oikein
vianmäärityksen jälkeen, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

**
1. Etupaneelissa ei näy mitään tai laite ei saa virtaa.

**

- Tarkista, että päävirtajohdossa ei ole vikaa ja että se on kytketty sopivaan virtalähteeseen.
- Tarkista, että virtakytkin on päällä.

2. Laitteessa ei ole kuvaa.
**

- Varmista, että laite on toimintatilassa.
- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty kunnolla televisioon.
- Varmista, että antennijohto on liitetty oikein.
- Varmista, että antennin asetus on oikein.
- Tarkista television kirkkaustaso.
- Tarkista, että kanava lähettää ohjelmaa. 

3. Kuvan- ja äänenlaatu on heikko.
**

- Asenna antenni sellaiseen paikkaan, jossa ei ole vastaanottoa häiritseviä esteitä.
- Varmista, että laitteen lähellä ei ole matkapuhelinta tai mikroaaltouunia.
- Käytä 75     :n koaksaalikaapelia television ja antennin yhdistämiseen.
- Siirrä vastaanottimeen tuleva ja vastaanottimelta lähtevä antennijohto mahdollisimman etäälle toisistaan
  Tarkista signaalitaso. Jos se on matala, suuntaa antenni uudelleen. 
  Signaalitaso voi olla myös huonontunut sään vuoksi.
-

-

**

Huomautus:    Jos antenni on lumen peitossa tai signaali on heikentynyt kovan sateen vuoksi,
    voi kuvan ja äänen laatu olla tilapäisesti heikko. Sään aiheuttamaa kuvan- ja 
    äänenlaadun heikkenemisestä ei anna aihetta reklamaatioon.

- Jos satelliittiantenni on pieni, vaihda se suurempaan.
- Jos taajuusmuuntimen kohinakerroin on korkea, vaihda se taajuusmuuntimeen, jossa on pienempi kohinakerroin.
- Jos taajuusmuunnin on vahingoittunut tai viallinen, vaihda se uuteen.

4. Ääntä ei kuulu tai äänenlaatu on huono
**

- Tarkista television äänenvoimakkuuden taso.
- Tarkista, ettei ääntä ole mykistetty.
- Vaihda äänityyppiä painamalla äänipainiketta.

**
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**
5. Kauko-ohjain ei toimi.

**

- Kun käytät laitetta kauko-ohjaimella varmista, että kauko-ohjaimen päässä oleva 
  lähetysosa osoittaa suoraan vastaanottimen vastaanotto-osaan.
- Tarkista kauko-ohjaimen paristo.

6. Ajastusta ei voi käyttää.
**

- Tarkista, oletko tehnyt päällekkäisen ajastuksen
- Tarkista, onko laitteen virta päällä.

7. Salattuja kanavia ei voi katsoa.
**

- Tarkista, että laitteessa on oikea älykortti.
- Jos älykortti on oikea, aseta se laitteeseen uudelleen.
- Varmista, ettei älykortti ole vahingoittunut.

8. Kiintolevy ei toimi.
**

- Tarkista, onko kiintolevyasema asennettuna.
- Tarkista, että etupaneelissa oleva lukituskytkin on oikeassa asennossa.

**

**
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15.2 Virhesanoma

Virhesanoma Mahdolliset syyt Toimenpiteet

Ei signaalia tai 
signaali on huono.

Satelliittiantenni ei ole suunnattuna
satelliittiin.

Suuntaa satelliittiantenni uudelleen.

Signaali on liian heikko. Nosta LNB-jännitettä tai 
liitä vahvistimeen.

Satelliittiantenni on liian pieni.
**
Taajuusmuunnin on vaurioitunut.

Väärä antennin asetus.

Vaihda satelliittiantenni suurempaan.

Vaihda taajuusmuunnin.

Aseta antenni oikein.

Kanava on salattu
tai sitä ei voi 
katsoa.

Kanavasignaali löytyy, mutta ääni ja 
kuva puuttuvat.

TV-yhtiö ei ole poistanut kanavaa.

Varmista, lähettääkö kanava 
ohjelmaa.

Kanava on tarkoitettu 
datalähetykseen.

Älykorttia ei ole asetettu laitteeseen.

Laitteessa on väärä älykortti.

Älykortti on asetettu väärin 
laitteeseen.

Älykortti on vaurioitunut.

Kanavalla ei ole normaalia 
ohjelmaa.

Aseta älykortti laitteeseeen.

Aseta oikea älykortti laitteeseen.

Poista älykortti laitteesta ja aseta
se uudelleen laitteeseen.

Vaihda älykortti.

Ääntä ei kuulu. Kanava lähettää signaalia, mutta ei 
ääntä.

Varmista, lähettääkö kanava ääntä
painamalla äänipainiketta.

**
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Virhesanoma Mahdolliset syyt Toimenpiteet

CI-moduulia ei ole
asetettu
laitteeseen.

CI-moduulia ei ole asetettu 
laitteeseen.

CI-moduuli on asetettu väärin.

Aseta CI-moduuli laitteeseen.
**
Aseta CI-moduuli uudelleen.

CI-moduulia ei tunnisteta. Aseta toinen CI-moduuli laitteeseen
tarkistaaksesi, jos käyttämäsi CI-
moduuli on viallinen. Jos käyttämäsi
CI-moduuli ei ole viallinen, ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Toimimaton
CI-moduuli.

CI-moduuli on väärä.
**
CI-moduuli on asetettu väärin
laitteeseen.

Aseta oikea CI-moduuli 
laitteeseen.

Poista CI-moduuli laitteesta ja aseta 
se uudelleen laitteeseen.

CI-moduuli on vaurioutunut.                    Vaihda CI-moduuli.

Taajuusmuuntimen
oikosulku.

Oikosulku antennijohdossa. Vaihda antennijohto.

Oikusulku taajuusmuuntimessa. Vaihda taajuusmuunnin.

Taajuusmuuntimen
oikosulku . Oikosulku taajuusmuuntimessa.

Oikosulku antennijohdossa. Vaihda antennijohto.

Vaihda taajuusmuunnin.

Taajuusmuuntimeen on mennyt
vierasta ainetta tai se on 
se on vahingoittunut.

Poista vieras aine. Jos taajuus-
muunnin on vahingoittunut, 
ota yhteys paikalliseen
huoltopalveluun.

**

**
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Viritin- ja kanavatiedot
Tuloliitin F-liitin, I EC - 169-24, naaras

Taajuusalue 950 - 2150 MHz

Signaalitaso -25 ~  -75dBm

LNB-teho ja polarisaatio Pysty: +13,5 V (+ 14,5 korkealla jännitteellä)
Vaaka: + 18 V (+19 V korkealla jännitteellä)

Virta: enint. 500 mA, suojattu ylikuormitukselta 

22 kHz:n ääni Taajuus: 22 ± 4kHz, amplitudi: 0.6 ± 0.2V

DiSEqC-ohjaus yhteensopiva versioiden 1.0, 1.2, 2.0 ja
USALS kanssa

Demodulointi QPSK

Tulosymbolinopeus 1 ~ 45 Ms/s

FEC-muoto 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
K=7 (Constraint Length) 

MPEG-datasiirtovirta ja A/V-dekoodaus
Datasiirtovirta MPEG-2 ISO/IEC 13818

datasiirtomäärityksen mukainen

Profiilitaso MPEG-2 MP@ML

Siirtonopeus enintään 15 Mt/s

Kuvasuhde 4:3, 16:9, postiluukku

Videokuvan tarkkuus 720 x 576, 720 x 480

Äänen dekoodaus MPEG/MusiCam Layer I ja II

Äänitila Yksikanavainen/kaksikanavainen/ jointstereo/stereo

Muisti

Flash-muisti 4Mt

Grafiikka (MPEG) ja järjestelmämuisti DRAM 64Mt

EEPROM -muisti 8Kt

**
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RF -modulaattori

RF-lähtöliitin/Loop through-liitin 75 , IEC169-2

Taajuus 470~862 MHz

Lähtökanava K 21~69

TV-normi PAL B/G/I/D/K

A/V:n ja datan sisään- ja ulostulo

Video RCA/SCART videolähtö (CVBS, RGB, S-video)

Audio R/L RCA/SCART äänen voimakkuuden säätö ja mykistys 
(tarkkuus 20 bittinen DAC-muunnin, enint. 2Vrms)

S/PDIF Digitaalinen audiolähtö, kuituoptinen (tarkkuus: 20 bittiä)

RS-232C Siirtonopeus  115,200bps, 3 piikkinen liitin:

Virtalähde
Tulojännite 90 - 250 V (vaihtojännite), 50/60Hz

Tyyppi SMPS

Virrankulutus Enint. 50W

Virrankulutus valmiustilassa 9W

Suojaus Erillinen sisäinen sulake.

Sisääntulo on suojattava salamoinnilta.

Fyysiset mitat

Koko 420 * 75 * 300 mm

Paino (netto) n ... 4,9 kg

Käyttölämpötila 0 - + 45

Säilytyslämpötila 5 ~ 95 % suhteellinen ilmankosteus (tiivistymätön) 

**

**
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DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Standardi, jolla DiSEqC-yhteensopiva vastaanotin voi lähettää signaalin RF-kaapelia pitkin
kytkimelle taajuusmuuntimien tai satelliittiantennien ohjaukseen. Kytkimen ohjaukseen käytetään
22 kHz:n ääntä.
**
Elektronin ohjelmaopas (Electronic Programme Guide, EPG)
Elektroninen ohjelmaopas (EPG) tulee lähetettävän ohjelman mukana. Jokaisessa lähetteessä
ei välttämättä ole EPG-tietoja tai niiden sisältö voi vaihdella, joten elektronisessa 
ohjelmaoppaassa olevat erot eivät ole automaattisesti vastaanottimen vika.

**
Taajuus
Hertsejä mittayksikköinä käyttävä suurre, joka ilmoittaa värähdysten tai tapahtumien määrän
sekunnissa.
**
FTA (Free-to-Air)
Salaamaton lähetys, jota voit katsoa ilman palveluntarjoajille suoritettavia lisämaksuja.

**
Kiintolevy
Tietokoneen keskeisin tiedontallennusväline, joka koostuu yhdestä tai useammasta 
ferromagneettisella aineella päällystetystä levystä.
**
HiFi (High Fidelity)
Sellaisten äänentoistolaitteiden ominaisuus, joilla toistetaan ihmisten kuultavissa olevia äänitaajuksia
(äänialue 16 Hz -20kHz) tasaisesti matalista taajuksista korkeisiin. Termiä käytetään joskus 
viittamaan laadukkaisiin äänentoistolaitteisiin, esimerkiksi stereokasettinauhuriin.

**
Taajuusmuunnin (Low Noise Block, LNB)
Lautasantenniin kiinnitetty elektroninen yksikkö, joka vastaanottaa satelliittiantennin heijastamat
signaalit ja muuttaa ne signaaleiksi, joita vastaanotin voi käyttää.

**
Kuvaruutunäyttö (On Screen Display, OSD)
Toiminto, joka näyttää käyttäjän näytöstä tarvitsemat tiedot suoran näytöllä. Kuvaruutunäyttötietoja
ovat mm. kirkkaus, kontrasti, viritys, RGB-säätö sekä näytön koko ja asennot (yläreuna, vasen reuna,
leveys, korkeus). 

**
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**
OTA (Over The Air)
Viittaa ladattaviin ohjelmistoihin, joissa valmistaja pidättää itselleen oikeuden päättää milloin ja 
missä ne julkaistaan.
**
PID (Packet Identifier)
Tunnus, jota käytetään tunnistamaan datapaketit datasiirtovirrasta.
**
Kuva kuvassa -toiminto (PIP/Picture in  Picture)
TV:n kuvaruudulla voidaan näyttää toista ohjelmaa pienemmällä näytöllä.
Isompaa näyttöä sanotaan päänäytöksi ja pienempää näyttöä kuva kuvassa -näytöksi.

**
PVR (Personal Video Recorder) eli kiintolevytallennus
Tallennin,  joka tallentaa ja toistaa ohjelmia sisäänrakennetun kiintolevyaseman avulla.

**
RF (Radio Frequency eli radiotaajuus)
Sähkömagneettisen spektrin taajuusalue, jossa lähetetään radioaaltoja.
**
SCART
21-piikkinen liitin, jolla laite liitetään videonauhuriin ja televisioon. Liitintä kutsutaan myös nimillä
Euroconnector ja Peritel-liitin.
**
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format)
Digitaalisen äänilähdön standardimuoto, joka lähettää äänisignaalia suoraan digitaalisena eikä 
muuta signaalia analogiseksi, koska muunto saattaa heikentää signaalin laatua.

**
Transponderi
Laite, joka vastaanottaa automaattisesti signaaleja, vahvistaa niitä sekä lähettää ne takaisin
eri taajudella.
**
Ajansiirtotallennus
Ajansiirto -toiminnon avulla voit pysäyttää TV-ohjelman ja jatkaa myöhemmin sen katselua 
täsmälleen pysäytyskohdasta.
**

**

**
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**
Saat lisätietoja esimerkiksi vianmääritysoppaista, ohjelmistopäivityksistä ja tuotetukioppaista
seuraavista web-sivustoista ja Hotline-puhelinpalvelusta.

Ota kuitenkin ongelmatilanteissa ensin yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Web-sivustot ja sähköpostiosoitteet

Kotisivu

- Englanninkielinen: http://www.humaxdigital.com

- Saksankielinen:        http://www.humaxdigital.com/Deutsch/

- Arabiankielinen:   http://www.humaxarabia.com

**
HCSA (Humax Customer Service Area)

Ladattavia ohjelmistoja, tietoja ja vastauksia teknisiin kysymyksiin.

- Englanninkieline

- Saksankielinen:

         n:    http://www.humaxdigital.com/hcsa/

                http://www.humaxdigital.com/Deutsch/hcsa/

**
Sähköpostiosoitteet (teknisiä kysymyksiä varten)

- Eurooppa ja Pohjois-Afrikka:    tech-info@humax-digital.co.uk

- Saksa:                                      techinfo@humax-digital.de

- Lähi-Itä:                                    callcenterME@humaxdigital.com

- Aasia ja muut alueet:                Webmaster@humaxdigital.com

**
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**

Puhelintuki

Humaxin Lähi-idän puhelintuki (Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

Puh: +971 (0)4 359 2323 (Avoinna: 9:00 – 20:00 / suljettu perjantaisin)

Sähköposti: callcenterME@humaxdigital.com

              Avoinna: Dubain paikallisen ajan mukaan (GMT+4)

9:00 – 20:00 (lauantai– torstai, suljettu perjantaisin)

               Palvelukielet: Englanti ja arabia

**
Humax Hotline (Saksa)

Saksa:  01805 778 870 ( 0,12/Min)

Muut maat: + 49 1805 778 870 ( 0,12/Min+ ulkomaanpuhelumaksu)

       Avoinna:   Saksan paikallisen ajan mukaan (GMT+1)

8:00 – 20:00 (maanantai – perjantai)

8:00 – 18:00 (lauantai)

          Palvelukielet: Saksa ja englanti

**
Humaxin palvelutuki (Suomi)

Puh: +358 (0)9 5618 6366 
Sähköposti:            powermill@powermill.fi

Internet:            www.powermill.fi 
**

**

**
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