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TOIMINTAPAINIKEET JA LIITÄNNÄT 3

Toimintapainikeet ja liitännät

Kaukosäädin

Etuosa

Takaosa
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Virtaliitin 12 V

Antenni 
lähtö

Antenni tulo

SCART TV

SCART VCR/DVD

IR-tunnistin: punainen merkkivalo - laite on valmiustilassa 
vihreä merkkivalo - laite on toimintatilassa 

virtapainike /valmiustila

numeronäppäimet

EPG-näppäin

BACK-/P<P-näppäin

nuolinäppäimet

ohjelmanvalinta +/-

mykistys-näppäin
OPT-näppäin
teksti-tv -näppäin
LIST/FAV-näppäin
APP-näppäin
RADIO-näppäin

INFO-näppäin

EXIT-näppäin

OK-näppäin

äänenvoimakkuus +/-

värilliset näppäimet

TV/STB-näppäin
MENU-näppäin

l/ll-näppäin
TIMER/REC-näppäin
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Johdanto

Toimitusvarusteet
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

- 1 Vastaanotin
- 1 Kaukosäädin
- 1 Käyttöohje
- 1 SCART-kaapeli
- 2 Kaukosäätimen paristot
- 1 Verkkolaite 230 V / 50 Hz - 12 V

Kierrätys ja jätehuolto

Tätä symbolia käytetään osoittamaan
tärkeitä tietoja tässä käyttöohjeessa.
Lue ne tarkoin ja noudata annettuja
niissä annettuja ohjeita. 

Tämän tuotteen valmistuksessa on
käytetty korkealuokkaisia
komponentteja ja materiaaleja, joita
voidaan kierrättää ja hyödyntää
uudestaan.

Kun tuote on merkitty symbolilla, jossa näkyy
ristimerkitty jäteastia, se osoittaa, että tuote
tai pakkausmateriaali täyttää Euroopan
2002/96EC-vaatimuksen. 

Tutustu paikallisiin elektroniikkatuotteiden
kierrätystä koskeviin ohjeisiin. Älä hävitä
elektroniikkatuotteita tavanomaisen
kotitalousjätteen seassa. 

Toimittamalla elektroniikkaromun
asianomaisiin kierrätyspisteisiin osallistut
ympäristösi hyvinvoinnin vaalimiseen. 

Kun pakkauksessa tai käyttöohjeessa on
tämä symboli, se on osoituksena siitä,
että  materiaali soveltuu uusiokäyttöön
ja sitä ei saa hävittää tavanomaisen
kotitalousjätteen seassa.. 
Kun muovipakkauksessa on tämä
symboli, se on osoituksena siitä, että
materiaali soveltuu uusiokäyttöön ja sitä
ei saa hävittää tavanomaisen
kotitalousjätteen seassa

Tämä symboli osoittaa, että Philips on
suorittanut maksun pakkausmateriaalin
kierrätyksestä. 

Turvallisuusohjeita
Ennen laitteen käyttöönottoa seuraavat seikat
tulisi huomioida: 

- Laite on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

- Laitetta saa käyttää vain tässä
käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin. 

- Suosittelemme käyttöohjeen säilyttämistä
laitteen läheisyydessä. 

- Kun laite luovutetaan toisen henkilön
käyttöön, on käyttöohjeen seurattava
laitteen mukana. 

Sähköturvallisuus

- Laitteen sisällä on vaarallisia jännitteitä.
Koteloa ei saa avata eikä kotelon sisään saa
työntää mitään. 

- Laitteen saa kytkeä ainoastaan määräysten
mukaisesti asennettuun  230 V:n
sähköpistorasiaan

- Pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla
siten, että sähköjohto voidaan tarvittaessa
helposti irrottaa pistorasiasta. 

- Tarkista, ettei verkkojohto ole jäänyt
puristuksiin.

- Laitetta ei saa käyttää mikäli siinä, tai sen
verkkojohdossaon havaittavissa vaurioita.
Lisäksi suosittelemme laitteen toimittamista
tarkistettavaksi, jos se on altistunut
voimakkaalle iskulle (esim. pudonnut
lattialle).

- Jos laitteesa ilmenee vakava toimintahäiriö
(esim. käryä/savua) vedä verkkojohto
välittömästi pistorasiasta. Ota silloin kiinni
pistotulpasta älä koskaan vedä johdosta. 

- Vältä ylikuormittamasta pistorasiaa ja
jatkojohtoa - se sisältää aina tulipaloriskin.
Tarkista suurin sallittu kuormitusteho. 

- Irrottaaksesi laitteen kokonaan
sähköverkosta vedä pistotulppa
pistorasiasta.

- Korjauksia ja säätöjä laitteeseen saa tehdä
ainoastaan ammattitaitoinen huoltokorjaaja.
Omatoiminen korjauspuuhastelu mitätöi
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JOHDANTO 5

takuun.  Valmistaja ei vastaa tapaturmista ja
vahingoista, jotka saattavat syntyä laitteen
avaamisen jälkiseurauksena.  Virheelliset
kytkennät liitännöissä voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja vaurioita laitteessa. 

- Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

- Käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja kaapeleita ja verkkolaitetta .

- Ukkonen saattaa vaurioittaa sähkölaitteita,
vaikka niistä olisi virta katkaistu
verkkokytkimellä.  Sen tähden on tärkeää
irrottaa verkkojohto pistorasiasta aina
ukonilman aikana. 

- Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan,
irrota siitä verkkojohto ja antennijohto.
Tämä koske myös laitteessen kytkettyjä
ulkopuolisia laitteita.

Kosteudesta aiheutuvat turvariskit

- Laitetta ei saa altistaa sateelle tai
roiskevedelle. Varmista, ettei laitteeseen
pääse kosteutta. Hätätapauksessa irrota
verkkojohto välittömästi pistorasiasta. 

- Laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa
kuten kylpyhuoneessa. 

- Laitteen yläpuolelle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita tai nestettä valuttavia
esineitä kuten palavia steariinikynttilöitä. 

Muut turvariskit

- Tarkista ettei verkkojohto muodosta
kulkuestettä huomioi lasten leikit.

- Lapset aliarvioivat turvallisuusriskejä
käsitellessään sähkölaitteita, joten älä anna
heidän käyttää laitetta ilman valvontaa. 

Ohjeita laitteen sijoittamisesta

- Aseta laite tasaiselle alustalle.

- Laitetta ei saa altistaa kuumuudelle, joten:
- vältä laitteen asettamista suoraan

auringonvaloon ja lämmityslaitteiden
läheisyyteen.

- vältä peittämästä laitteen tuuletusaukkoja
lehdilä, liinoilla, verhoilla ym. 

- jätä reilusti vapaata tilaa laitteen
yläpuolelle ja sivustoille, jotta lämpö
pääsee haihtumaan laitteesta! Tämän
seikan laiminlyönti voi aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen ja palovaaran.

- Laitetta ei saa sijoittaa lähelle helposti
syttyviä materiaaleja (kuten esim verhot,
palavat nesteet jne.) 

Paristot

- Paristoja ei saa jättää lasten ulottuville.

- Jos lapsi nielaisee pariston on hakeuduttava
lääkäriin. 

- Tavallisia paristoja ei sa ladata eikä yrittää
elvyttää niitä esim. kuumentamalla. 

- Paristoja ei saa oikosulkea purkaa eikä
heittää tuleen. 

- Suosittelemme paristojen vaihtoa vähintään
kerran vuodessa. Tämä toimenpide estää
yleensä paristojen vuotamisen. 

- Vaihda kerralla aina molemmat paristot.
Käytä aina keskenään samanlaisia paristoja
(esim. alkaliparistoja.).

- Poista aina paristot laitteesta, jota et aio
käyttää pitkään aikaan. 

Muita ohjeita

- Laitteen päälle ei saa asettaa palavia
kynttilöitä. 

- Käytettävän antennin tulee olla
maadoitettu. 

- Kytke laitteeseen virta vasta sen jälkeen,
kun olet kytkenyt kaikki kaapelit paikalleen. 

- Laitteen alla on kalustejalat . Kalusteiden ja
lattioiden pintamateriaalit voivat sisältää
koostumukseltaan materiaaleja, jotka
saattavat vahingoittaa pehmeitä
kalustejalkoja. Aseta siis kalustejalkojen alle
suoja-alusta, joka samalla estää laitteen
liukumista paikaltaan. 

- Laitteen omatoiminen avaaminen mitätöi
takuun.
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6 JOHDANTO

Kaukosäädin

Aseta mukana toimitetut paristot
kaukosäätimeen

Paristolokero on kaukosäätimen tak ana.

1 Avaa paristolokero.

2 Aseta paristot paristolokeroon kuvan
osoittamalla tavalla. Tarkista oikea napaisuus
(+/-)!

3 Sulje paristolokero.

Vihjeitä paristojenvaihtoa varten:

Paristot voidaan poistaa helposti
sopivan työkalun, kuten ruuvitaltan
avulla.

Laitteen mukana toimitetut paristot
eivät sisällä myrkyllisiä aineita kuten
elohopeaa kadmiumia tai lyijyä.

Kuluneita paristoja ei pidä hävittää
talousjätteen seassa, vaan ne tulee
toimittaa asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Näin käytät kaukosäädintä

Kun annat ohjauskomentoja vastaanottimelle,
suuntaa kaukosäädin kohti laitteen etuosaa.
Kaukosäätimen toimintasäde on noin 7m ja
toimintakulma enintään 60°.Laitteen ja
kaukosäätimen välillä tulee vallita näköyhteys.

Huom! Auringonvalo ja voimakas keinovalaistus

voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa.
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JOHDANTO 7

Liitännät ja kytkennät

Kytke DVB-T -vastaanotin televisioon ja  videotallentimeen (DVD/VCR). 

Esimerkki televisiosta takaa katsottuna 

UHF-antenni

Antennikaapeli 
(ei sisälly toimitukseen)

Antennikaapeli 
(ei sisälly toimitukseen)

SCART-liitäntä TV

SCART-kaapeli sisältyy toimitukseen

AC/DC –verkkolaite 
sisältyy toimitukseen

SCART-kaapeli
sisältyy

toimitukseen
Antenni  
lähtö

Antenni tulo

SCART-kaapeli ei sisälly toimitukseen

DTR200 TAKAA

DVD/VCR TAKAA
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8 KÄYTTÖ

Käyttö

Kytkentä päälle/pois
Kytke vastaanotin päälle painamalla
kaukosäätimen virtanäppäintä. Odota, kunnes
kuvaruudulle ilmestyy kuva.

Kun vastaanotin on toimintatilassa, LED-
merkkivalo palaa vihreänä. 

Kun vastaanotin kytketään päälle ensimmäisen
kerran kuvaruutuun ilmestyy tervehdys ja
opastava valikko, joka neuvoo sinua kaikissa
asetuksissa. 

Asetuksien valintaan käytetään nuolinäppäimiä
ja asetusten vahvistamiseksi painetaan OK-
näppäintä. 

Ensiasennus
Kytkettyäsi laitteen päälle, ilmestyy
kuvaruutuun seuraava valikko:

1 Paina näppäintä OK aloittaaksesi asennuksen.

2 Valitse haluamasi kieli seuraavalla sivulla
nuolinäppäimellä C tai  B sekä paina
näppäintä OK.

Näkyviin ilmestyy asennusikkuna:

Vihje: Kuvaruudussa näkyvän valikon avulla voit

valita haluamasi asetukset.

3 Valitse nyt haluamasi asetukset vuoronperään. 

- Voit muuttaa asetuksia nuolinäppäimillä 
C ja  B.

- Voit valita eri asetuksia nuolinäppäimillä 
W ja  V.

4 Valitse nuolinäppäimillä haluamasi vaihtoehto
ja vahvista OK-näppäimellä.

Seuraava ikuna ilmestyy näkyviin

Vihje: yleensä aloitus- ja lopetustaajuutta ei

tarvitse muuttaa.

5 Tarpeen vaatiessa aloitus- ja lopetustaajuutta
voidaan muuttaa nuolinäppäimillä C tai  B.
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KÄYTTÖ 9

6 Nuolinäppäimillä C ja  B voit valita
haluatko hakea kaikkia kanavia, vai ainoastaan
ilmaiskanavia. 

7 Valitse tämän jälkeen nuolinäppäimillä W tai
V valikkorivi "Aloita haku" OK ja paina
näppäintä OK.

Haku alkaa ja näyttö ilmaisee haun
etenemisen. 

Vihje: Voit keskeyttää haun painamalla näppäintä

EXIT.

Kun haku on päättynyt, ilmestyy siitä viesti
kuvaruutuun. 
Hyväksy tämä painamalla näppäintä OK,
palataksesi katselutilaan.

Ohjelmanvaihto
Ohjelmakanavia voidaan vaihtaa usealla eri
tavalla:

- Painamalla ohjelmanvalintanäppäintä
P+/P-.

- Painamalla nuolinäppäimiä W tai  V. 

- Painamalla näppäintä  "Back / P<P" voit
vaihtaa ohjelmia kahden viimeksi valitun
kanavan välillä.

- Valitsemalla ohjelman suoraan
ohjelmaluettelosta (ks. sivu 11) .

- Valitsemalla muistipaikan numeron suoraan
ohjelmaluettelosta numeronäppäimillä. Jos
muistipaikan numero on esim. 0014, voit
valita sen näppäilemällä nopeasti peräkkäin
numerot 1 ja 4. Nollia ei tarvitse painaa
eteen. 

Äänenvoimakkuuden säätö

- Muuta äänenvoimakkuusasetusta painamalla
äänenvoimakkuusnäppäimiä +/-.  

- Käytä nuolinäppäimiä C ja  B. 

Mykistys
Paina mykistys-näppäintä keskeyttääksesi
äänentoiston. Voit palauttaa äänentoiston:

- ... painamalla mykistysnäppäintä
toistamiseen tai 

- ... painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä
+ / - .

Kanavatiedote
Aina valittuasi uuden kanavan ruudun
yläreunaan ilmestyy kanavatiedote

1 Saat  kanavatiedotteen näkyviin myös ilman
kanavanvaihtoa, kun painat näppäintä "INFO".

Kanavatiedotteessa näkyy valittu
muistipaikkanumero ja ja siihen tallennetun
aseman tunnus. 
Vasemmassa reunassa näkyy myös kellonaika. 

Kellonajan oikealla puolella on palkki, joka
ilmaisee graafisesti paljonko ohjelma-ajasta on
kulunut. Sen oikealla puolella on menossa
olevan ohjelman nimi ja alemmalla
valikkorivillä on seuraavan ohjelman nimi sekä
aloitusaika. Muutaman sekunnin kuluttua
kanavatiedote katoaa ruudusta
automaattisesti.

Vihje: Voit muuttaa ajanjaksoa, jona kanavatiedote

on näkyvissä tai estää sen näkymisen kokonaan.

Katso "Valikon asetukset" sivulla 18. 

Kun kanavatiedote on näkyvissä, voit  avata
laajennetun kanavatiedotteen painamalla
näppäintä "INFO" toistamiseen.
Laajennetussa kanavatiedotteessa on
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2

10 KÄYTTÖ

tarkempia tietoja kyseisestä ohjelmasta. 

Huomaa:

- Mikäli tekstiä on runsaasti, se on jaettu
usealle sivulle.  Edellisessä kuvassa näkyy
ensimmäinen kolmesta sivusta 1/3.  Voit
selata sivuja painamalla näppäintä "OK"
toistamiseen tai painamalla nuolinäppäimiä
W ja V. 

- Kun painat INFO-näppäintä tai
nuolinäppäintä B, saat näkyviin seuraavan
ohjelman tiedot. Palataksesi menossa
olevan ohjelman tietoihin, paina
nuolinäppäintä C. 

Vihje: Laajennettu kanavatiedote ei katoa

automaattisesti näkyvistä. 

2 paina EXIT-näppäintä sulkeaksesi ikkunan. 

Lisäominaisuudet vastaanotossa
Joillakin asemilla voi olla valittavisa eri
katselukulmia, äänikanavia ja tekstiyksiä.

Jos joku näistä ominaisuuksista on valittavissa,
ne näkyvät kanavatiedotteen oikeassa
yläkulmassa. Niiden saatavuus ilmaistaan
symboleilla kuten esim. TEXT ja I-II.
Se merkitsee, että ohjelma on tekstitetty ja
kieli on valittavissa.

Alla olevassa esimerkissä kieli on joko saksa
tai ranska

Näin käytät lisäominaisuuksia:

1 Valitse haluamasi ohjelma.

2 Paina näppäintä "I-II" valitaksesi kielen ja/tai
näpäintä "APP" valitaksesi tekstityksen.

- Jos asema lähettää teksti-tv -signaalia, saat
sen näkyviin painamalla näppäintä "TEXT".

- Myös painamalla näppäintä "OPT" voit
valita lähetyksen sisältämiä lisäominaisuksia.

- Painamalla näppäintä "OPT" toistuvasti saat
eri vaihtoehdot näkyviin.

3 Valitse haluamasi lisäominaisuus
nuolinäppäimillä C, B, W, V ja paina sen
jälkeen OK-näppäintä. OK vahvistaa valinnan
ja sulkee valikkoikkunan. 

Näin käytät teksti-tv:tä. 

1 Avaa teksti-tv painamalla näppäintä "TEXT". .

Vihje: Mahdollisesti sinun pitää myös painaa OK-

näppäintä saadaksesi teksti-tv:n näkyviin ja

valitaksesi haluatko käyttää television vau

digisovittimen teksti-tv:tä.

Toimi seuraavasti:

- Numeronäppäimillä voit  suoraan valita
haluamasi sivun. 

- Sivulle 100 pääset painamalla MENU-
näppäintä. Sivulle 300 pääset painamalla
näppäintä EPG tai LIST/FAV. 

- Nuolinäpäimillä W ja  V voit siirtyä
seuraavalle/ edelliselle sivulle. Myös punaisella
ja vihreällä näppäimellä voit siirtyä
seuraavalle/edelliselle sivulle.
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KÄYTTÖ 11

- Keltaisella näppäimellä voit hypätä 10 sivua
eteenpäin ja vastaavasti sinisellä
näppäimellä taaksepäin 10 sivua siten, että
valittu sivunumero on aina 10-loppuinen
esim. sivulta 133 voit hypätä sivuille 140 >
150 jne.

- Ohjelmanvalintapainikkeilla +/- voit hypätä
100 sivua eteenpäin (+) ja vastaavasti
taaksepäin (-) siten, että valittu sivunumero
on aina 100-loppuinen esim sivulta 462 voit
hypätä sivulle 400 > 300 jne. 

- Nuolinäppäimillä C ja  B voit merkitä
sivunumeron sisällysluettelosa ja sen jälkeen
hypätä kyseiselle sivulle suoraan painamalla
OK-näppäintä. 

- Voit suurentaa teksti-tv -merkkien kokoa
painamalla näppäintä "I-II". Painamalla
näppäintä toistamiseen tekstin koko näkyy
jälleen normaalina. 

- Alasivujen automaattinen vaihtuminen
voidaan pysäyttää painamalla näppäintä
"TIMER/REC". 

- Painamalla näppäintä "TEXT" uudelleen,
teksti-tv ja tv-ohjelma näkyvät päällekkäin.
Seuraava "TEXT"-näppäimen painallus
poistaa teksti-tv:n kuvaruudulta. 

- Painamalla näppäintä "Back / P<P" voit
vaihdella teksti-tv -kuvan ja
päällekkäiskuvan välillä. 

2 Lopeta teksti-tv:n katselu painamalla
näppäintä "EXIT" tai painamalla toistuvasti
näppäintä  "TEXT". 

Ohjelmaluettelo

1 Avaa ohjelmaluettelo painamalla näppäintä
"LIST/FAV". 

Vihje: Jos kuvaruudulle ei ole muuta avointa

vallikkoikkunaa, voit avata ohjelmaluettelon myös

painamalla näppäintä "OK". 

Tässä luettelossa näkyvät kaikki tv-asemat,
jotka laitteen automaattihaku on löytänyt ja
asettanut muistiin. 

Vihje: Jos painat uudelleen näppäintä "LLIISSTT//FFAAVV",

saat näkyviin suosikkiluettelon. Tämä yksilöllinen

luettelo sisältää vain ne ohjelmakanavat, jotka olet

merkinnyt suosikeiksi. Ks. lisätiedot sivulla 12.

Suosikit on merkitty tähdellä ohjelmaluettelossa.

2 Valitse nuolinäppäimillä C, B, W, V
haluamasi ohjelma luettelosta. 

- Nuolinäppäimillä W ja  V voit merkitä
seuraavan tai edellisen aseman lluettelossa.

- Nuolinäppäimillä C ja  B voit hypätä
ohjelmaluettelossa 8 muistipaikkaa
eteenpäin ja vastaavasti taaksepäin.

3 Valittuasi haluamasi aseman paina OK-
näppäintä. 

Valitun aseman ohjelma näkyy taustalla, mutta
ohjelmaluettelo on vielä näkyvissä muutaman
sekunnin ajan. Sinä aikana voit voit valita
toisen aseman nuolinäppäimillä tai sulkea
ohjelmaluettelon heti painamalla OK-
näppäintä.

Vihje: Kun laite on radio-tilassa voit valita

radioasemia vastaavalla tavalla. 
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12 KÄYTTÖ

Ohjelmaluettelon muokkaaminen
Jos ohjelmaluettelo ei mielestäsi ole selkeä, tai
se sisältää turhia ohjelmia, voit muokata
ohjelmaluetteloa. 

Ohjelmaluettelon muokkaaminen tapahtuu
päävalikossa. 

1 Paina näppäintä "MENU".

2 Valitse nuolinäppäimillä W tai V
valikkovaihe "lajittelu" ja paina näppäintä "OK".

3 Kun lopetat lajittelun, sulje valikkoikkuna
painamalla näppäintä "EEXXIITT". Voit siirtää ja
poistaa asemia ohjelmaluettelossa/-luettelosta
seuraavasti:

1 Käytä nuolinäppäimiä C, B, W, V
merkitäksesi aseman, jonka haluat siirtää.  

2 Paina keltaista näppäintä. Aseman nini
korostuu.

3 Siirrä merkitty asema haluamaasi kohtaan
nuolinäppäimillä C, B, W, V.

4 Paina keltaista näppäintä tai OK-näppäintä
vahvistaaksesi aseman uuden paikan
luettelosa. 

Aseta suosikit ohjelmaluettelon alkuun

1 Voit siirtää kaikki suosikit ohjelmaluettelon
alkuun painamalla sininstä näppäintä. 

2 Vahvista valinta painamalla näpäintä "OK".

Asemien poisto luettelosta

1 Merkitse nuolinäppäimillä C, B, W, V
asema, jonka haluat poistaa.

2 Paina punaista näppäintä.

3 Vahvista valinta painamalla näpäintä "OK".

Vihje: Poistetut asemat saadaan takasin uudella

asemanhaulla. 

Suosikkiluettelo sisältää vain ne asemat,
jotka olet merkinnyt suosikeiksi. 

Suosikkiluettelo mahdollistaa henkilökohtaisen
ohjelmaluettelon laatimisen. 

"Suosikkiasemat" tallennetaan muistiin omaksi
luetteloksi. Luettelon avaamiseksi normaali
katselun aikana paina kahdesti näppäintä
"LIST/FAV. 

1 Valitse nuolinäppäimillä haluamasi
suosikkiasema. 

2 Paina vihreää näppäintä asettaaksesi aseman
suosikkiluetteloon.

Vihje: Jos valitset jo aiemmin suosikiksi merkityn

aseman ja painat vihreää näppäintä, kyseinen

asema muuttuu tavalliseksi asemaksi. 

3 Uuudista menettely kaikkien asemien
kohdalla, jotka haluat  tallentaa
suosikkiluetteloon. 

Vihje: Yllä kuvattu menettely koskee myös

radioasemia. Paina RRAADDIIOO--nnääppppääiinnttää avataksesi

luettelon radioasemista. Painamalla RRAADDIIOO--

nnääppppääiinnttää toistamiseen palaat tv-

ohjelmaluetteloon. 

Laajennettu asennus
Päävalikossa voit valita kohdassa
"Asemanhaku" automaattisen asemanhaun ja
erikoishaun välillä.
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KÄYTTÖ 13

Ensiasennuksen (ks. sivu 8) jälkeen saattaa
osoittautua tarpeelliseksi täydentää
asemanhakua tietyn aseman löytämiseksi tai
uuden aseman tallentamiseksi
ohjelmaluetteloon. 

Vihje: Mikäli haluat uusia ensiasennuksen, sinun on

ensin palautettava digisovittimen tehdasasetukset

(ks. sivu 15).

Automaattihaku

Yleensä automaattihaku löytää kaikki asemat
ja tallentaa ne muistiin.

1 Mikäli käytät aktiiviantennia (muussa
tapauksessa jatka kohdasta  4.): Valitse
Antenniasetukset ja paina näppäintä "OK". 

2 Kytke aktiiviantenni päälle nuolinäppäimillä C
tai B.

3 Paina  EXIT-näppäintä. 

4 Valitse Automaattihaku ja paina näppäintä
OK. 

5 Aseta aloitustaajuus  ja/tai lopetustaajuus
nuolinäppäimillä C ja  B. 

6 Määritä nuolinäppäimillä koskeeko haku
kaikkia asemia vai pelkästään vapaasti
vastaanotettavia asemia. 

7 Vahvista OK-näppäimellä ja käynnistä
automaattihaku painamalla OK-näppäintä
toistamiseen. 
Haku käynnistyy ja kun hakutoiminto on
päättynyt ilmestyy valikkoruutuun seuraavaa:

8 Valitse nuolinäppäimillä Cja B jokin
seuraavista vaihtoehdoista:

- löydetyt asemat lisätään voimassa olevaan
luetteloon (vakioasennus). 

- vanha luettelo korvataan uudella,

- uudet löydetyt asemat hylätään.

9 Paina sitten näppäintä "OK".

Erikoishaku

Tällä toiminnolla voit suoraan hakea tietyn
aseman. Se on suositeltava menettely, kun
haluat lisätä uuden aseman luetteloon ja
sinulla on tiedot aseman taajuudesta ja/tai
kanavanumerosta. 

1 Valitse Erikoishaku ja paina OK-näppäintä.

2 Valitse asetettavat parametrit nuolinäppäimillä
W ja  V .

- Valitse "Taajuus" nuolinäppäimillä C ja  B.

- Syötä taajuus (Mhz) kaukosäätimen
numeronäppäimillä. 

- Valitse kaistaleveys nuolinäppäimillä.

3 Määritä haetaanko kaikki asemat vai
ainoastaan vapaasti vastaanotettavat ohjelmat. 

4 Vahvista painamalla näppäintä "OK" ja
käynnistä erikoishaku painamalla OK-
näppäintä.
Haku käynnistyy.

- Kun asemat löytyvät sinulle esitetään samat
kysymykset kuin automaattihaun jälkeen.
Ks. edellinen kappale.

- Jos haku ei löydä asemaa, siitä ilmestyy
viesti näkyviin. Paina  OK-näppäintä.
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14 KÄYTTÖ

EPG
Sähköistä ohjelmaopasta kutsutaan englanniksi
nimellä "Electronic Programm Guide",
lyhenne= EPG) .
Se näyttää tiedot kaikista viikon aikana
lähetettävistä tv-ohjelmista eri asemilta.

Huom:

- Kaikki asemat eivät lähetä kaikenkattavia
EPG-tietoja. 

- Monet asemat lähettävät tiedot päivän
ohjelmista, mutta eivät niden sisällöstä. 

- On myös asemia, jotka eivät lähetä
ollenkaan EPG-tietoja.

- Tekniikan kehittyessä tulevat yhä useammat
asemat tarjoamaan tämän palvelun
tulevaisuudessa. 

1 Valitse haluamasi ohjelma.

2 Avaa sähköinen ohjelmaopas painamalla EPG-
näppäintä.

EPG tarjoaa seuraavaa:

- Valitse nuolinäppäimillä W ja  V ohjelma,
josta haluat lisätietoja ja paina sen jälkeen
INFO-näppäintä.

- Saat tietoja seuraavan päivän ohjelmasta
painamalla nuolinäppäintä B ja vastaavasti
voit palata takaisin kuluvan päivän
ohjelmatietoihin painamala
nuolinäppäintäC. 

- Voidaksesi valita iltapäivän ja illan
ohjelmatietojen välillä paina värillisiä
näppäimiä kuten EPG-valikkoruut opastaa. 

Vihje: Riippuen vuorokauden ajankohdasta myös

ajanjakso "Aamu" näkyy valikossa. 

- Painamalla ohjelmanvalintanäppäimiä +/-
voit saada EPG-tietoja myös muilta
asemilta. 

- Jos haluat lisätä ohjelman ajastinluetteloon,
kohdista se ja paina TIMER/REC-
näppäintä. Vahvista valinta painamalla OK-
näppäintä. 

Vihje: Ajastimen (Timer)  käyttöä koskevat ohjeet

löytyvät seuraavasta kappaleesta.

3 Sulje EPG-ikkuna painamalla EXIT-näppäintä.

Ajastin
Ajastimen avulla vastaanotin voidaan
ohjelmoida kytkeytymään päälle ja pois
haluttuun aikaan. Tämä mahdollistaa esim.
ohjelmien tallentamisen videonauhurille
tiettyyn aikaan. Normaalisti vastaanotin
kytkeytyy päälle ollessaan valmiustilassa. Jos
vastaanotin on jo päällä, ja katsot jotakin
ohjelmaa kun ajastettu kytkentäaika koittaa,
vastaanotin kytketyy ajastimella ohjelmoidulle
ohjelmakanavalle. 

Vihje: Muista myös ohjelmoida videonauhurisi

vastaavasti.

Lisää ohjelmia ajastinlueteloon

Voit lisätä ohjelmia ajastinluetteloon EPG:n
avulla. Ks. edellinen kappale.

1 Avaa  EPG ja kohdista haluamasi ohjelma.

2 Paina TIMER/REC-näppäintä.

3 Paina OK-näppäintä.

Ikkuna sulkeurtuu ja valittu ohjelma on lisätty
ajastinluetteloon. 
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KÄYTTÖ 15

Muokkaa ajastinluetteloa

Avaa ajastinluettelo (normaali katselutilassa)
painamalla TIMER/REC-näppäintä.

Ohjelmien poisto

1 Valitse poistettava ohjelma.

2 Painaa värillistä näppäintä 
punainen: valittu ohjelma poistetaan
keltainen: kaikki ohjelmat poistetaan.

3 Vahvista valintasi painamalla OK-näppäintä. 

Muokkaa ajastintietoja

1 Valitse haluamasi ohjelma ja vahvista OK-
näppäimellä.

2 Ajastintietoja muutetaan nuoli- ja
numeronäppäimillä. Voit muuttaa:

- päivämäärää (kuukausi ja päivä)

- aikaa (aloitusaika ja lopetusaika)

- toistuvuutta (päivittäin/viikottain toistuvat
ohjelmat)

3 Valitse lopuksi valikossa "OK" ja paina
kaukosäätimen OK-näppäintä.

Ajastintoiminnon katkaisu

Vihje: Kun ajastettu ohjelma on käynnissä,

ainoastaan seuraavat näppäimet ja toiminnot ovat

käytettävissä: II--IIII, AAPPPP, OOPPTT,

äänenvoimakkuusäätö ja mykistys. 

Näin katkaiset För att stänga av
timerfunktionen:

1 Paina virtapainiketta.

Näkyviin ilmestyy viesti.

2 Paina OK-näppäintä.

Muita toimintoja

Tehdasasetusten palautus

Laitteen tehdasasetukset voidaan palauttaa. 
Tämä toimenpide poistaa myös laatimasi
suosikkiluettelon. 

1 Avaa päävalikko painamalla MENU-näppäintä.

2 Valitse nuolinäppäimillä W ja  V valikkoaihe
"Asetukset" ja paina OK-näppäintä.

3 Valitse valikkoaihe "Avaa tehdasasetukset" ja
paina OK-näppäintä.

4 Valitse nuolinäppäimellä B "Kyllä" ja paina
OK-näppäintä.
Laite sammuu ja käynnistyy hetken kuluttua
uudestaan.

5 Käynnistä ensiasennus ks. sivu 8.
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16 KÄYTTÖ

Näytä asema- ja järjestelmätiedot / säädä
antenni

Toimintoa käytetään yleensä pelkästään
näyttämään aseman tietoja, mutta sitä voidaan
myös käyttää antennin säätämiseen ja
parantamaan tv-vastaanottoa. 

1 Avaa pävalikko painamalla MENU-näppäintä.

2 Valitse nuolinäppäimillä W ja  V valikkoaihe
"Asema- ja järjestelmätiedot" ja paina sitten
OK-näppäintä.

3 valitse "Asematiedot" ja paina OK-näppäintä.

4 Säädä antennia siten, että molemmat
parametrit: signaalivoimakkuus ja signaalilaatu
saavuttavat maksimiarvonsa. 

Vihje: Riippuen käytössäsi olevasta antennista voit

mahdollisesti myös suorittaa säätöjä sille. 

5 Paina kertaalleen EXIT-näppäintä ja vahvista
"Järjestelmätiedot" painamalla  OK-näppäintä.
Saat näkyviin laitteen tekniset tiedot. Niitä
tarvitaan yleensä vain tukiasioissa. 

6 Paina kahdesti EXIT-näppäintä palataksesi
normaali tv-katseluun.

Näytä kellonaika

1 Kun painat TEXT-näppäintä saat näkyviin
kellonajan (normaali katselun aikana).

2 Paina jotakin teksti-tv -näppäintä poistaaksesi
kellonajan näkyvistä. 

Ohjelmapäivitys

Vihje: Laitteen tulee olla valmiustilassa.

Joka yö klo 01:00:n ja  05:00:n välillä laite
tarkistaa onko saatavilla uusi ohjelmapäivitys.

Mikäli sellainen on saatavilla, laite ilmoittaa
siitä, kun se seuraavan kerran kytketään päälle
ja päivitys voidaan toteuttaa.

Ohjelmapäivitys  voidaan myös tarkistaa
manualisesti.

1 Avaa pävalikko painamalla MENU-näppäintä.
Valitse nuolinäppäimillä W ja  V valikkoaihe

"Asema- ja järjestelmätiedot" ja paina sitten
OK-näppäintä. Valitse "järjestelmätiedot" ja
paina OK-näppäintä.

2 Valitse nuolinäppäimillä ohjelmapäivitys.

3 Käynnistä ohjelmapäivitys painamalla OK-
näppäintä. 

Radio

Vihje: Digitaalista radio-ohjelmaa ei lähetetä

kaikissa maissa antenniverkon välityksellä. 

1 Jos asuinalueellasi lähetetään radio-ohjelmia
digitaalisesti antenniverkon välityksellä voit
vastaanottaa niitä painamalla RADIO-
näppäintä.

2 Siirtyäksesi tv-katseluun paina RADIO-
näppäintä toistamiseen.

Asetukset

1 Avaa päävalikko painamalla MENU-näppäintä.
Valikkoaihe "Asetukset " on korostettu
ikkunassa. 

2 Paina OK-näppäintä.

Seuraava näkymä ilmestyy kuvaruutuun:
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KÄYTTÖ 17

3 Valitse haluamasi valikkoaihe nuolinäppäimillä
W ja  V ja avaa se painamalla OK-
näppäintä.

Vihje: Huomioi aina infotekstit kuvaruudussa. Ne

auttavat sinua tekemään oikeat asetukset.

Valinnat ja muutokset tapahtuvat, kuten
yleensä, nuolinäppäimien C, B, W, V
avulla.
valikkoikkuna suljetaan painamalla EXIT-
näppäintä.

Kuvanasetukset

Kuvaformaatti

4:3 (Letterbox 16:9)
Sovittaa 16:9 -elokuvat näkymään 4:3-tv-
kuvaruudulle oikeassa mittasuhteessa.
Musta palkki lisätään kuvan ylä- ja alaosaan. 

4:3 (Pan Scan / CCO)
Näyttää elokuvat täyttäen koko kuvaruudun
16:9 -tv.ssä. 4:3-kuvaruudussa oikeasta ja
vasemmasta reunasta jää osa pois. 

16:9 Formaatti
Näyttää elokuvat täydessä koossa 16:9 -tv-
ruudulla.

Videolähtöliitäntä TV

Videolähtöliitännässä TV on käytettävissä
videosignaaliformaatit RGB, CVBS, ja S-
Video (Y/C). Suosittelemme käytettäväksi
RGB-videosignaalia.

Videolähtöliitäntä VCR

Vihje: Tässä on valintamahdollisuus vain silloin kun

et ole valinnut TV-videolähtöliitännässä RGB-

signaalia. 

Tässä liitännässä valintamahdollisuudet ovat
CVBS-video ja S-Video (Y/C).

AFD- automatiikka

Lähetyksen kuvaformaatti saattaa poiketa
siitä, mikä on tarkoitettu näytettäväksi. AFD
havaitsee tämän ja korjaa virheen
automaattisesti, jos olet aktivoinut AFD-
toiminnon.

Teksti-tv

Tällä toiminnolla voit valita näyttääkö
vastaanottimesi tai televisiosi teksti-tv -
ohjelmaa. 

Vakioasetukset

Tällä toiminnolla voit palauttaa kuvan
esisäädetyt vakioasetukset. Vakioasetuksilla
kuvan ja äänen laatu on useimmissa
tapauksissa kelvollinen. 
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18 KÄYTTÖ

Kielivalinnat

Valikkokieli

Tässä valitset kielen, jolla valikossa esitetyt
asetukset tehdään. 

Puhekieli (audiokieli)

Tässä valitset kielen, jota ohjelman aikana
puhutaan. 

Toinen puhekieli (audiokieli)

Tässä valitset vaihtoehtoisen puhekielen, jota
ohjelmassa puhutaan.

Vihje: Jos ohjelmaa ei lähetetä valitulla

audiokielellä, valitaan toinen audiokieli

automaattisesti. 

Tekstityskieli

Tässä valitset kielen, jolla ohjelma on
tekstitetty.

Toinen tekstityskieli

Tässä valitset vaihtoehtoisen tekstityskielen,
jolla ohjelma on tekstitetty. Ks. myös "Toinen
puhekieli" 

Automaattinen tekstitys

Aktivoi tämä toiminto, jos haluat, että
ohjelman tekstitys näkyy automaattisesti.
(Vakioasetus: ei-aktivoitu).

Valikon asetukset

Kanavatiedote näyttöaika

Tässä määrität ajan pituuden, jona
kanavatiedote (ks, sivu 9) on näkyvissä
kanavanvaihdon jälkeen. Jos et halua
kanavatiedotetta näytettävän, valitse tässä "ei".

Kanavatiedote automaattinen

Kun valitset uuden ohjelmakanavan,
kanavatiedote ilmestyy automaattisesti
näkyviin. Jos haluat poistaa tämän toiminnon
valitse vaihtoehto "Pois". 

Vihje: Toiminto on käytettävissä vain mikäli

kanavatiedotteen näyttöaika on vähintään  4

sekuntia.

Valikkokieli

Tässä valitset valikossa käytetyn kielen.

Vihje: Toiminto on käytettävissä myös valikkoaiheen

kohdassa "Kieli" (ks. sivu 18).

Läpinäkyvä valikko

Tässä voit asettaa valikon läpinäkyväksi. Jos
läpinäkyvän valikon lukeminen mielestäsi
tuottaa vaikeuksia valitse tässä "ei ". 

Yleistä

Valitse aikavyöhyke

Tässä voit valita asetetaanko paikallinen
aikasiirtymä suhteessa Greenwich-
normaaliaikaan automaattisesti vai
manuaalisesti. 

Aikavyöhyke

Valitse asetus GMT +02:00 (Aikaero
suhteessa "Greenwich Mean Time" -aikaan).

Kesäaika

Voit valita "Pois" valikkoaiheen kohdassa
"Kesäaika", jos kesäaika ei vallitse parhaillaan.
Voit valita asetuksen "Automaattinen" , jos
haluat vastaanottimen hakevan tiedon
kesäajasta valitsemaltasi lähetysasemalta. 

Aktiiviantenni

Tässä voit kytkeä päälle ja pois jännitteen
aktiiviantennille. 

Audiotila 
Audiotilassa on käytettävissä formaatit Mono
ja Stereo.
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KÄYTTÖ 19

Lapsilukko ja katselun rajoitus

1 Paina MENU-näppäintä.

2 Valitse nuolinäppäimillä W ja  V
"Lapsilukko" ja paina OK-näppäintä.

3 Syötä PIN-koodi ja vahvista painamalla OK-
näppäintä.

Vihje: tehdasasetuksena PPIINN-koodi on 0000.

Huomioi myös tiedot näytössä.

Ne auttavat sinua valitsemaan oikeat asetukset.

Huom:

- Valinnat ja muutokset tehdään
nuolinäppäimiä käyttäen.

- Ikkuna suljetaan painamalla EXIT-
näppäintä.

Toimintalukko

Aktivoi tämä toiminto, kun et halua
kenenkään ulkopuolisen käyttävän laitetta.

Kun laite kytketään päälle, se pyyttää PIN-
koodia. (tehdasasetuksena PIN-koodi on
0000).

Valikkolukko

Aktivoi tämä toiminto, kun et halua
kenenkään ulkopuolisen muuttavan asetuksia
valikossa. Kun valikko avataan seuraavan
kerran se pyytää PIN-koodia
(tehdasasetuksena PIN-koodi on 0000).

Lapsilukko
Tässä voit asettaa ikärajoituksen haluamillesi
ohjelmille.
Kyseiset ohjelmat näkyvät vain PIN-koodin
avulla.

Muuta PIN-koodia
Tässä voit asettaa oman henkilökohtaisen
PIN-koodisi.

1 Paina OK-näppäintä.

2 Syötä voimassa oleva PIN-koodi ja vahvista
OK-näppäimellä.

3 Syötä sitten uusi PIN-koodi ja vahvista OK-
näppäimellä.

4 Syötä uusi PIN-koodi toistamiseen ja vahvista
lopuksi OK-näppäimellä.
Ongelmia ja ratkaisuja
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20 ONGELMIA JA RATKAISUJA

Ongelmia ja ratkaisuja
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
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-
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-
-

laite ei käynnisty

ei kuvaa ei ääntä

ei kuvaa tai huono kuva

Ei kuvaa - ääni tulee

asemat , joita on katsottu eivät näy enää

kaukosäädin ei toimi

Jotkut ohjelmat eivät näy toisinaan

laite ei tottele kaukosäädintä

huono kuva

ei radiovastaanottoa

- oikosulku antennikaapelisa tai
matalaohminen antenni ja
samanaikaisesti aktivoitu syöttöjännite

- ei sähköä

- ei sähköä
- ei ohjelmaluetteloa tai virheellinen

ohjelmaluettelo
- oikosulku antennikaapelissa
- virheellinen tai väärä kaapeliliitos
- antenni säädetty huonosti
- huono kosketus tai liian pitkä kaapeli

- liian pienitehoinen antenni
- SCART-liitin osittain irti
- antenni säädetty huonosti
- heikko passiivinen antenni

- lähetyksessä käytetään eri parametrejä

- SCART-liitin osittain irti
- antenni säädetty huonosti
- lähetyksessä käytetään eri parametrejä

- asema ei lähetä enää
- häiriöitä DECT-puhelimesta

- antenni säädetty huonosti

- esteitä kaukosäätimen ja 
- vastaanottimen välissä
- virheellinen datavirta laite jumiutunut
- laite ei ole päällä
- paristot ovat kuluneet loppuun

Kyseisiä ohjelmia ei lähetetä 24 t
vuorokaudessa

esteitä kaukosäätimen ja laitteen välissä

väärä signaaliformaatti videoliitännässä
"TV SCART"

kyseisellä alueella ei DVB T -
radiolähetyksiä

- tarkista antennikaapeli irrota
antennikaapeli ja käynnistä vastaanotin
sekä valitse "Pois" valikkorivillä
"Aktiiviantenni" ks. sivu 12

- tarkista verkkojohto ja verkkolaite

- tarkista verkkojohto ja verkkolaite
- käynnistä automaattinen asemanhaku

ks. sivu 12
- sammuta laite, poista oikosulku,

käynnistä laite
- tarkista kaikki kaapeliliitännät
- säädä antenni
- tarkista liitokset, lyhennä

antennikaapelia

- hanki tehokkaampi antenni
- tarkista SCART-liitännät
- säädä antenni uudelleen ks. sivu 15
- hanki aktiiviantenni ja kytke

syöttöjännite  päävalikossa ks. sivu 12
- käynnistä automaattihaku ks. sivu 12.

- tarkista SCART-liitännät
- säädä antenni uudelleen ks. sivu 15
- käynnistä automaattihaku ks. sivu 12

- ei mitään toimenpidettä
- lisää etäisyyttä puhelimen ja

vastaanottimen välillä
- säädä antenni uudelleen ks. sivu 15

- poista este

- irrota sähköpistoke, odota n.10s ja
yhdistä sähköpistoke

- kytke laite päälle
- vaihda tilalle uudet paristot

ei toimenpiteitä

poista este/esteet

muuta signaaliformaatti ks. sivu 16

ei toimenpidettä

T
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Yleistä

- DVB-T Free-To-Air -vastaanotin on EN 300
744:n mukainen.

- Kanava-alueet VHF ja  UHF
- Video- ja audiolähtö: 2x SCART
- Reed-Solomon Dekoder (EN 300 744) -tuki
- Automaattinen FEC viritys (1/2, 2/3, 3/4, 5/6,

7/8)
- MPEG2 Datavirta: ISO/IEC 13818-1
- DVB-Video/-Audio: ISO/IEC 13818-2-3
- Ohjelmapäivitys antennin kautta (Update-Over-

Air)

Perusominaisuudet

- QPSK / QAM16/64 Demodulaatio DVB
terrestriaali- standardin EN 300 744:n
mukainen

- COFDM 2k ja  8k Mode
- VHF- ja UHF-kanavat F (74…862 MHz)
- 7/8 MHz Kanavaleveys
- Suojaväli: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 aktiivinen iv

symbolipituus
- PLL viritysnopeus: rasterikoko 62,5 kHz /

166,67kHz Tulo / Lähtö

- 2x SCART (VCR & TV) lähtö
- TV SCART Video lähtö: RGB, Video (FBAS), S-

Video (Y/C)
- VCR SCART Video lähtö: Video (FBAS), S-

Video (Y/C)
- Kytkentäjännite: 0 / 6 / 12 V
- Äänilähtö (vasen/oikea)
- RF tulo
- Liitintyyppi IEC60169-2
- Liitäntäimpedanssi 75 Ohm
- paluuhäviöt: min. 6 dB (75 Ohm)
- RF tulosignaalin läpivienti verkkoliitäntä

- Verkkojännite 230 V AC / 50 Hz / 12 V DC
- Tehonkulutus alle 12 W

Tarvikkeet

- Vastaanotin: mitat  250 x 140 x 32 mm
- Verkkolaite
- kaukosäädin
- SCART-kaapeli
- 2 paristoa  (kaukosäädintä varten)
- Käyttöohje

Käyttölämpötila:   +5 °C…+40 °C

Tekniset tiedot

S
u

o
m

i

n

The product complies with
the following European
council Directives:  

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC

Tuote täyttää vaatimukset 95/47/EWG ja 2002/21/EWG.
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