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Sisällys
Asennus
Mikä neuvoksi?

Jos käyttöohjeesta ei löydy
vastausta eikä tarkistusluettelokaan
ratkaise ongelmaa, voit soittaa
Philipsin asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelun numero löytyy
mukana olevasta 'World-wide
guarantee' takuuvihkosesta.
Ennen kuin soitat, selvitä itsellesi
laitteen tyyppinumero ja
sarjanumero, jotka mainitaan
television takapaneelissa olevassa
arvokilvessä tai pakkauksessa.
Tyyppinumero: 28/32/36PW9308
Sarjanumero: AG ...................................
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Käyttö

Suomi

R Laitteen poistaminen
käytöstä
Philips kiinnittää erityistä huomiota
ympäristöystävälliseen tuotantoon.
Televisiossa on materiaaleja, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen. Kun televisio on käytetty
loppuun ja poistetaan käytöstä, osa
materiaaleista voidaan ottaa
talteen ammattitaitoisen liikkeen
toimesta. Näin vähennetään
hävitettävien jätteiden määrää.
Noudata vanhojen televisioiden
hävittämisestä annettuja paikallisia
ohjeita.

TV menu
Kuva-menu .................................................................................. 9
Ääni-menu ................................................................................ 10
Toiminnot-menu ................................................................ 10-11
Teksti-tv opas ............................................................................ 11-12
Teksti-tv ..................................................................................... 12-13

Oheislaitteiden liittäminen
Laitteiden liittäminen ja valinta .............................................14-15
Audio- ja videolaitteita painikkeet ............................................. 16
Tarkistusluettelo ......................................................................... 17

EasyLink-ominaisuuksien periaate on “yhden painalluksen toiminta”.
Tämä tarkoittaa sitä, että peräkkäiset toimenpiteet tehdään samaan
aikaan sekä televisiossa että kuvanauhurissa, jos kummassakin on
EasyLink-toiminto ja ne on yhdistetty kuvanauhurin mukana
toimitetulla eurojohdolla.
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Alkuvalmistelut
& Aseta televisio tukevalle alustalle.

“ Liitä verkkopistoke pistorasiaan, jonka

verkkojännite on 220V-240V.

! 28PW9308: 41 k; 32PW9308: 59 k;
36PW9308: 79 k !

‘ Kauko-ohjain: Pane lokeroon mukana olevat

kaksi paristoa (tyyppi R6-1,5V).

min.
1m

Jätä joka puolelle television ympärille vähintään
5 cm tyhjää ilmanvaihtoa varten. Älä laita
televisiota maton päälle.Älä laita television päälle
mitään, ettei niistä aiheudu vikoja tai vaaraa.
Suojaa tv kuumuudelta ja auringonpaisteelta
sekä sateelta ja vedeltä.
é Liitä antennipistoke kunnolla television takana
olevaan antenniliitäntään x. Jos kuvassa on
häiriöitä, voit parantaa kuvan laatua käyttämällä
mukana olevaa häiriösuojattua johtoa.

Mukana olevat paristot eivät sisällä elohopeaa
eivätkä kadmiumia. Suosittelemme noudatettavaksi
vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja
paikallisia ohjeita.
( Television kytkentä: Paina television edessä
olevaa virtakytkintä A.
Television edessä oleva vihreä merkkivalo ja
kuvaruutu syttyvät.
Jos televisio on valmiustilassa, paina painikkeita
-P+ tai kauko-ohjaimesta punaista painiketta B.

Tv:n päällä olevat painikkeet
Vaikka kauko-ohjain häviäisi tai rikkoutuisi, voit silti
muuttaa joitakin kuvan perusasetuksia tv:n päällä
olevilla painikkeilla.

-

VOLUME

V

+
MENU

-

PROGRAM

P

MENU/OK

Kuva

TV
Laitt:sto
Esittely
Asenna
Pois

2

Ääni Toiminnot

+

Paina:
• V- tai + säätää äänenvoimakkuutta
• painikkeita -P+, kun valitset tv-kanavia tai
ohjelmalähteitä
Painikkeella MENU voidaan näyttää päämenu ilman
kauko-ohjainta.
Käytä:
• painikkeita V - ja + sekä P- ja P+ liikkumiseen
valikoissa näytettyyn suuntaan.
• vahvista valinta painikkeela MENU.
Huomaa:
Kun valikot on näytetty television päällä olevalla
painikkeella MENU, ne saadaan pois vain kohdassa
Pois.
Valitse Pois ja paina painiketta MENU.
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Kauko-ohjaimen käyttö
Huomaa: Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmäinen painallus kytkee toiminnon. Toinen painallus katkaisee
toiminnon. Kun painikkeella on useampia vaihtoehtoja, näytetään pieni luettelo. Valitse luettelosta seuraava kohta
painamalla painiketta toistuvasti. Luettelo häviää automaattisesti 4 sekunnin kuluttua, tai paina painiketta OK,
jolloin luettelo häviää heti.
B Standby

v Oheislaitteen valinta (s. 15)
VCR DVD AMP SAT

Audio- ja videolaitteita painikkeet
(s. 16)

®Ò‡π†
Audio- ja videolaitteita painikkeet
(s. 16)

B

v

VCR

®

DVD

AMP

U Kello
Kellonaika näytetään
kuvaruutuun.

æ Teksti-tv-opas kytk./katk. s. 11
OK Paina tätä painiketta

• Aktivoi valintasi menusta
• Ohjelmaluettelon näyttö.

SAT

U

Q

Ì

PIXEL
PLUS

Ò

‡

π

†

æ

b

OK

Ï

® Tallennus
Ks.Tallentaminen EasyLinktoiminnolla varustetulla
kuvanauhurilla, s. 16

Painike kytkee ja katkaisee
television toiminnan.
Laitteen toiminta katkeaa ja
punainen ilmaisin syttyy.

Q Surround-toiminnon
Incredible surround
Kun valitaan Incredible Surround
Kytk. Stereo-toiminnossa, tuntuu
kuin kaiuttimet siirtyisivät
kauemmas toisistaan

MENU

V

¬

Virtual Dolby surround
Parhaimmillaan Dolby surround signaaleja käytettäessä. Antaa
mahdollisuuden kokea Dolby
Surround Pro Logic -äänentoisto
takaa tulevien äänien vaikutelman
ansiosta. Katso Äänimenu, 3Defekti, s. 10.

PP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

0

0

Huomaa: Saman valinnan voi tehdä
Äänimenun kohdassa surroundtoiminto, s. 10.
Ì Cinema Go
Katso mukana tulevaa erillistä
Cinema Link-ohjevihkosta.

V Säädä äänenvoimakkuus
painikkeella - tai +.

¬ Katkaisee äänen tilapäisesti ja
palauttaa sen.

b

h

q

S

x Pixel Plus-esittelyn
kytkentä/katkaisu
Oikealla puolella Pixel Plus ja
Digital Natural Motion on
kytketty.

i Kuvaruutunäyttö
Paina lyhyesti, kun haluat näyttää
valitun tv-kanavan ohjelmanumeron.

Menu info / Kauko-ohjain info
Kun valikko on kuvaruudussa,
voit näyttää tietoa valitusta
kohdasta painamalla painiketta
i. Näytettäessä valikkotietoja
voidaan kauko-ohjaimen
toiminnoista saada tietoa,
painamalla jotain kauko-ohjaimen
painiketta. Painikkeen varsinainen
toiminto ei aktivoidu.

b Teksti-tv kytk./katk. s. 12
Ï Päämenu ks. s. 5
P

Ohjelmien valinta
Suosikkiluetteloon tallennettujen
tv-kanavien ja ohjelmalähteiden
selaus.

0/9 Numeropainikkeet
Tv-kanavan valinta.
Paina kaksinumeroisen
ohjelmanumeron toista numeroa
2 sekunnin kuluessa.
Voit vaihtaa suoraan
yksinumeroiselle tv-kanavalle
painamalla numeropainiketta
hieman pidempään.
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0 Smart surf

B

v

VCR

®

DVD

AMP

SAT

U

Q

Ì

PIXEL
PLUS

Ò

‡

π

†

æ

b

OK

Ï

MENU

V

¬

PP

Tällä painikkeella voidaan helposti vaihdella 2-9 tv-kanavan ja
ohjelmalähteen välillä.
Poista Smart surf-näyttö painamalla painiketta OK tai odottamalla ajan
loppumista.

b Kaksikuvatoiminto
& Paina painiketta b tai æ.
Painamalla painiketta b voidaan näyttää teksti-tv kuvaruudun oikealle
puoliskolle.

é • Kuva/Teksti-tv-opas

- Valtise tv-kanava painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
- Siirrä vasemmassa kuvassa kiekko sinisen pallon päälle painamalla
kohdistinta alas.
- Valitse toinen tv-kanava painamalla painiketta +P-.
• Kuva/Teksti-tv
Ks Aktiivinen kuvanvalinta, s. 12.
“ Katkaise Dual Screen-toiminto painikkeella b.

h Active control ks s. 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

0

0

b

h

q

S

q Kuvaformaatti
Valitse painamalla toistuvasti painiketta: Autom. kuvako, Superzoomaus, 4:3,
Elok. laaj. 14:9, Elok. laaj. 16:9,Tekstityksen zoomaus tai Laajakuva.
Autom. kuvakoko-toiminto täyttää kuvaruudun mahdollisimman täysin.

Autom.kuvakoko

Elok.laaj.16:9

Superzoomaus

4:3

Tekstityksen
zoomaus

Laajakuva

Elok.laaj.14:9

Jos tekstitys on alalaidan mustassa palkissa, Autom. kuvakoko saa
tekstityksen näkyviin. Jos tekstitys näkyy vain osittain, paina kohdistinta
ylöspäin. Jos ohjelmakanavan logo näkyy ylälaidan mustan palkin kulmassa,
logo häviää ruudusta.
Superzoomaus poistaa 4:3-kuvakoon mustat sivupalkit vääristäen kuvaa
mahdollisimman vähän.
Kun kuvakooksi on valittu Elok. laaj. 14:9 tai 16:9 tai Superzoomaus, voit
vierittää tekstityksen näkyviin käyttämällä kohdistinta ylös/alas.

S Pysäytys
Pysäyttää kuvan.
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Menujen käyttö

uudelleen menu-painiketta.
Huomaa: Jos laite on yhdistetty Cinema Linkin kautta, valikossa
näkyy enemmän kohtia.

B

v

VCR

& Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta painiketta
MENU Ï.Voit milloin tahansa poistaa valikot painamalla

DVD

AMP

SAT

Kuva
®

U

Q

Ì

PIXEL
PLUS

Ò

‡

π

†

valitse menun
kohta

b

æ

palaa takaisin tai
poista päämenu

MENU

Ï

OK

V

¬

1

Toiminnot

Laitt:sto
Esittely
Asenna
é Valitse painamalla kohdistinta ylös/alas kohta TV-, Laitteisto,

valinnan
vahvistus

PP

2

Ääni

TV

Esittely- tai Asennus-menu.
Valitse Kuva, Ääni tai Toiminnot painamalla kohdistinta

3

Painamalla painiketta i saat
tietoa valitusta valikon kohdasta.

vasemmalle/oikealle.
Huomaa: Joskus kaikki valikon kohdat eivät näy kuvaruudussa
(näkyy sinisten pallojen rykelmä). Kaikki kohdat saadaan näkyviin
painamalla kohdistinta alas.
“ Valitse menun kohta painamalla kohdistinta
vasemmalle/oikealle.
‘ Valitse asetus tai säätö painamalla kohdistinta ylös/alas.
Huomaa: Kohdat, joita ei tilapäisesti voi valita tai jotka eivät kuulu
asiaan näytetään vaaleanharmaina eikä niitä voi valita.

Asennus
Asennusmenu sisältää seuraavat kohdat:
Kieli

Maa

Autom.
asennus

Manuaal.
asennus

Nimen
anto

Uudelleen
järjest.

Mieliohjelmat

Asenna

EasyLink
Jos kuvanauhurissa on EasyLink-toiminto, asennuksen aikana kieli, maa ja saatavilla olevat kanavat lähetetään
automaattisesti kuvanauhuriin.

Menukielen ja Maan valitseminen
Kieli
Asenna
English
....
Suomi

& Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU Ï.
é Valitse Asenna painamalla kohdistinta alas.
“ Valitse Kieli painamalla kohdistinta oikealle.

Seuraa kuvaruudun ohjeita.
‘ Valitse kieli painamalla kohdistinta ylös/alas ja vahvista
painamalla painiketta OK.

Maa
Asenna
Itävalta
Belgia
Kroatia

( Valitse Maa painamalla kohdistinta oikealle.
§ Valitse maa, jossa parhaillaan olet, ja paina painiketta OK.

Valitse Muu, jos oikeaa maata ei ole.
è Jatka Asennus-menusta.

5
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Tv-kanavien tallennus muistiin
Kun kieli ja maa on asetettu oikein, voit nyt hakea ja tallentaa tv-kanavat kahdella eri tavalla: automaattisesti
tai manuaalisesti (viritys kanava kerralla).
Valitse vaihtoehto painamalla kohdistinta oikealle.
‘ Viesti Hakee ilmestyy ja automaattiasennuksen

Automaattinen asennus

eteneminen näytetään.

Autom. asennus
Asenna
Asenna

Aloita

& Valitse Asennus-menusta kohta Automaattinen

asennus.

Huomaa: mikään kanava ei saa olla lukittu
automaattiasennusta käytettäessä. Avaa kanavat
syöttämällä tarvittaessa PIN-koodi. Katso TV,
Ominaisuudet-menu, Lapsilukko, s. 10.)
é Paina kohdistinta alas. Automaattiasennuksen
aloitusilmoitus Aloita ilmestyy.
“ Paina kohdistinta oikealle.

Manuaalinen asennus
Manuaal. asennus
Asenna
Valintatapa
Järjestelmä
Ohjelma
Haku
Hienosäätö
Muistiin

Jos televisio tunnistaa kaapelijärjestelmän tai ACIsignaalia (Automatic Channel Installation) lähettävän
tv-kanavan, ohjelmaluettelon ilmestyy kuvaruutuun.
Ilman ACI-lähetystä kanavat numeroidaan kielen ja
maan valinnan mukaan.
Käyttämällä Uudelleenjärjestely-toimintoa voit
numeroida ne uudelleen. Katso s. 7.
Kaapeli- tai tv-yhtiö voi näyttää valintavalikon. Sen
ulkonäkö ja sisältö riippuvat kaapeliyhtiöstä tai tvyhtiöstä. Valitse painamalla kohdistinta ja paina sitten
painiketta OK.

Tv-kanavien haku ja tallennus muistiin tehdään kanava kerralla.
Manuaalinen asennus menu on käytävä läpi vaihe vaiheelta.
& Valitse Asennus-menusta kohta Manuaal. asennus.
é Paina kohdistinta alas.
Seuraa kuvaruudun ohjeita.
Huomaa: Haku tai tv-kanavan suora valinta
Jos tiedät taajuuden tai C- tai S-kanavanumeron, voit antaa sen
suoraan numeropainikkeilla 0 - 9. Jatka painamalla kohdistinta alas.
Toistamalla saman voit hakea lisää tv-kanavia.
“ Paina kohdistinta oikealle.

Nimen anto
Nimen anto
Asenna
VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
.....

® Väli
p

π

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
® Vaihto

® Poista
123
456
789
0
® Erityis

Tv-kanavalle muistiin tallennettu nimi voidaan
muuttaa tai jos nimeä ei ole, se voidaan antaa.
Ohjelmanumeroille 0 - 99 voidaan antaa 5 kirjainta
tai numeroa käsittävä nimi.
& Valitse Asennus-menusta Nimen anto ja paina
painiketta OK.
é Valitse ohjelmanumero.

Huomaa: Painamalla jatkuvasti kohdistinta ylös/alas
voit selata ohjelmaluetteloa.
6

Kuvaruutuun ilmestyy näppäimistö.
Paina kohdistinta oikealle, niin pääset
näppäimistöön.Valitse ensimmäinen merkki
painamalla kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/
oikealle ja paina painiketta OK. Kaikki merkit
valitaan samalla tavalla.
Valitse Väli, kun haluat sanavälin; Poista, kun
haluat pyyhkiä korostettuna näkyvän merkin;
Vaihto, kun haluat näyttää näppäimistöllä isot
tai pienet kirjaimet; Erityis, kun haluat
näppäimistön erikoismerkit.Vahvista painamalla
painiketta OK.
‘ Paina kohdistinta toistuvasti vasemmalle, kun
haluat lopettaa valitun kanavan tai oheislaitteen
nimen antamisen.
( Valitse toinen ohjelmanumero ja toista vaiheet
“ - (.
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Ohjelmaluettelonuudelleen
järjestely

Mielikanavien valinta

Voit mielesi mukaan vaihtaa muistissa olevien tvkanavien järjestystä.
& Valitse Asennus-menusta Uudelleen järjest. ja
paina painiketta OK.
é Seuraa kuvaruudun ohjeita.

é Valitse ohjelmanumero painamalla kohdistinta

& Valitse Asennus-menusta Mieliohjelmat.

ylös/alas.
“ Valitse Kyllä tai Ei käyttämällä kohdistinta

vasemmalle/oikealle.
‘ Toista vaiheet é ja “ jokaisen sellaisen tv-

kanavan tai oheislaitteen kohdalla, jonka haluat
valita suosikiksi tai ei-suosikiksi.

Tv-laitteiston asennus
Yleistä Lähde Dekood.
Laitt:sto
Menun taustaväri
Smart surf
Tehdasasetukset
Kallistusäätö
OSD
Ohjelmanimike
Teksti-tv 2.5
Autom. surround
Aseta/Muuta koodi

Laitteisto-menu sisältää kohtia joilla säädetään tv:n toimintojen,
ominaisuuksien, palvelujen ja mahdollisesti liitettyjen
oheislaitteiden adetuksia.
Yleistä-menussa voi muuttaa asetuksia, joita yleensä tarvitsee

tehdä vain satunnaisesti.
Lähde-menussa voi valita ohjelmalähteen.
Lähde-menussa voi määrittää yhden tai useamman

ohjelmanumeron dekooderin ohjelmanumeroksi.
Painamalla kauko-ohjaimesta painiketta i saat tietoa
valitusta valikon kohdasta.

Yleistä
Smart surf
& Valitse Smart surf.
é Painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle,
valitse
• 2 ohjelmaa, jos haluat vaihdella painikkeella
0 nykyisen ja edellisen valitun kanavan
välilläl,
• 9 ohjelmaa, jos haluat painikkeella 0
näkyviin luettelon, jossa on enintään 9
valittavaa kanavaa,
Kanavan tai ohjelmalähteen
lisääminen/poistaminen:
Viritä lisättäväksi haluamasi kanava tai
ohjelmalähde. Paina painiketta 0. Lisää
painamalla kohdistinta oikealle.
Huomaa: Jos luettelossa on jo yhdeksän
kanavaa/ohjelmalähdettä, alimpana oleva
poistetaan.
Tehdasasetukset
Tämä palauttaa kuvan ja äänen asetukset
takaisin tehdasasetuksiksi, mutta säilyttää
kanava-asennukset.

OSD (On Screen Display)
Katso Kauko-ohjaimen käyttö, s. 3, i
Kuvaruutunäyttö.
& Valitse OSD.
é Valitse Normaali kytkee ohjelmanumeron
jatkuvan näytön sekä tv-kanavan ja ohjelman
tietojen laajemman näytön kuvaruudussa.
Minimi kytkee kanavatietojen supistetun
näytön.
Huomaa: Kun tekstitys on kytketty, ks. Toiminnot,
s. 10, ohjelmanumeron jatkuva näyttö ei ole
mahdollinen.
Teksti-tv 2.5
Jotkut ohjelmantuottajat tarjoavat
mahdollisuuden nähdä enemmän värejä, muita
taustaväreja ja kauniimpia kuvia teksti-tv-sivuilla.
& Valitse Teksti-tv 2.5.
é Jos haluat hyödyntää tätä ominaisuutta valitse
painamalla kohdistinta oikealle Teksti-tv 2.5
Kytk.
“ Jos haluat neutraalimman teksti-tv-näytön valitse
painamalla uudelleen kohdistinta oikealle Tekstitv 2.5 Katk. Valinta koskee kaikkia teksti-tv:tä
lähettäviä kanavia.
Huomaa: Saattaa kestää muutaman sekunnin,
ennen kuin teksti-tv-lähetys vaihtuu.
7
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Aseta/Muuta koodi
Lapsilukon (katso TV,Toiminnot, s. 10) avulla voit
lukita kanavia ja estää lapsia katsomasta tiettyjä
ohjelmia. Lukittuja kanavia voidaan katsoa vain
antamalla koodi. Aseta/Muuta koodi menukohdassa voi valita tai muuttaa ns. PINkoodin (Personal Identification Number).
& Valitse Aseta/Muuta koodi.
é Jos koodia ei ole vielä, menu näyttää Aseta
koodi.
Jos koodi on annettu aikaisemmin, menu näyttää
Muuta koodi. Seuraa kuvaruudun ohjeita.

Lähde

8-8-8-8.
“ Paina uudelleen kohdistinta ja anna uusi

4-numeroinen koodi. Aikaisempi koodi pyyhitään
ja uusi tallennetaan tilalle.
Autom. Surround
Joskus tv-yhtiöt lähettävät merkkisignaalin
Surround Sound -koodatuille ohjelmille.Televisio
vaihtaa automaattisesti parhaan surround
sound-toiminnon, kun kohtaan Autom.
surround on valittu Kytk.

nimiluettelo painamalla kohdistinta oikealle.
é Valitse oheislaite painamalla kohdistinta

EXT1
EXT2
SIDE

ylös/alas.

Tässä menussa voi valita jonkin liitäntöihin
yhdistetyn oheislaitteen.

Kun olet valinnut ohjelmalähteen, esim. DVD,
tämä ohjelmalähde valitaan automaattisesti kun
kauko-ohjaimelle valitaan DVD-toiminto, ks. s. 3,
ja kun painat kauko-ohjaimesta painiketta v.

“ Valitse ohjelmanumero, jolle olet tallentanut

Dekooderi

dekooderista tulevan ohjelman.

Dekood.

‘ Valitse Tila.

Laitt:sto
Ohjelma
Tila

Jos olet yhdistänyt dekooderin tai muokkaimen,
katso s. 14, voit määrittää yhden tai useamman
ohjelmanumeron dekooderin ohjelmanumeroksi.
& Valitse Dekood.
é Valitse Ohjelma.

Esittely

• Valitse käyttämällä kohdistinta vasemmalle/
oikealle vaihtoehto Katk., EXT1 tai EXT2.
• Valitse Katk., ellet halua kytkeä tälle
ohjelmanumerolle dekooderia.
Huomaa: Valitse EXT2, kun dekooderi on yhdistetty
EasyLink-kuvanauhuriin.

Esittely-menusta on valittavissa television
toimintojen esittely erillisinä tai jatkuvana.

TV
Laitt:sto
Automaattiesittely
......

Myyjäesittely

8

é Paina kohdistinta oikealle ja anna ohituskoodi

& Näytä valittuun liitäntään yhdistettyjen laitteiden
Lähde

Laitt:sto

Esittely
Asenna

Tärkeää: olet unohtanut koodin !
& Valitse Yleistä-menusta Muuta koodi ja paina
OK.

- Dig. valintamahd.
- Valonilmaisin
- Kampasuodatin

Jos on valittu Automaattiesittely, toiminto
esittelee automaattisesti kaikki eri toiminnot
peräkkäin jatkuvana.Toiminto lopetetaan painamalla
jotain kohdistinpainiketta.
Jos on valittu jokin toiminto, tämä toiminto
esitellään vain kerran ja Esittely-menu häviää
näkyvistä.
Huomaa: Myyjäesittely ei ole osa automaattitoimintoa
ja se on kytkettävä eriksen.
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Menujen Tv
Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta painiketta MENU Ï.
Valitusta valikon kohdasta saat tietoja painamalla kauko-ohjaimesta painiketta i.

Kuva-menu
Kuva

TV
Smart kuva
Kontrasti
Valoisuus
Väri
Terävyys
Sävy
Dig. valintamahd.
Dynaam. kontrasti
DNR
Värien parannus
(Värisävy)
Kuvaformaatti

& Valitse Kuva painamalla kohdistinta oikealle.
Ääni

Toiminnot é Valitse Kuva-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas.
“ Muuta asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle tai

valitse luettelo alamenuista painamalla kohdistinta oikealle.Valitse
alamenusta kohta painamalla kohdistinta ylös/alas.
Huomaa: Jos haluat poistaa menun taustan ennen kuva-asetusten
säätöä, katso TV Laitteisto,Yleistä, s. 7.
Smart kuva
Valitse Smart-kuva, kun haluat näyttää luettelon esisäädetyistä
kuva-asetuksista, joista jokainen vastaa tiettyä tehdasasetusta.
Esisäädetty tarkoittaa kuvamenussa tehtyjä omia kuva-asetuksia.
Digitaaliset valintamahdollisuudet
Pixel Plus on paras asetus, se kaksinkertaistaa vaakaerottelun ja
lisää juovien määrää 33%. Kannattaa ehkä valita Movie Plus, jos
sädekehäilmiö häiritsee katselua. Halutessasi voit valita
asetukseksi Kaksoisjuovat tai 100 Hz Digital Scan.
Huomaa: Kun käytetään 60 Hz NTSC-aineistoa, vaihtoehdot ovat Pixel
Plus, Movie Plus tai Progressiivinen, progressiivinen pyyhkäisy ilman
liikkeenkorjausta.

Active Control
Tämä tarkoittaa aktiivista ja automaattista järjestelmää, joka mittaa ja
korjaa automaattisesti kaikki tulosignaalit, niin että kuva olisi aina
mahdollisimman hyvä.
& Paina kauko-ohjaimesta painiketta h.
é Active Contro -valikko näytetään.
“ Valitse Active Control-asetus Katk., Minimi, Keski (suositus) tai
Maksimi painamalla kohdistinta ylös/alaspäin.
Kuva-asetusten optimointi tapahtuu jatkuvasti automaattisesti ja
se näkyy palkeista.Valikon kohtia ei voi valita.
‘ Valitse Smart-kuva painamalla kohdistinta oikealle.
( Valitse jokin esisäädetyistä kuva-asetuksista painamalla
kohdistinta ylös/alaspäin.
§ Valitse Aktiivinäyttö painamalla kohdistinta oikealle.
è Valitse Näytä palkit, jokin Dual screen-esittely tai Katk.
painamalla kohdistinta ylös/alaspäin.
Kun valitset Dynaaminen kontrasti, Pixel Plus, Digital Noise
Reduction tai Digital Natural Motion, kuvaruutu jakautuu
kahteen osaan: vasemmalla puolella valittu kuva-asetus on
katkaistu, oikealla puolella se on kytketty.
! Katkaise Active Control-valikon näyttö painamalla uudelleen
painiketta h.

9
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& Valitse Ääni painamalla kohdistinta oikealle.

Ääni-menu

é Valitse Ääni-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas ja

Ääni

säädä asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
Muista, että asetukset ovat normaalilla keskitasolla, kun asteikko
näyttää keskikohtaa.

TV
Smart-ääni
Ekvalisaattori
Äänenvoimakkus
Tasapaino
Loudness
Kuulokevoimakkuus
Surround-ääni
(Ääni I-II)
(Mono/Stereo)
(Nicam/Analoginen)
(3D-efekti)
AVL
Delta-äänenvoimak.

Smart-äani
Valitse Smart-ääni, kun haluat näyttää luettelon esisäädetyistä
ääniasetuksista, joista jokainen vastaa diskantin ja basson tiettyä
tehdasasetusta.
Esisäädetty tarkoittaa äänimenussa tehtyjä omia asetuksia.
Huomaa:
- Jotkut kohdat menusta ovat käytettävissä vain kun Cinema Link on
valittu ja kytketty toimintaan. Muita ohjataan audiovastaanottimesta
eikä televisiosta. Katso mukana tulevaa erillistä Cinema Link ohjevihkosta.
- Ääni X on käytettävissä vain kaksiäänilähetyksissä.
- Mono/Stereo voidaan valita vain analogisissa stereolähetyksissä.
- Nicam/Analog. voidaan valita vain Nicam-lähetyksissä.

Toiminnot-menu
Toiminnot
TV
Katk.
Ohjelmaluettelo
Kytk.
Tekstitys
Uniajastin
Mute-toiminnossa
Lapsilukko
Ajastin
Zoom

& Valitse Toiminnot painamalla kohdistinta oikealle.
é Valitse Toiminnot-menun kohdat painamalla kohdistinta ylös/alas

ja säädä asetukset painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
Ohjelmat
Painikkeella OK voidaan vaihtaa tv-kanavan tai oheislaitteen
välillä.

Tekstitys
Tekstityssivu on tallennettava muistiin jokaiselle
tv-kanavalle:
Kytke teksti-tv ja valitse hakemistosta oikea
tekstityssivu. Katkaise teksti-tv.
Asetus Tekstitys kytk. näyttää sen
automaattisesti valitulle tv-kanavalle, jos
tekstitystä lähetetään. Symboli osoittaa, että
toiminto on kytketty.
Valitse Mute-toiminnossa., kun haluat
tekstityksen automaattisesti näkyviin äänen
ollessa katkaistu kauko-ohjaimen painikkeella
¬.
Lapsilukko
& Valitse Lapsilukko.
Lapsilukko

Lukko
Katsel. esto
Lukitus pois

Lukitus alkaa
Ohjelmalukitus

é Näytä Lapsilukko-menu painamalla kohdistinta

oikealle. Pyydetään antamaan koodi.
Huomaa: koodi on annettava joka kerta, kun
halutaan päästä Lapsilukko-menuun.
10

Tärkeää: olet unohtanut koodin ! Ks. s. 8.
“ Valitse jokin Lapsilukko-menun kohdista.

• Valitse Lukko, jos haluat lukita kaikki kanavat ja
oheislaitteet.
• Valitse Katselun esto ja paina kohdistinta
oikealle.
Valitse:
- Lukitus alkaa, jos haluat lukita kaikki ohjelmat
tietystä kellonajasta eteenpäin.
Paina kohdistinta oikealle ja syötä kellonaika
painamalla kohdistinta ylös/alas ja oikealle.
Vahvista painikkeella OK.
- Ohjelmalukitus, jos haluat lukita tietyn tvkanavan tai oheislaitteen ohjelma;
• Valitse Lukitus pois, kun haluat avata kaikkien
kanavien ja oheislaitteiden lukituksen kerralla.
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§ Valitse ajan asetus painamalla kohdistinta vielä

Ajastin
& Valitse Ajastin.

Ajastin

Katk.
Kytk.

VCR1
BBC2
CNN
TVE
π.....

Sunnuntai
Maanantai
.......
J.pvä

15:45

é Valitse Kytk. painamalla kohdistinta oikealle.
“ Näytä ohjelmaluettelo painamalla uudelleen

kohdistinta oikealle.
‘ Valitse tv-kanava tai oheislaite, jolle haluat

television vaihtavan valittuna aikana ja päivänä.
( Valitse painamalla uudelleen kohdistinta oikealle
viikonpäivä tai J.pvä.

kerran oikealle. Anna aika numeropainikkeilla tai
painamalla kohdistinta ylös/alas ja vahvista
painikkeella OK.
è Poista menu painamalla painiketta MENU Ï.
Huomaa: Ajastimen asetukset voi tarkistaa
painamalla painiketta i.
Zoom
& Valitse Zoom painamalla kohdistinta alaspäin ja
paina sitten painiketta OK.
é Valitse suurennus (x1, x4, x9, x16) painamalla
painiketta OK.
“ Lisäksi voit siirtää valittua zoom-ikkunaa
kuvaruudussa painamalla kohdistinta
ylös/alaspäin, vasemmalle/oikealle.
‘ Lopeta zoomaus painamalla MENU-painiketta.

Teksti-tv-opas
Teksti-tv:tä lähettävät televisiokanavat lähettävät myös sivua, jossa on päivän tv-ohjelmat.
Jos valittu ohjelmaoppaan sivu täyttää VPT-vaatimukset, on mahdollista tallentaa, katsoa tai lukita ohjelmia tai
muistuttaa ohjelmista.
& Paina painiketta æ.
é Valitse tv-kanava painamalla kohdistinta ylös/alas ja paina painiketta OK.
“ Siirrä kohdistin ylös kanavaluettelon päälle, jonne valitun tv-kanavan nimi ilmestyy.
‘ Siirrä kiekko valintapallon päälle painamalla kohdistinta oikealle.
( Hae teksti-tv:n hakemistosta tämän päivän tai seuraavan päivän ohjelmasivu.
§ Syötä oikea ohjelmaoppaan sivunumero numeropainikkeilla.

Valitse jokin saatavilla olevista alasivuista painamalla kohdistinta kaksi kertaa oikealle, niin että kiekko
siirtyy oikealle.
sivupallo
valinta pallo

alasivua
Maa 05 Feb

16.35

BBC1
100

BBC

BBC2
ITV
CH4
CH5

kanavaluettelon
Kats.

1

CEEFAX

LIONS RECORD ANOTHER WIN
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education 200
Radio
Tall.

vieritys pallo

Muista

Katso

430
300
305
400
415
500
Lukko

Jos valittu ohjelmaoppaan sivu täyttää VPT-vaatimukset,televisio muistaa kanavan viimeksi valitun teksti-tvsivun, joka sisältää ohjelmatiedot ja ilmoittaa mikä ohjelma alkaa milloinkin.
Aina kun painat painiketta æ, valitun tv-kanavan teksti-tv-opassivu näytetään.
Huomaa: Tv-yhtiö vastaa tiedon sisällöstä.

11
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Perustoiminnot
Painamalla harmaata, punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta voidaan aktivoita teksti-tv-opastoiminto. Painikkeet näkyvä harmaina, jos toiminto ei ole käytettävissä.
Katsaus: tämä menu näyttää luettelon ohjelmista, jotka on merkitty muistutettaviksi, tallennettaviksi tai on
lukittu.Tässä valikossa voidaan muuttaa tai poistaa merkittyjä ohjelmia.
Tallennus: kuvanauhurin tallennuksen ohjelmointi (jos siinä on NEXTVIEWLink-toiminto ja se on yhdistetty
liitäntään EXT. 2).
Muistutus: television automaattinen kytkentä toimintaan tai pysäyttää ohjelman lähetyksen näyttämällä
viestin, jos tv on toiminnassa.
Lukitus: tallennuksen tai katselun estävä ohjelmien lukitus.
Toimintoja Tallennus, Muistutus tai Lukitus varten ilmestyy pieni menu, jossa voidaan valita aikaväli:
kerran, J. pvä (päivittäin) tai J.vko (viikoittain), tai poistaa aikaisemmin asetettu tallennus, muistutus tai
lukitus. Oletusasetus on Kerran, joka vahvistetaan painamalla painiketta OK.
Katselu: valitun ja parhaillaan lähetettävän ohjelman katselu.

Teksti-tv
Useimmat tv-kanavat lähettävät tietoa teksti-tv:n kautta.Tässä televisiossa on 1200 sivun muisti, joka
tallentaa useimmat lähetetyt sivut ja alasivut lyhentääkseen odotusaikaa. Aina ohjelmakanavan vaihdon
jälkeen muisti päivitetään

Teksti-tv:n kytkentä ja katkaisu
Paina painiketta b.
102

«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22

BBC

CEEFAX

LIONS RECORD ANOTHER WIN
430
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education
200
Radio
Lottery
230
Travel
Finance
240
Subtitling
Music
280
TV Listings

300
305
400
415
500
550
888
600

Punainen Vihreä Keltainen Sininen

Teksti-tv-sivun valinta
- Anna haluttu sivunumero numeropainikkeilla tai
painamalla kohdistinta ylös/alaspäin tai
painamalla painiketta -P+.
- Valitse aihe ruudun alareunan vaihtoehtojen
värejä vastaavilla väripainikkeilla.

Aikaisemmin valitun teksti-tv-sivun
valinta
(Mahdollista vain silloin, kun teksti-tv:n
suosikkisivuista ei ole luetteloa saatavilla. Ks s. 13.)
Paina painiketta 0.

Teksti-tv:n etusivun valinta
Paina harmaata painiketta †, kun haluat
näyttää etusivun (yleensä s.100).
12

Koskee vain T.O.P.-tekstitelevisiota:
Paina painiketta i. T.O.P.-teksti-tv:n aiheet
näytetään.Valitse haluamasi aihe käyttämällä
kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/oikealle ja
paina painiketta OK.
Kaikki tv-kanavat eivät lähetä T.O.P.-teksti-tv:tä.
Alasivujen valinta
Kun valittu teksti-tv-sivu sisältää eri alasivuja,
kuvaruutuun ilmestyy luettelo käytettävissä
olevista alasivuista.
Valitse seuraava tai edellinen alasivu painamalla
kohdistinta vasemmalle tai oikealle.

Suurennus
Painamalla toistuvasti painiketta q näytetään
teksti-tv-sivun yläosa, alaosa ja takaisin koko
sivu normaalikokoisena. Suurennettua teksti-tvsivua voidaan vierittää rivi kerralla painamalla
kohdistinta ylös/alaspäin.

Aktiivinen kuvanvalinta
Kun on valittu Kaksikuva-toiminnosta
kuva/teksti-tv, valitse haluamasi sivunumero
painikkeilla -P+, paina sitten MENU-painiketta ja
valitse vasen kuvaruutu (sininen pallo ylhäällä).
Nyt voit valita painikkeella q kuvan/teksti-tv:n
supistetun tai koko ruudun näytön.
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Hyperteksti
Hypertekstillä voidaan valita ja hakea sivuja,
joilla on jokin sama sana tai luku kuin nykyisellä
teksti-tv-sivulla.
& Korosta sivulla oleva ensimmäinen sana tai luku
painamalla painiketta OK.
é Valitse haettava sana tai luku painamalla
kohdistinta ylös/alas, vasemmalle/oikealle.

(Käytettävissä vain koko ruudun teksti-tv-toiminnossa)
& Aktivoi menu painamalla painiketta MENU Ï.
é Valitse menukohdat painamalla kohdistinta
ylös/alas.
“ Aktivoi painamalla kohdistinta oikealle.
Piilotiedot
Näyttää/peittää sivun piilotiedon, kuten
kysymysten vastaukset ja ratkaisut.
Aktivoi painamalla kohdistinta oikealle.
Mieliohjelma
Tämä luettelot sisältää enimmillään kahdeksan
teksti-tv:n suosikkisivua.Vain nykyisen kanavan
sivuja voidaan valita.
& Pääset luetteloon painamalla kohdistinta
oikealle.
“ Painamalla uudelleen kohdistinta oikealle voit
lisätä nykyisen sivun tai valita jonkin
suosikkisivuista mukaan luetteloon.
“ Paina MENU Ï-painiketta, kun haluat katsoa
sivua.
‘ Painikkeella 0 voit selata suosikkisivujen
luetteloa.
Haku
Sanan valinta
Kuvaruudun näppäimistöllä voit näppäillä sanan,
jonka haluat hakea teksti-tv-sivuilta. Ei ole väliä
käytetäänkö isoja vai pieniä kirjaimia.

kiekko

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Peruuta

Hyväksy

WORD
NAME
FOOTBALL

Väli
T Poista
ELETEXT
A B C D E F G 1 2 BBC1
3
H I J K L M N

4 5 6

O P Q R S T U

7 8 9

V W X Y Z
Vaihto

alareunaan ilmestyvä viesti kertoo, että haku on
käynnissä tai että sanaa tai sivua ei löydy.
‘ Hyperteksti poistetaan painamalla kohdistinta
ylöspäin.

“ Vahvista jokainen valittu merkki painikkeella OK.

Teksti-tv menu

102

“ Vahvista painikkeella OK. Kuvaruudun

0
Erityis

Punainen Vihreä Keltainen Sininen

& Pääset näppäimistöön painamalla kohdistinta

oikealle.
é Valitse merkit, sanat tai toiminnot painamalla

kohdistinta vasemmalle/oikealle, ylös/alas.

‘ Valitse Peruuta, kun haluat peruuttaa sanan tai

merkin; Väli, kun haluat sanavälin; Poista, kun
haluat poistaa viimeksi valitun merkin; Vaihto,
kun haluat vaihta pienet kirjaimet tai isot
kirjaimet; Erityis merkit, kun haluat näyttää
näppäimistön merkit ja paina painiketta OK.
( Teksti-tv-menuun palataan painamalla kohdistinta
vasemmalle toistuvasti.
Sanan haku
& Näppäile sana kuvaruutuun tai valitse sana
oikealla olevasta luettelosta ja paina OK.
é Valitse Hyväksy ja paina uudelleen painiketta
OK.Viesti Hakee näytetään.
“ Haku peruutetaan tai haetaan uusi sana
valitsemalla Näppäimet ja painamalla painiketta
OK.
‘ Kun sanaa ei löydy, näkyviin tulee viesti. Kun
sana on löytynyt, se näkyy merkittynä teksti-tvsivulla. Hakua jatketaan painamalla OK.
Alasivujen kierto (jos käytettävissä)
Saat alasivut vaihtumaan automaattisesti.
Kytke tai katkaise uudelleen painamalla
kohdistinta oikealle.
Ajastettu sivu
Näyttää tietyn sivun haluttuun aikaan.
& Valitse Kyllä tai Ei painamalla kohdistinta
oikealle.
é Anna kellonaika ja sivunumero
kohdistinpainikkeilla ja numeropainikkeilla.
Huomaa: Teksti-tv:n ei tarvitse olla jatkuvasti
kytkettynä, mutta on katsottava sitä tv-kanavaa, jolta
tietty sivu on valittu.
“ Palaa TV-menuun painamalla kohdistinta
vasemmalle.
Kieli
Jos kuvaruudun merkit eivät vastaa teksti-tv:n
lähettäjän käyttämiä merkkejä, voit tässä vaihtaa
kieliryhmän.
Valitse Ryhmä 1 tai Ryhmä 2 painamalla
kohdistinta oikealle.
Teksti-tv-menusta poistutaan painamalla
painiketta MENU Ï.
13
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Oheislaitteiden liittäminen
Televisioon voidaan liittää monenlaisia audio- ja videolaitteita. Seuraavat kytkentäkaaviot
näyttävät miten ne yhdistetään.
Huom.: EXT. 1-liitännälle käyvät CVBS- ja RGB-signaalit, EXT. 2-liitännälle CVBS-,ja y/C-signaalit. RGB-lähdöllä
varustettu oheislaite kannattaa kytkeä liitäntään EXT. 1, sillä RGB-signaali antaa paremman kuvan.
Jos kuvanauhurisi on varustettu EasyLink-toiminnolla, sinun on kytkettävä sen mukana seuraava eurojohto liitäntään
EXT. 2 voidaksesi täysin hyödyntää EasyLink- toimintoa.

Kuvanauhuri (VCR-DVD+RW)
Liitä antennijohdot 1 ja 2. Saat paremman kuvan, jos liität vielä
eurojohdon 3.
Jos kuvanauhurissa ei ole euroliitäntää, ainoa kytkentämahdollisuus
on antennijohdolla. Silloin on viritettävä kuvanauhurin testisignaali
televisioon ja annettava sille ohjelmanumeroksi 0 tai tallennettava
testisignaali ohjelmanumerolle 90-99, ks. Manuaalinen asennus, s. 6.
Katso kuvanauhurin ohjekirjaa.

CABLE

2
EXT.

1
2

Dekooderi ja kuvanauhuri
Liitä eurojohto 4 dekooderiin ja kuvanauhurin erikoiseuroliitäntään. Katso myös kuvanauhurin ohjekirjaa. Ks. Dekooderi, s. 8.
Voit myös yhdistää dekooderin eurojohdolla suoraan liitäntään
EXT. 1 tai 2.

3

4

Muut oheislaitteet (satelliittivastaanotin, dekooderi, DVD, pelit jne.)
& Yhdistä antennijohdot 1, 2 ja 3 näytetyllä tavalla (vain jos

oheislaitteessa on tulo/lähtö tv-antennille).
Yhdistä laite eurojohdolla 4 tai 5 johonkin euroliitäntään
EXT.1 tai 2, jolloin saadaan mahdollisimman hyvä kuva.
é Hae oheislaitteen testisignaali samalla tavalla kuin kuvanauhurin
kohdalla.
“ Valitse Laitteisto-valikon kohdassa Lähde, s. 8.

CABLE

1 EXT.
2

1

4
2

3

5

Sivulla oleva liitännät

Kamera ja kameranauhuri
& Yhdistä kamera tai kameranauhuri näytetyllä tavalla.
é Liitä monolaite liitäntöihin VIDEO 2 ja AUDIO L 3.
Stereolaite liitetään myös liitäntään AUDIO R 3.

S-VHS-kameranauhureilla saadaan S-VHS-laatu yhdistämällä
S-VHS-johdot S-VIDEO-liitäntään 1 ja AUDIO-liitäntöihin 3.
Varoitus: Älä yhdistä samaan aikaan johtoja 1 ja 2. Kuva saattaa
vääristyä!

2

3

1

14

Kuulokkeet
& Liitä kuulokkeen pistoke liitäntään L näytetyllä tavalla.
é Paina kauko-ohjaimesta painiketta ¬, jos haluat katkaista television
kaiuttimien toiminnan.
Kuulokkeen impedanssin tulee olla 8-4000 ohmia. Liitäntä on 3,5
mm:n jakki.
Valitse ääni-menusta kohta Kuulokkevoimakkuus, jos haluat
säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
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Stereovahvistin ja kaksi lisäkaiutinta

ETEEN
& Liitä audiojohdot vahvistimen audiotuloon ja
television taakse liitäntöhin AUDIO L ja R.
é Lähtötaso säädetään vahvistimen

äänenvoimakkuussäätimellä.
AUDIO

Huomaa: Katkaise virta televisiosta ja
audiovahvistimesta ennen niiden yhdistämistä.
Säädä audiovahvistimen äänenvoimakkuus minimiin.

Liitetyn laitteen valinta
Paina painiketta v, kunnes kuvaruudussa näkyy laitteen liittämiseen käyttämääsi television takana tai
oikealla olevaa liitäntää vastaava ilmaisin EXT1, EXT2 tai SIDE.
Huomaa: Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri..) hoitavat itse vaihdon.

Cinema Link Surround-vahvistin
Katso mukana tulevaa erillistä Cinema Link-ohjevihkosta.
Huom.: Kuvaruudun äänitieto ei vastaa todellista äänentoistoa.

Talennin tai DVD-video, jossa on EasyLink
Talennin (VCR ja DVD+RW) tai DVD-videota
voi käyttää kuvaruudun Talennin- tai DVDmenun avulla.

& Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU Ï.
é Valitse Talennin- tai DVD-menu painamalla

kohdistinta ylös/alas.
“ Valitse jokin kuvanauhurin tai DVD:n

Talennin
Ò
p
Rwd Play

‡ π
Stop Play

†
Ffw

®
Ï
Rec Eject

DVD
Ò p
Prev. Play

‡
π
Stop Play

†
Ï
Next Eject

toiminnoista painamalla kohdistinta
vasemmalle/oikealle, ylös/alas.
Kauko-ohjaimen tallennuspainiketta ® voidaan
käyttää tv-toiminnossa.
Jos EasyLink-kuvanauhurissa on järjestelmän
valmiustoiminto, sekä televisio että kuvanauhuri
vaihtavat valmiustilaan, kun painiketta B
painetaan 3 sekuntia.
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Audio- ja videolaitteita painikkeet
Useimpia valmistamiamme videolaitteita voidaan käyttää television kaukoohjaimella.
B
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Ì
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Ò
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Paina yhtä painikkeista, kun olet toistuvasti painanut painikkeita VCR, DVD,
AMP tai SAT, sen mukaan mitä laitetta haluat käyttää tällä kauko-ohjaimella.
Katso Kauko-ohjaimen käyttö, s. 3.
B
S
®
Ò

kytkentä valmiustilaan
tauko (DVD, CD, VCR)
tallennus,
pikakelaus taaksepäin
(VCR, CD);
haku taaksepäin (DVD, AMP)
‡ pysäytys,
π toisto,
† pikakelaus eteenpäin
(VCR, CD);
haku eteenpäin (DVD, AMP)
æ tekstityskielen valinta (DVD);
RDS news/TA-toiminto (AMP);
satunnaistoisto (CD)
b DVD-nimikkeen valinta;
RDS-näyttö (AMP);
tietojen näyttö kuvaruutuun
(CD)

i
Ï
-P+

0-9
0

U
Q

näyttötiedot
menu esiin tai pois
osan, kanavan, kappaleen valinta
numerojen syöttö,
indeksihaku (VCR),
osan haku,
taajuuden valinta (AMP)
kuvanauhurin ajastin
surround-toiminnon
kytkentä/katkaisu (AMP, CD)

kohdistinta ylös/alas
valitse seuraava tai edellinen
levy (CD)
kohdistinta vasemmalle/oikealle
valitse edellinen tai seuraava
kappale (CD)
haku eteenpäin/taksepäin
(AMP)

Jos mitään ei tehdä 60 sekuntiin, kauko-ohjain palaa tv-toiminnolle.
Alatoimintojen
SAT-toiminto voidaan muokata käytettävän satelliittivastaanottimen
mukaan: RC6- tai RC5-standardi.
Paina tv-toiminnossa painikkeen OK kanssa yhtaikaa:
numeropainiketta 3, kun haluat SAT RC-5-järjestelmän
numeropainiketta 4, kun haluat SAT RC-6-järjestelmän."

Tallentaminen EasyLink-toiminnolla varustetulla kuvanauhurilla
Tv-toiminnossa On mahdollista aloittaa kuvaruudussa näytetyn ohjelman
suoratallennus.
Jatka kauko-ohjaimen painikkeen ® painamista yli 2 sekuntia.
Huomaa:
Ohjelmanumeroiden vaihtaminen televisiosta ei häiritse tallennusta!
Kun tallennetaan ohjelmaa liitäntöihin EXT. 1, kuvaruutuun ei voi valita toista tvohjelmaa.
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Tarkistusluettelo

Kuvaruudun hoito

Pyyhi televisio hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita
puhdistusaineita, ettei kuvaruudun pinta vahingoitu.

Huono kuva

• Oletko valinnut oikean tv-järjestelmän manuaalisen asennuksen valikossa?
• Onko tv-vastaanotin tai antenni liian lähellä kaiuttimia, maadoittamatonta
audiolaitetta tai loistevaloja yms.?
• Korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia.
Joskus kuvanlaatua voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa.
• Onko kuva tai teksti-tv hyvin epäselvä? Tarkista, että olet syöttänyt oikean taajuuden.
Ks. Asennus, s. 6.
• Onko valoisuus, Terävys ja kontrasti säädetty huonosti? Valitse Laitteet-menusta
Tehdasasetukset, s. 7.
• Joskus kuva voi huonontua, kun käynnistetään television oikealle puolelle liitetty
S-VHS-kamera tai -kameranauhuri samaan aikaan kun liitäntään EXT1 tai EXT2
on yhdistetty toinen oheislaite.Tässä tapauksessa on toisen oheislaitteen toiminta
katkaistava.

Ei kuvaa

• Onko antenni liitetty oikein?
• Ovatko pistokkeet kunnolla kiinni antenniliitännöissä?
• Onko antennijohto kunnossa ja ovatko pistokkeet sopivat?

Ei ääni

• Miltään kanavalta ei tule ääntä? Tarkista ettei äänenvoimakkuus ole minimissä.
• Oletko katkaissut äänen painikkeella ¬?

Kuvan ja äänen
Katkaise television toiminta ja kytke uudestaan.
ongelmalle ei
Älä koskaan yritä itse korjata viallista televisiota.
löytynyt ratkaisua? Kysy neuvoa myyjältä tai kutsu huoltomies.
Kauko-ohjain

• Jos televisio ei enää tottele kauko-ohjainta, paristot voivat olla loppu, tai on valittu
väärä toiminto (TV tai muu oheislaite, katso s. 3).
• Voit silti käyttää television päällä olevia painikkeita MENU ja -/+.

Menu

Valitsitko väärän menun? Poistu menusta painamalla uudelleen MENU Ï painiketta.

Standby

Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus lisää ilman ja veden
saastumista.
Tehontarve: 1 W.

17

2221.1 sf 11-02-2003 08:38 Pagina 18

