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2 TURVAOHJEET

Turvaohjeet
Vastaanottimen valmistuksessa on noudatettu asianmukaisia turvallisuusstandardeja, mutta jotta sen
käyttö olisi turvallista, on noudatettava alla olevia ohjeita. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

- Tarkista ennen sähköverkkoon liittämistä, että verkon jännite vastaa vastaanottimen takana
ilmoitettua jännitettä. Jos verkon jännite ei ole sama, ota yhteys jälleenmyyjään.

- Vastaanottimessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä avata sitä. Kaikki huoltotyöt on
annettava pätevän henkilökunnan tehtäviksi.

- Jos irrotat vastaanottimen sähköverkosta, muista irrottaa pistoke pistorasiasta eikä ainoastaan
laitteen takana olevasta AC-liitännästä. Lapset voivat loukata itsensä vakavasti, sillä kaapelin
irralliseen päähän tulee silloin edelleen virtaa.

- Irrota vastaanotin sähköverkosta ukonilman aikana.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava.Teetä työ aina pätevällä henkilöllä.
- Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi vastaanotinta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Vastaanotin tulee sijoittaa tukevalle pinnalle, eikä laitteen tuuletusaukkoja saa peittää sanomalehtien,

pöytäliinojen, verhojen yms. kaltaisilla esineillä.
- Älä aseta vastaanotinta pattereiden ja liesien kaltaisten lämmönlähteiden äläkä muiden lämpöä

tuottavien laitteiden lähelle. Suojaa laite suoralta auringonvalolta.
- Kun asennat vastaanotinta, varmista, että sen ympärille jää noin 2 cm:n tila, jossa ilma pääsee

kiertämään vapaasti ja estämään ylikuumenemista.
- Jätä laitteen takaosassa oleva verkkovirtaliitäntä käden ulottuville siltä varalta, että laite on

suljettava hätätilanteessa.
- Älä aseta vastaanottimen päällä palavia esineitä (kynttilöitä jne.).
- Laitteen päällä ei saa pitää nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.Vastaanotinta ei saa altistaa tippuville

nesteille tai roiskeille. Jos näin sattuisi käymään, irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Varmista, etteivät lapset työnnä vieraita esineitä mihinkään aukoista.
- Käytä puhdistukseen pehmeää ja kosteaa (ei märkää) liinaa. Älä käytä koskaan hankausriepua tai

suihkutettavia puhdistusaineita.

Symbolien merkitys

02

Tärkeää tietoa:
Luettava huolellisesti.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja komponentteja,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kun tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä rastitettua roskasäiliötä esittävä symboli, tuote on
EY-direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukainen.
Hanki tietoa paikkakuntasi elektroniikkatuotteiden erilliskeräysjärjestelmästä.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan, äläkä hävitä vanhoja tuotteita normaalin talousjätteen
mukana.Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia.
Pakkauspahviin kiinnitetty ”Materiaalin kierrätyssymboli”  tarkoittaa, että nämä osat ovat
kierrätyskelpoisia.
Älä siis hävitä niitä normaalin talousjätteen mukana.
Muovisiin pakkausosiin kiinnitetty ”Materiaalin kierrätyssymboli”  tarkoittaa, että nämä osat ovat
kierrätyskelpoisia.
Älä siis hävitä niitä normaalin talousjätteen mukana.
Pahviin kiinnitetty ”vihreä piste” tarkoittaa, että PHILIPS maksaa osansa ”Avoidance and Recovery
of Packaging Waste” -organisaatiolle, joka pyrkii välttämään ja kierrättämään pakkausjätettä.
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PIKA-ASENNUSOPAS 3

Pika-asennusopas
Liittäminen TV-vastaanottimeen ja videonauhuriin/DVD-soittimeen SCART-liitännällä

Huom.: parhaan DVD-/videokatselun takaamiseksi DVD-soittimen/videonauhurin SCART EXT 1 kannattaa
liittää suoraan TV-vastaanottimen SCART-liitäntään.

Kytkeminen digitaalivahvistimeen/kotiteatteriin/HiFi-sarjaan

Maanpäällinen vastaanotin

AC-lähtöön

A B

L R

AUDIO

Digitaalinen
tuloliitäntä

Analoginen
tuloliitäntä

Audiolaitteisto

PHILIPSPHILIPS

TV-vastaanotin

Video / DVD

Maanpäällinen vastaanotin

TULO ANTENNISTA

AC-lähtöön

LÄHTÖ ANTENNISTA

EXT 1

EXT 2
SCART

Parhaan mahdollisen kokoonpanon saamiseksi

Koaksiaalikaapeli
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6 JOHDANTO

1 Johdanto

Kiitos, että ostit tämän Philips-tuotteen, ja lämpimät onnittelut!
Philipsin maanpäällisen digivastaanottimen DTR 2010 avulla voit katsella suurta valikoimaa ilmaisia ja
salakoodattuja kanavia nauttien parhaasta digitaalisesta kuvan ja äänen laadusta.

Tämän tuotteen avulla voit nauttia edistyneistä toiminnoista ja ominaisuuksista kuten:
- digitaalisesta kuvan ja äänen laadusta
- laajakuvaformaatista
- TV SCART- ja video/DVD SCART -liittimestä
- jopa 500 TV- ja radiokanavapaikasta
- helposta asennuksesta ja käytöstä huolellisesti testatun Euphoria-käyttöliittymän ansiosta
- omasta kanavaluettelosta ja suosikkilistoista
- sähköisestä ohjelmaoppaasta

Tässä käyttöoppaassa käsitellään vastaanottimesi asennusta ja eri toimintojen käyttöä, joten nyt sinulla
on loistava tilaisuus nauttia sekä perinteisistä että ainutlaatuisista ominaisuuksista.

Philippe Alcaras
Pariisi, toukokuu 2006
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LAITTEEN ESITTELY 7

2 Laitteen esittely

2.1 Pakkauksen purkaminen
Pura vastaanotin pakkauksesta, ja tarkista, että pakkaus sisältää myös kaikki seuraavat:

- 1 x kaukosäädin 
- 2 AA-paristoa
- 1 x SCART-kaapeli
- 1 x RF-kaapeli
- 1 x virtajohto
- 1 x käyttöohje
- 1 x Worldwide Warranty -takuukirjanen

Muovipussit saattavat olla vaarallisia. Pidä ne poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.
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8 LAITTEEN ESITTELY

1 STANDBY-näppäin (valmius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katkaisee vastaanottimesta virran.

2 Punainen LED-merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Näyttää vastaanottimen tilan (ks. alla oleva taulukko).

3 Punainen LED-merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Näyttää vastaanottimen tilan (ks. alla oleva taulukko).

4 Kauko-ohjauksen ikkuna vastaanottimessa 

5 Älykortin aukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso lukua 4.

Merkkivalotaulukko

Status indicator table

2.2 Etupaneeli

LED Vasen LED Oikea LED
Tila (punainen) (vihreä)

Vastaanotin kytketty verkkovirtaan PÄÄLLÄ EI PÄÄLLÄ
tai valmiustilassa

TV:n katselu tai radion kuuntelu käynnissä EI PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

Kaukosäätimen näppäintä painetaan Vilkkuu nopeasti Riippuu nykyisestä
tilasta

Ajastin käytössä PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

Ajastin käytössä valmiustilassa Vilkkuu hitaasti EI PÄÄLLÄ

Ohjelmiston lataus Riippuu nykyisestä tilasta Vilkkuu nopeasti

Q W E R T
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LAITTEEN ESITTELY 9

2.3 Takapaneeli

1 AERIAL IN (antenni sisään) (*) . . . . . . . . . . . . . . . . RF-tulo, jota käytetään antennijohdon kytkemiseen
seinässä olevasta antennipistorasiasta.
Ks. luvusta 5 suositellut kytkinkaaviot.

2 RF OUT (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF-lähtö, jonka avulla vastaanotin liitetään
videonauhuriin/TV-vastaanottimeen pelkkien
analogisten kanavien katselua tai toisen
vastaanottimen kytkentää varten.

3 VCR (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART-liitäntä (1) kuvanauhuria tai DVD-soitinta/
-nauhuria varten.

4 SERIAL (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232-liitäntä sarjatiedonsiirtoon PC:hen tai toiseen
vastaanottimeen.

5 TV (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART-liitäntä (1) TV-vastaanottimen tai
videoprojektorin kytkemiseen.

6 L/R AUDIO OUT (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasen ja oikea lähtö HiFi-
/audiovastaanotinjärjestelmän kytkentään.

7 DIGITAL OPTICAL OUT (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitaalinen lähtö HiFi-
/audiovastaanotinjärjestelmän kytkentään.

8 230V~50Hz 15W max (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virtajohdon liitäntä

Huom.: Laitteen tyypin ja sarjanumeron osoittava arvokilpi on vastaanottimen pohjassa.

(1) SCART on nimeltään myös euroliitin tai peritel.

* Erikoisen alhainen turvajännite
** Hengenvaarallinen jännite 

W ITQ E R UY
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10 KAUKOSÄÄTÖ

3 Kaukosäätö

ÄÄNENVOIMAKKUUS +/-
Lisää/vähentää
äänenvoimakkuutta

PUNAINEN,VIHREÄ,
KELTAINEN, SININEN
Näppäimet, joiden toiminnot
riippuvat tilanteesta

TV/STB
Valitse digilähetysten katselu
digivastaanottimen kautta tai
analogisten lähetysten katselu
TV-vastaanottimen kautta
1-11
“Audio Languages” (puhekielet)
-näytön avulla voit muuttaa
ääniraidan ja äänen tilaa

P+ / P-
- TV/radio-tilassa: viritä

seuraava/edellinen kanava
nykyiseltä kanavalistalta

- Valmiustilassa: kytke
digivastaanotin toimintaan

FAV
Avaa/sulje nykyinen kanavalista.
RADIO
TV/radio-tilassa: valitse TV tai
radio

Numeronäppäimet 0-9
- TV/radio-tilassa: kanavien

valinta
- Valikossa: valitse suoraan

valikkokohta tai asetus
- Valmiustila: kytke

digivastaanotin toimintaan

INFO
Valitse normaali katselu,
kanavatiedote tai kanavatiedote
ja lisätiedot

EXIT
Palaa normaaliin katseluun

VAIMENNUS 
Mykistä/palauta TV:n tai
vastaanottimen ääni

MENU
Avaa/sulkee valikon.
REC
Avaa/sulje ajastinnäyttö

OPT 
TV/radio-tilassa: ota käyttöön /
poista käytöstä teksti-TV

/
Teksti-TV:n sivun vieritys

TEKSTITYS
Voit vaihtaa tekstityskielen
tilapäisesti avaamalla Subtitles
Language (tekstityskieli) -näytön

Valmius 
Siirry valmiustilaan.

EPG
Avaa/sulkee ohjelmaoppaan.
BACK
- TV/radio-tilassa: palaa viimeksi

valitulle kanavalle.
- Valikkotilassa: palaa edelliseen

näyttöön.
NUOLI t/y
- Vaihda kanavatiedote

selailutilaan.
- Vieritä ylös/alas valikossa tai

kanavalistalla.
NUOLI u/ i
Kanavatiedote: valitse nykyinen
tai seuraava ohjelma.
OK
Vahvista valintasi.
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KAUKOSÄÄTÖ 11

Älä hävitä paristoja 
talousjätteiden mukana.

Vastaanottimen kaukosäätimen mukana toimitetut Philips-paristot eivät sisällä raskaita metalleja kuten
elohopeaa, lyijyä tai kadmiumia. Käytettyjä paristoja ei kuitenkaan saa useassa maassa hävittää
talousjätteiden mukana.

Ota selvää paikallisista käytettyjen paristojen hävitystä koskevista määräyksistä.
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4 Älykortin asettaminen laitteeseen

Jotta voisit vastaanottaa tietyn palveluntarjoajan salakoodattuja digitaalisia maanpäällisiä kanavia,
tarvitset älykortin palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajasi voi päivittää sen silloin tällöin.

Aseta älykortti aukkoon siru alaspäin

Työnnä älykortti aukkoon niin pitkälle kuin se menee. Kortin pää jää näkyviin aukosta.

Älykortille voidaan ladata uutta ja päivitettyä tietoa silloin tällöin

5 Vastaanottimen kytkeminen
Voit kytkeä digivastaanottimen monella tavalla jo ennestään olemassa olevaan 
audio-/videojärjestelmään.

Varoitus!

Ennen kuin aloitat kytkennän:
- Irrota kaikki laitteet (TV-vastaanotin samoin kuin mahdollinen kuvanauhuri ja/tai DVD) sähköverkosta.
- Älä kytke digivastaanotinta vielä sähköverkkoon.
- Tarkista tämänhetkiset kytkentäsi: voit joutua muuttamaan tämänhetkisiä audio-/videokokoonpanon

kytkentöjä, jos ne vastaavat jo alla olevia kaavioita.
- Valitse nykyisestä kokoonpanosta riippuen parhaiten sopiva kytkentätapa digivastaanottimen

lisäämiseksi nykyiseen audio-/videokokoonpanoosi. Lue luvut 5.2 ja 5.3.

Huom.: kun lisäät järjestelmään uusia laitteita, muista tarkistaa käyttöohjeen asianmukaiset asennusohjeet.

- Vastaanottimesi kuluttaa virtaa kaikkien elektronisten laitteiden tavoin. Sähkönkulutuksen
vähentämiseksi vastaanotin kannattaa kytkeä valmiustilaan aina, kun sitä ei käytetä.

- Energian säästämiseksi mahdollisimman tehokkaasti vastaanotin kannattaa kytkeä päältä
irrottamalla sen pistoke sähköverkosta, jos se on käyttämättömänä pitkään.

12 ÄLYKORTIN ASETTAMINEN LAITTEESEEN
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VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN 13

5.1 Kytkeminen antennipistorasiaan ja TV-vastaanottimeen

5.2 Liittäminen TV-vastaanottimeen ja videonauhuriin/DVD-
soittimeen SCART-liitännällä

Kytke vastaanotin antennipistorasiaan RF-kaapelilla.
Kytke vastaanotin TV-vastaanottoimeen SCART-kaapelilla.

Huom.: parhaan DVD-/videokatselun takaamiseksi DVD-soittimen/videonauhurin SCART EXT 1 kannattaa
liittää TV-vastaanottimen SCART-liitäntään.

PHILIPSPHILIPS

TV-vastaanotin

Video / DVD

Maanpäällinen vastaanotin

TULO ANTENNISTA

AC-lähtöön

LÄHTÖ ANTENNISTA

EXT 1

EXT 2
SCART

Parhaan mahdollisen kokoonpanon saamiseksi

Koaksiaalikaapeli

DTR 2010 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

Aerial Wall socket
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14 VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN

5.3 Kytkeminen audiolaitteistoon

Analoginen liitäntä (A)
Kytke vasen/oikea audiosignaali audiolaitteiston vastaaviin tuloliitäntöihin RCA-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen). Katso audiolaitteistosi käyttöoppaasta osataksesi valita sopivat analogiset
audiotuloliitännät.

Digitaalinen liitäntä (B)
Liitä audio ”DIGITAL” liitäntä audiolaitteen vastaavaan digiaudio tuloliitäntään yhdellä ainoalla RCA-
kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Katso audiolaitteistosi käyttöoppaasta osataksesi valita digitaaliset
analogiset audiotuloliitännät.

Huom.: tällä liitäntäkokoonpanolla voit säätää vain äänenvoimakkuutta suuremmaksi/pienemmäksi tai
vaimentaa äänen audiolaitteestasi.

Maanpäällinen vastaanotin

AC-lähtöön

A B

L R

AUDIO

Digitaalinen
tuloliitäntä

Analoginen
tuloliitäntä

Audiolaitteisto
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ENSIMMÄINEN ASENNUS 15

Jotta aloitus onnistuisi nopeasti, tarkista, että vastaanotin on
kytketty pistorasiaan,TV-vastaanottimeen ja muihin laitteisiin
luvun 5 kaavioiden mukaan.
Käynnistä vastaanotin ja TV-vastaanotin. Esiin tulee
tervetuloa-näyttö. Pääset pika-asennusnäyttöön valitsemalla
<OK>.

6.1 Helppo asennus

Pika-asennusnäytössä saat kehotteen valita haluamasi
valikkokielen.

Valitse haluamasi valikkokieli ja paina <OK> tallentaaksesi
kieliasetuksesi ja aloittaaksesi kanavahaun.

6.2 Kanavahaku

Haun aikana näytölle tulevat seuraavat tiedot:
- löydettyjen TV- ja radiokanavien määrä
- haun edistyminen prosentteina
- signaalin voimakkuus ja vastaanoton laatu.

Huom.: toinen vaihtoehto on painaa haun aikana <BACK>-
näppäintä, jolloin pääset takaisin pika-asennusnäyttöön. Silloin
mikään löydetyistä kanavista ei tallennu.

Kun kanavahaku on saatu onnistuneesti loppuun, näytölle
tulee viesti haun valmistumisesta sekä löydettyjen kanavien
määrä.

Tallenna löydetyt kanavat <OK>-näppäimellä, ja säädä
vastaanotin luettelon ensimmäiselle kanavalle.

6 Ensimmäinen asennus

DTR 2010_indice 1.qxd   15/05/06  11:14  Page 15



S
u

o
m

i

16 ENSIMMÄINEN ASENNUS

6.3 Haun epäonnistuminen

Jos kanavahaku epäonnistuu, näytölle tulee epäonnistumisesta
kertova viesti.

Ennen uuden haun käynnistämistä:
Suosittelemme seuraavia tarkistuksia:
- vastaanottimen liitännät (katso lukua 5),
- signaalin taso (katso kappaletta 8.7.2),
- antennin asennus,
- asuinalueellasi näkyvien kanavien lukumäärä.

Aloita haku uudelleen painamalla <OK>-näppäintä.

Huom.: jos sama virheilmoitus ilmestyy uudelleen jonkin ajan
kuluttua, katso lukua 10.
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YLEINEN KATSELUTOIMINTO 17

Tässä jaksossa kuvataan perustoimintoja, jotka ovat
käytettävissä katseltaessa digitaalista TV:tä tai kuunneltaessa
digitaalista radiota. Katso yleiset valikoissa liikkumisohjeet
kohdasta valikon selauksen perusteet.

7.1 Vastaanottimen herätys

Vastaanotin on valmiustilassa. Herätä se painamalla jotain
seuraavista kaukosäätimen näppäimistä:
- numeronäppäimet
- <P->/<P+>,
- <OK>.

Huom.: Varo! Standby-näppäintä voi käyttää ainoastaan
virran katkaisemiseen vastaanottimesta.

7.2 Kanavatiedot

Aina kun vaihdat kanavaa, näytölle tulee ohjelman tiedot,
joista näkyy:
- kanavan nimi ja numero nykyisessä kanavaluettelossa
- nykyisen ohjelman nimi
- kuvakkeet, joista ilmenevät kanavan ominaisuudet, esim.

kanavan lukitustila
- palkkikaavio, josta näkyvät nykyisen ohjelman alkamisaika,

seuraavan ohjelman alkamisaika ja nykyinen tilanne.

Kun katselet kanavaa, voit tuoda nykyisen kanavan tiedot
näytölle milloin tahansa painamalla kaukosäätimen <INFO>-
näppäintä. Paina <INFO>-näppäintä uudelleen saadaksesi
lisätietoja nykyisestä ohjelmasta.

Huom.: Kanavatiedot näkyvät oletuksena 3 sekunnin ajan.Tätä
voidaan muuttaa Järjestelmäasetukset-näytöltä.

7 Yleinen katselutoiminto

Kuvake annetut tiedot

vaihtoehtoinen
puhuttu
kieli/toistotapa

voimassa oleva
suosikkilista 

aikuisuusluokitus
lukittu

salakoodattu
kanava

lukittu kanava

tekstitys käynnissä

teksti-TV
käynnissä
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18 YLEINEN KATSELUTOIMINTO

7.3 Kanavan valinta

7.3.1 <P+/P->- tai numeronäppäinten käyttö

Vaihda kanavaa kaukosäätimen <P+>/<P->-näppäinten tai
numeronäppäinten avulla.

7.3.2 Kanavaluettelon käyttö

Jos haluat nähdä luettelon käytössä olevista kanavista
katsoessasi digitaalista TV:tä tai kuunnellessasi digitaalista
radiota, paina kaukosäätimen <OK>-näppäintä. Näytön
vasempaan reunaan tulee kanavaluettelo.

Huom.: jos painat <BACK>-näppäintä, näytölle tulee
kanavaluettelo.

Valitse kanava näin:
- Vieritä ylös tai alas löytääksesi haluamasi kanavan.
- Katsele sitä painamalla <OK>-näppäintä.

7.4 Kanavaluettelot

Kun katselet digitaalista TV:tä tai kuuntelet digitaalista
radiota, saat näkyviin kaikki käytettävissä olevat
kanavaluettelot painamalla kaukosäätimen <FAV>-näppäintä.
Voit selata laatimiasi suosikkilistoja ja koko kanavaluetteloa
painamalla <FAV>-näppäintä useita kertoja peräkkäin. Näytön
vasempaan reunaan tulee nykyinen kanavaluettelo.

Kun jokin suosikkilistoista on valittuna, selaat vain sen
sisältämiä kanavia.

Katso ohjeet suosikkilistojen luomiseen ja muokkaamiseen
kappaleesta 8.3.

7.5 Edellisen kanavan esiinkutsuminen

Voit palata edelliseen nykyisestä kanavaluettelosta katsomaasi
kanavaan painamalla kaukosäätimen <BACK>-näppäintä.
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YLEINEN KATSELUTOIMINTO 19

7.6 TV- tai radiotilan valinta

Kun katselet digitaalista TV:tä tai kuuntelet digitaalista
radiota, vaihda TV- ja radiotilojen välillä painamalla
kaukosäätimen <TV/RADIO>-näppäintä.

7.7 Äänenvoimakkuuden ja äänen
säätäminen

7.7.1 Äänenvoimakkuus ja vaimennus

Voit pienentää tai lisätä äänenvoimakkuutta kaukosäätimen
näppäimillä < >.

Huom.: äänenvoimakkuutta voi säätää myös TV:n avulla.

Jos haluat vaimentaa äänen, paina kaukosäätimen < >
-näppäintä.
Kun haluat palauttaa normaalin äänen, paina tätä näppäintä
uudelleen.

Huom.: Äänenvoimakkuuden muutos näkyy ruudulla
pylväskuvakkeena, sen sijaan äänen mykistys näkyy ruudun
oikeassa ylänurkassa olevana kuvakkeena.

7.7.2 Äänen säätäminen

Pääset muokkaamaan äänen asetuksia valitsemalla
päävalikosta Järjestelmäasetukset. Näytölle tulee
Järjestelmäasetukset-näyttö.
- Vieritä kohtaan Äänilähtö. Oletusasetus on Stereo.
- Valitse haluamasi arvo (vasen, oikea, mono, stereo tai AC3).
- Tallenna muutokset ja poistu ruudusta painamalla <OK>.

7.7.3 Audiokieli

Valitse päävalikosta Järjestelmäasetukset voidaksesi valita
haluamasi audiokielen. Näytölle tulee Järjestelmäasetukset-
näyttö.
- Vieritä kohtaan Audiokieli ja valitse sitten haluamasi kieli.
- Tallenna muutokset ja poistu ruudusta painamalla <OK>.

Huom.: Jos haluat vaihtaa audiokielen tietyssä ohjelmassa, paina
kaukosäätimen <I-II>-näppäimiä päästäksesi käyttämään
suoraan ohjelman audiokieliasetuksia. Käytettävissä olevat kielet
riippuvat lähetettävästä audiosisällöstä.
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20 YLEINEN KATSELUTOIMINTO

7.7.4 Tekstityskieli

Valitse päävalikosta Järjestelmäasetukset voidaksesi valita
haluamasi audiokielen. Näytölle tulee
Järjestelmäasetuksetnäyttö.
- Vieritä kohtaan Tekstityskieli ja valitse sitten haluamasi

kieli.
- Tallenna muutokset ja poistu ruudusta painamalla <OK>.

Huom.: Jos haluat vaihtaa audiokielen tietyssä ohjelmassa, paina
kaukosäätimen < >-näppäimiä päästäksesi käyttämään
suoraan ohjelman Tekstityskieliasetuksia. Käytettävissä olevat kielet
riippuvat lähetettävästä sisällöstä.

7.8 Nauhoitusajastimet

Nauhoitusajastuksia käytetään kuvanauhuri- tai DVD-
tallennuksissa.

7.8.1 Ajastimen asetus ohjelmaoppaasta käsin

- Valitse päävalikosta Opas käyttääksesi sähköistä
ohjelmaopasta.

- Siirry haluamasi ohjelman kohdalle nuolinäppäimillä.
- Paina <punaista> värinäppäintä valitun ohjelman

nauhoituksen ajastamista varten.Vaihtoehtoisesti voit
painaa <vihreää> värinäppäintä asettaaksesi muistutuksen
ohjelmasta.

- Syötä tarvittaessa PIN-koodi ja aseta sitten haluamasi
ajastintyyppi. Oletusarvoisesti muut asetukset vastaavat
valittua ohjelmaa.

7.8.2 Ajastimen asetus ajastimen valikosta käsin

- Valitse Ajastin-alivalikosta Nauhoitusajastin tai paina
kaukosäätimen <TIMER>-näppäintä päästäksesi Nauhuri-
näytölle.

- Valitse käytettävissä oleva ajastimen numero tai valitse
ajastin, jota haluat muokata.

- Aseta nauhoitusparametrien arvot nuoli- tai
numeronäppäimillä tarpeen mukaan (katso lisätietoja
kappaleesta 8.5.1).

- Vahvista <OK>-näppäimellä.

Huom.: olemassa oleva nauhoitusajastin voidaan poistaa käytöstä
Nauhuri-näytöltä valitsemalla Poista käytöstä ajastintyyppinä.
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YLEINEN KATSELUTOIMINTO 21

7.8.3 Pysäytä käynnissä oleva ajastus digi-TV:tä
katsellessasi tai digiradiota kuunnellessasi

Ajastin on käynnissä samalla, kun katselet nauhoittamaasi
ohjelmaa. Nauhoituksen ollessa käynnissä, se näkyy kahdesta
etupaneelin LEDistä, oikeanpuoleinen on punainen ja vasen
vihreä.
Ajastimen pysäytys:
- Paina peräkkäin "TIMER, 0". Punainen valo sammuu samalla

ja voit vaihtaa kanavia.

7.8.4 Pysäytä käynnissä oleva ajastus vastaanotti-
men ollessa odotustilassa

Käynnissä on ajastin, joka otettiin käyttöön vastaanottimen
ollessa valmiustilassa. Merkkinä nauhoituksesta oikealla oleva
punainen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
- Paina peräkkäin "TIMER, 0", jolloin käynnissä oleva ajastus

pysähtyy. Punainen valo sammuu samalla ja voit vaihtaa
kanavia.

Huom.: kun nauhoitusajastin on käynnissä, et voi vaihtaa
digitaalisia kanavia, mutta voit siirtyä analogisen TV:n katseluun
<TV/STB>-näppäimellä ja selata analogisia kanavia.

7.8.5 Teksti-TV:n käyttö

Laitteeseen kuuluvan teksti-TV-dekooderin käyttö.
- Paina <OPT>-näppäintä.
- Valitse sivu numeronäppäimillä, ja noudata sitten näytölle

tulevia ohjeita.
- Lopeta painamalla <OPT>-näppäintä.
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8.1 Yleiset tiedot

Valikon avulla voit käyttää kaikkia vastaanottimen toimintoja:
o Opas
o Kanavien hallinta
o Aikuisvalvonta
o Ajastimen hallinta
o Järjestelmän asetus
o Asennus
o Käyttörajoitukset

8.1.1 Valikon selauksen perusteet:

Digi-TV:tä katsellessa tai radiota kuunnellessa:
- Paina <MENU> avataksesi valikon ruudulle.
- Selaa ylä- tai alasuuntaan painikkeella t tai y ja valitse

haluamasi valikon kohta.
- Paina <OK>, jolloin saat vastaavat alavalikot.
- Siirry haluamaasi alivalikkoon painikkeella t tai y.
- Valitse valikkokohdan arvo u- tai i-näppäimellä.

Huom.: Palaa edelliseen vaiheeseen <BACK>-näppäimellä.

8.1.2 Muutosten kumoaminen/tallennus:

- Palaa edelliseen vaiheeseen <BACK>-näppäimellä. Sen
jälkeen saat ehkä kehotteen vahvistaa muutokset.

- tai hyväksy muutokset painamalla <OK> ja poistu ruudusta.

Huom.: avataksesi lukitun valikkokohdan sinun on syötettävä PIN-
koodi.

8.2 Opas (sähköinen ohjelmaopas)

TV:n/radion sähköinen ohjelmaopas antaa luettelon
käytettävissä olevista TV- ja radiokanavista ja asemien
ennakko-ohjelmatiedoista alkaen nykyisestä ohjelmasta.

Katso ohjeen tietoja näin:
- Paina kaukosäätimen <GUIDE>-näppäintä katsoessasi

kanavaa tai valitse valikosta Opas ja paina <OK>.
- Valitse sen ohjelman nimi, josta haluat tarkempia tietoja.

8 Valikko
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- Paina kaukosäätimen <INFO>-näppäintä kerran saadaksesi
lisätietoja (ohjelman kuvauksen) ja uudelleen sulkeaksesi sen.

- Katso kyseistä kanavaa painamalla <OK>.

Huom.: Näytölle tulee viesti ”Tietoja ei vielä saatavana”, jos
kyseinen kanava ei toimita opastietoja. Voi kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin tiedot saadaan näkyviin.

Ajastimen asetus ohjelmaoppaasta käsin:
- Paina <punaista> värinäppäintä kerran valitun ohjelman

nauhoituksen ajastamista varten.
Muistutuksen asetus ohjelmaoppaasta käsin:
- Paina <vihreää> värinäppäintä muistutuksen asettamiseksi

valitusta ohjelmasta.

Jos haluat katsoa kanavan edellisiä tai seuraavia tietoja, paina
kaukosäätimen u- tai i-näppäintä.

8.3 Kanavien hallinta

Kanavien hallintatoimintoa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- kanavien lukitseminen (Channel POOL)
- suosikkilistojen luominen ja muokkaaminen.

Huom.: Voit siirtyä TV-kanavalistoista radiokanavalistoihin
painamalla näppäintä <TV/RADIO>. Radiokanavien hallinta toimii
samoin kuin TV-kanavien hallinta.

Jotta pääsisit Kanavien hallinta -alivalikkoon, valitse
päävalikosta Kanavien hallinta.

8.3.1 Channel Pool

Valitse Channel POOL päästäksesi Channel Pool -näyttöön.
Tämän näytön avulla voidaan lukita kanavia.

Lukitse kanavia näin:
- Vieritä sen kanavan kohdalle, jonka haluat lukita.
- Lukitse kanava painamalla <OK>.Valittu kanava merkitään

tällä -kuvakkeella. Peruuta valinta painamalla OK-
näppäintä uudelleen.

Huom.: Kun painat <OK> ensimmäisen kerran, saat kehotteen
kirjoittaa PIN-koodin.
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24 VALIKKO

- Poistu näytöstä painamalla <BACK>.
- Kun saat kehotteen, vahvista muutokset painamalla <OK>.

Huom.: Voit käyttää tätä toimintoa vain asetettuasi PIN-koodin
Aikuisvalvonta-näytöllä.

8.3.2 Suosikit

Valitse Kanava-alivalikosta Suosikit päästäksesi näytölle, jota
käytetään enintään kolmen TV- ja kolmen radiosuosikkilistan
luomiseen ja muokkaamiseen sen mukaan, mistä kanavista
itse pidät.

- Luo suosikkilista seuraavasti: valitse haluamasi kanavat
listasta yksitellen siirtymällä kyseisen kanavan kohdalle ja
painamalla <OK>.

- Peruuta valinta painamalla <OK>-näppäintä
uudelleen.Vaihtoehtoisesti voit valita kaikki kanavat
punaisella näppäimellä tai poistaa kaikkien kanavien valinnat
vihreällä näppäimellä.

Valitut kanavat on merkitty rastilla.
- Valitse seuraava suosikkilista <FAV>-näppäimellä

(suosikkilistaan 3 saakka).
- Jatka sitten edellä olevien ohjeiden mukaan.
- Poistu näytöstä painamalla <BACK>.
- Kun saat kehotteen, vahvista muutokset painamalla <OK>.

Kun otat käyttöön yhden suosikkilistoista painamalla <FAV>-
näppäintä katsoessasi digitaalista TV:tä tai kuunnellessasi
digitaalista radiota, vastaanotin selaa vain suosikkikanaviasi.
Liiku suosikkilistojen ja koko kanavalistan välillä painamalla
<FAV>-näppäintä uudelleen.

8.4 Aikuisvalvonta

Aikuisvalvontaa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- vastaanottimen ja sen valikon käytön estämiseen.
- ilmoittamaan ohjelman mukana toimitetuista

aikuisuusluokitustiedoista, joista käy ilmi, onko ohjelma
sopiva lapsillesi.

- ota kanavalukitus käyttöön syöttämällä PIN-koodi, jonka
avulla voit estää lapsia katsomasta näitä kanavia.

Muokataksesi eri asetuksia sinun on syötettävä 
4-numeroinen PIN-koodi.
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8.4.1 Ota valikkolukko käyttöön

Määritä valikkolukon asetukseksi ON halutessasi estää
jokaisen vastaanottimen alivalikon käytön.

8.4.2 Määritä aikuisuusluokittelu

Valitse haluamasi aikuisuusluokittelu: 3-18 tai ei mitään.

8.4.3 Vaihda vastaanottimesi PIN-koodi

Vastaanottimen PIN-koodin oletusarvo on 1111.

PIN-koodin vaihto:
- Siirry kohtaan Uusi PIN-koodi, ja kirjoita haluamasi uusi

PIN-koodi.
- Siirry kohtaan Vahvista PIN-koodi, ja kirjoita uusi PIN-

koodi uudelleen.

Huom.: Kun olet vaihtanut PIN-koodin, pidä se salassa, jotta toiset
eivät voisi käyttää sitä. Jos unohdat tai hävität PIN-koodisi, katso
ohjeita Vianmääritys-luvusta.

Tallenna muutokset painamalla <OK> ja poistu ruudusta.

8.5 Ajastimen hallinta

Ajastimen hallinnan avulla voit määrittää:
- nauhoitusajat ohjelmille, joita haluat nauhoittaa video- tai

DVD-nauhurillasi
- muistutukset ohjelmista, joita haluat katsoa lähiaikoina
- torkkuajastimet.

Jotta voisit nauhoittaa digitaalisia lähetyksiä video- tai
DVD-nauhurilla, sinun on ohjelmoitava sekä nauhuri
että vastaanotin:

- Ohjelmoi ajastin vastaanottimeesi.
- Lisäksi sinun on otettava käyttöön nauhoitus video- tai

DVD-nauhurissa (katso video- tai DVD-nauhurin
käyttöohjetta).

8.5.1 Nauhoitusajastin

Valitse Ajastin-alivalikosta Nauhoitusajastin tai paina
kaukosäätimen <TIMER>-näppäintä päästääksesi Nauhuri-
näytölle.
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Ota nauhoitusajastin käyttöön seuraavasti:
- Valitse arvot seuraaville vaihtoehdoille:

• Ajastimen numero: käytetään ajastimen tunnistamiseen.
Valitse numero, joka vastaa ajastinta, jota haluat käyttää.
• Kanavan nimi: valitse kanava, jolla lähetetään ohjelma,

jonka haluat nauhoittaa, u- tai i-näppäimellä.

Huom.: Vaihtoehtoisesti voit painaa <OK>, kun kanavan nimi on
korostettuna, saadaksesi näytölle luettelon käytettävissä olevista
kanavista. Siirry sitten haluamasi kanavan kohdalle ja valitse se
painamalla <OK>.

• Ajastintyyppi:Valitse Päivittäin, jos haluat nauhoittaa
kerran joka päivä,Viikoittain, jos haluat nauhoittaa
kerran viikossa, Kuukausittain, jos haluat nauhoittaa
kerran kuukaudessa tai Kerran, jos haluat tehdä
yksittäisen nauhoituksen valittuna aikana.Valitse Poista
käytöstä peruuttaaksesi ajastuksen.

- Jatka ajastintyypistä riippuen seuraavasti:
• Kuukausi: 1 on tammikuu, 2 helmikuu jne. Saat valittua

kuukauden yksittäistä nauhoitusta varten u- tai i-
näppäimellä.

• Päiväys:Valitse päiväys yksittäisille ja kuukausittaisille
nauhoituksille u- tai i-näppäimellä.

• Aloitusaika:Valitse aloitusaika u- tai i-näppäimellä
muuttaaksesi oletusaikaa 10 minuutin askelin tai
numeronäppäimillä.

• Lopetusaika:Valitse lopetusaika u- tai i -näppäimellä
muuttaaksesi oletusaikaa 10 minuutin askelin tai
numeronäppäimillä.

- Vahvista <OK>-näppäimellä.

Huom.: kun nauhoitusajastin on käynnissä, et voi vaihtaa
digitaalisia kanavia, mutta voit siirtyä analogisen TV:n katseluun
<TV/STB>-näppäimellä ja selata analogisia kanavia.

8.5.2 Muistutus

Kun asetat muistutuksen tietystä ohjelmasta, vastaanotin
lähettää varoituksen ohjelman alussa ja siirtyy automaattisesti
oikealle kanavalle, jos hyväksyt muistutusviestin.

Valitse Ajastin-alivalikosta Muistutus päästäksesi Muistutus-
näytölle.
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Ota muistutus käyttöön seuraavasti:
- Aseta muistutusparametrien arvot nuoli- tai

numeronäppäimille, kuten edellisessä kappaleessa neuvottiin.
- Vahvista <OK>-näppäimellä.

Huom.: Nykyinen muistutus voidaan poistaa käytöstä valitsemalla
tämän ajastimen asetukseksi Muistutus-näytöllä Poista käytöstä
ajastintyyppinä. Kun ajastin on jo käytössä (nauhoitus käynnissä),
peruuta ajastimen käyttö painamalla enisn <TIMER> ja sitten <0>.

8.5.3 Uniajastin

Voit määrittää uniajastimen siirtämään vastaanottimen
automaattisesti valmiustilaan tietyn aikaviipeen jälkeen.
Valitse Ajastin-alivalikosta Uni päästäksesi Uni-näytölle.

Ota uniajastin käyttöön seuraavasti:
- Valitse aikaviive, jonka kuluttua vastaanottimen tulee siirtyä

valmiustilaan (enintään 4:59), käyttämällä u- tai i-näppäintä
lisäämällä tai lyhentämällä aikaviivettä 10 minuutin askelin tai
käyttäen kaukosäätimen numeronäppäimiä.

- Vahvista <OK>-näppäimellä.
Poista uniajastin käytöstä seuraavasti:
- Valitse tälle ajastimelle aikaviipeen sijasta Poista käytöstä.
- Vahvista <OK>-näppäimellä.

8.6 Järjestelmäasetukset

Valitse päävalikosta Järjestelmäasetukset siirtyäksesi ruutuun
Järjestelmäasetukset.
Tämän näytön avulla muokataan digivastaanottimen yleisiä
asetuksia sekä kaukosäätimen asetuksia.

Huom.:Tämä valikko voidaan suojata pin-koodilla.

8.6.1 Vastaanottimen asetukset

- Valitse arvot seuraaville vaihtoehdoille:
• Valikon kieli: ruotsi (oletusarvo), suomi, englanti
• Audiokieli: ruotsi (oletusarvo), suomi, englanti
• Tekstityskieli: ruotsi (oletusarvo), suomi, englanti tai ei mitään
• Kuvasuhde: 4:3 tai 16:9
• TV:n videolähtö: RGB tai CVBS
• Videonauhurin videolähtö: CVBS tai Y/C
• Äänilähtö: stereo (oletusarvo), vasen, oikea, mono tai AC3.
• Tiedotteen aikakatkaisu: tiedotteen näkymisaika, 1-5

sekuntia.
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• Läpinäkyvyys: kuvaruutunäytön läpinäkyvyys, 0-70 %.
- Tallenna asetukset painamalla <OK>.

Huom.: Vastaanottimen asetukset korvaavat TV-asetuksesi.

8.6.2 Kaukosäätimen asetus

Jos omistat Philips-television, jonka yleiskaukosäätimellä voi
”STB”-tilassa suorittaa tiettyjä toimintoja, kuten selata
kanavia ylös/alas, voit tehdä niin vastaanottimesi nykyisellä
asetuksella.

Jos kodissasi on kuitenkin muita laitteita, joiden toimintaa
Phlips-kaukosäädin häiritsee, on suositeltavaa muuttaa sekä
vastaanottimen että kaukosäätimen asetus.

Vastaanottimen asetuksen muuttaminen:
- Paina y pästäksesi siirtymään valikkokohtaan RCU ID.
Vaihda arvosta 39 arvoon 40 tai 38 u- tai i-näppäimellä, ja
vahvista vastaanottimen kaukosäätimen asetuksen muutos
painamalla <OK>-näppäintä. Esiin tulee viesti, jossa
kehotetaan katsomaan käyttöohjeesta, miten kaukosäätimen
asetus tulee muuttaa.
Jatka painamalla <OK>-näppäintä. Näytölle tulee uusi viesti,
jossa sinua pyydetään muuttamaan kaukosäätimen asetus.

Kaukosäätimen asetuksen muuttaminen:
- Paina numeronäppäimiä <1> ja <3> samanaikaisesti ja pidä

niitä pohjassa vähintään 5 sekunnin ajan.
- Vapauta molemmat näppäimet.
- Syötä uusi asetus näytöllä näkyvän kaukosäätimen

asetusarvon mukaan 60 sekunnin kuluessa.
• 1 koodille 039
• 3 koodille 040
• 5 koodille 038.

- Vahvista kaukosäätimen asetuksen muutos painamalla
<OK>-näppäintä, ja palaa normaaliin toimintaan.

Huom.: jos <OK>-näppäimen painaminen ei onnistu, toista yllä
kuvatut vaiheet 1-3.

- Palaa päävalikkoon <MENU>- tai <BACK>-näppäimellä.

Vaihtoehtoisesti voit palauttaa kaukosäätimen oletusasetuksen
(039) irrottamalla paristot ja asettamalla ne takaisin paikoilleen
yli 3 minuutin kuluttua.
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8.7 Asennus

Asennus-alivalikossa on seuraavat kohdat:
o Lisää palvelu
o Signaalin testaus
o Tuotteen tunnistin
o Tehtaan oletusasetus
o Ohjelmistopäivitys.

8.7.1 Lisää palvelu

Tällä toiminnolla etsitään uusia kanavia.
Valitse Asennus-valikosta Lisää palvelu päästäksesi Lisää
palvelu -näytölle.

Käynnistä haku:
- Valitse arvot seuraaville vaihtoehdoille:

• Hakutyyppi:Valitse Automaattinen hakeaksesi kaikki
kanavat tai Manuaalinen valitaksesi tietyn kanavan.

• Numero:Valitse kanavan numero.
• Taajuus:Valitun kanavan lähetystaajuus tai

kaukosäätimen numeronäppäimillä syötettävä taajuus.
- Aloita haku painamalla <OK>-näppäintä.

8.7.2 Signaalin testaus

Tämän toiminnon avulla testataan tietyn kanavan signaalin
voimakkuutta ja laatua.
Valitse Asennus-valikosta Signaalin testaus päästäksesi Signaalin
testaus -näytölle.

Testaa signaalin voimakkuus:
- Valitse arvot seuraaville vaihtoehdoille:

• Numero:Valitse kanavan numero.
• Taajuus:Valitun kanavan lähetystaajuus tai

kaukosäätimen numeronäppäimillä syötettävä taajuus.
Kun syötät arvot, signaalin voimakkuus ja laatu sekä Bit
Error Rate (BER) näkyvät näytön oikeassa reunassa.

- Palaa Asennus-valikkoon <BACK>-näppäimellä.

8.7.3 Tuotteen tunnistin

Tällä toiminnolla saadaan esiin laite- ja ohjelmatiedot.

8.7.4 Tehtaan oletusasetus

Jos haluat palauttaa vastaanottimen tehtaan oletusasetukset,
valitse Asennus-alivalikosta Tehtaan oletusasetus. Näytölle
tulee Tehtaan oletusasetus -näyttö, jossa näkyy varoitusviesti.
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30 VALIKKO

Vahvista <OK>-näppäimellä (valinta näkyy keltaisena).

Huom.: Jos palautat vastaanottimeen tehtaan oletusasetukset,
menetät kaikki aiemmin tallennetut henkilökohtaiset asetuksesi.

8.7.5 Ohjelmistopäivitys

Tällä toiminnolla määritetään ohjelmistolatauksen tila ja tyyppi.
Hallitse ohjelmistolatauksia näin:
- Valitse Asennus-alivalikosta Ohjelmistopäivitys.
- Valitse sopivat arvot seuraaville vaihtoehdoille:

• Valitse tila:Automaattinen tai käyttäjätila.
Suosittelemme päivitystilaksi Automaattista tilaa
(oletusasetus).

• Lataustyyppi: Ohjlemisto, Ohjelmisto + data tai Data

Huom.: data tarkoittaa esimerkiksi ennalta asetettua listaa.

- Käynnistä uusi ohjelmistohaku painamalla <OK>. Esiin
tulee ohjelmistohakunäyttö, jossa näkyy haun edistyminen
ja uusi ohjelmistoversio.

Jos päivitystila on automaattinen, saat näytölle varoituksen,
kun järjestelmä havaitsee uuden ohjelman.
Tallenna lataaminen painamalla <OK>. Näytölle tulee ikkuna,
jossa kerrotaan latauksen olevan käytössä, ja sen jälkeen
ikkuna, jossa kerrotaan, että ohjelma on tallennettu muistiin.
Kun automaattinen lataus on päättynyt, esiin tulee tervetuloa-
näyttö.Vastaanotin näyttää videota automaattisesti. Sinun ei
tarvitse puuttua sen toimintaan.

Huom.: Älä irrota virtajohtoa, kun lataaminen on käynnissä.

8.8 Käyttörajoitukset

Tämän toiminnon avulla voit:
- tarkastella valtuutusluokan tietoja
- asettaa aikuisuusluokituksen
- vaihtaa älykorttisi PIN-koodin.

8.8.1 Valtuutus

Valitse Käyttörajoitukset-alivalikosta Valtuutus päästäksesi
Valtuutus-näyttöön.
Tarkastele valtuutusluokan tietoja näin:
Valitse palveluntarjoajasi luettelosta ja paina <OK>. Näytölle
tulevat valitun palveluntarjoajan valtuutusluokan tiedot.
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8.8.2 Aikuisuusluokka

Valitse Käyttörajoitukset-alivalikosta Aikuisuusluokka
päästäksesi Aikuisuusluokka-näyttöön.

Muokkaa aikuisuusluokkaa näin:
- Syötä haluamasi uusi aikuisuusluokka ja vahvista painamalla

<OK>.
- Saat sitten kehotteen syöttää älykorttisi PIN-koodin, jotta

uusi aikuisuusluokka tulisi voimaan.

8.8.3 PIN-koodin muuttaminen

Valitse Käyttörajoitukset-alivalikosta Vaihda PIN-koodi
päästääksesi Vaihda PIN-koodi -näyttöön.
Muokkaa älykorttisi PIN-koodia näin:
- syötä älykorttisi PIN-koodi.

Huom.: Älykorttisi PIN-koodi ei välttämättä ole sama kuin
vastaanottimesi PIN-koodi.

- Syötä älykorttisi uusi PIN-koodi.
- Syötä älykorttisi uusi PIN-koodi uudelleen.
- Hyväksy ja poistu ruudusta painamalla <OK>.

8.8.4 Maksu-TV

Valitse Käyttörajoitukset-alivalikosta Maksu-TV päästäksesi
Maksu-TV-näyttöön.
Tämän näytön avulla voit muokata ostokynnystäsi ja
tarkastella palvelutietoja.

Muokkaa ostokynnystäsi näin:
- Valitse Maksu-TV-näytöstä Muuta ostokynnys, ja siirry

Muuta ostokynnys -näyttöön painamalla <OK>.
- Valitse palveluntarjoajasi luettelosta ja paina <OK>.

Näytölle tulevat valitun palveluntarjoajan tiedot.

8.8.5 CA-tiedot

Valitse Käyttörajoitukset-alivalikosta CA-tiedot päästäksesi
CA-tiedot-näyttöön.
Tämän näytön avulla pääset tarkastelemaan käyttörajoitustietoja.

VALIKKO 31
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9 Valikkopuu

Opas

Kanavien hallinta

Aikuisvalvonta
(PIN-koodi vaaditaan)

Ajastimen hallinta

Järjestelmän asetus

Asennus

Käyttörajoitukset

Kanava POOL
Suosikit

Nauhoitusajastin

Muistutus

Uni

Lisää palvelu

Signaalin testaus

Tuotteen tunnistin

Tehtaan oletusasetus

Ohjelmistopäivitys

Valtuutus
Aikuisuusluokka
Vaihda PIN-koodi

Maksu-TV

CA-tiedot

Valikon lukitus
päälle/pois
Aikuisuusluokittelu
Uusi PIN-koodi
Vahvista PIN-koodi

Ajastimen numero
Kanavan nimi
Ajastintyyppi
Kuukausi
Päiväys
Aloitusaika
Lopetusaika

Ajastimen numero
Kanavan nimi
Ajastintyyppi
Kuukausi
Päiväys
Aloitusaika

Kellonaika

Valikonkieli
Audiokieli
Tekstityskieli
Kuvasuhde
TV-lähtö
Äänilähtö
Videonauhurin lähtö
Tiedotteen aikakatkaisu
Läpinäkyvyys
RCU ID

Hakutyyppi
numero
Taajuus

numero
Taajuus

Kyllä/ei

Huoltotiedot

Vaihda ostokynnys
Huoltotiedot

Uusi aikuisuus
Uusi PIN-koodi
Vahvista PIN-koodi
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Varmista, että virtajohto on
kytketty oikein. Irrota johto ja
kytke se uudelleen
varmistaaksesi, että se on
paikallaan.

Varmista, että pistorasiaan 
tulee virtaa.

Paina Standby-painiketta

Tarkista liitännät pistorasiasta ja
vastaanottimesta.

Paina kaukosäätimen <TV/STB>-
näppäintä kerran tai kahdesti.

Tarkista SCART-liitännät.

Varmista, että vastaanotin on
päällä.

Varmista, että osoitat
kaukosäätimellä vastaanottimen
etupaneelia.

Tarkista kaukosäätimen paristot.

Tarkista asennus.

Tarkista kaikki liitännät ja kaapeli.

Muuta TV:n SCART-liitännän
tyypiksi RGB
Järjestelmäasetukset-näytöstä.

10 Vianmääritys 

Huomaa, että uudet ohjelmat voivat muuttaa vastaanottimen toimintaa.
Jos vastaan tulee ongelmia vastaanottimen käytössä, katso ohjeita tämän käyttöohjeen asianmukaisesta jaksosta,
tämä jakso mukaan lukien. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluneuvojaan.

Etupaneelin näyttöön ei syty
valoa.

Ei ääntä eikä kuvaa, mutta
etupaneelin punainen valo palaa.

Ei ääntä eikä kuvaa, mutta
etupaneelin vihreä valo palaa.

Kaukosäädin ei ohjaa
vastaanotinta.

Kuvaruutunäyttö toimii, mutta
ei vastaanottoa

Vastaanotto katkeilee

Kuva ei ole terävä, ja
kuvaruutunäyttöä on vaikea
lukea.

Virransyöttöongelma

Vastaanotin valmiustilassa

Heikko signaali

Vastaanotin TV-tilassa

Huonot SCART-liitännät

Heikko vastaanotto/signaali

Huonot liitännät

TV:n SCART-lähdön muotona
ei ole RGB

Oire Syy Korjaustoimi

VIANMÄÄRITYS 33
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Oire Syy Korjaustoimi

Et löydä kaikkia kanavia, joiden
uskot olevan saatavilla.

Joillakin kanavilla kuva on
venynyt tai kutistunut.

Numeropainikkeillakaan et
pääse tiettyyn kanavaan.

Asetit ajastuksen, mutta et
saanut talteen haluamaasi
ohjelmaa.

Kanavien järjestys on
muuttunut.

Olet unohtanut tai kadottanut
PIN-koodisi.

TV:n SCART-liitintä ei ole
kytketty TV-vastaanottimen RGB-
yhteensopivaan SCART-liitäntään.

Vääränlainen TV SCART

Antenniin tuleva signaali saattaa
olla heikko.

Lähetys on luultavasti laajakuva
ja vastaanottimen asetukset
saattavat olla väärin.

Aikuisvalvonta on lukinnut
tämän kanavan ja viestissä
pyydetään aikuisvalvontakoodia.

Nauhuri oli väärin kytketty.

Järjestys on muutettu.

Katso apua TV:n
käyttöohjeesta.

Käytä vastaanottimen mukana
toimitettua SCART-kaapelia.

Yritä virittää vastaanotin
uudelleen noudattaen luvun
7.6.2 päävaiheita. Jos kanavia
puuttuu edelleen, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.

Tarkista vastaanottimen ”TV
format (kuvasuhde)” -asetus
noudattaen luvun - ohjeita. Jos
käytössäsi on laajakuva-TV,
joudut ehkä tarkistamaan myös
TV-vastaanottimen asetukset.

Anna aikuisvalvontakoodi
päästäksesi kanavaan tai poista
se lukituista kanavista.

Varmista, että nauhuri on
asetettu samaan kellonaikaan
kuin digivastaanotin.

Katso luvusta 8.3.1 kuinka
järjestys muutetaan.

Aseta se uudelleen
Aikuisvalvonta-näytöstä.
Pääset käyttämään
Aikuisvalvonta-näyttöä
syöttämällä seuraavan 
4-numeroisen koodin: 3141.
Pidä tämä koodi salassa, jotta
muut eivät pääsisi sitä
käyttämään. Katso tarkempia
tietoja aikuisvalvonnasta
kappaleesta 8.4.3.

Huom.: Jos olet kokeillut kaikkia edellä ehdotettuja keinoja eikä ongelma ole ratkennut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai palveluntarjoajaan.
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Kuvalähetyksen dekoodaus

- MPEG-2 DVB-mukautuva tasoon MP @
MLsaakka

-Videon bittinopeus: enintään 15 Mb/sek
- Kuvaformaatti: 4:3 (letter box jos

lähteen formaatti on 16 :9) ja 16 :9
- Tarkkuus: enintään 720 x 576

kuvapistettä

Äänen dekoodaus

- MPEG kerros I/II
- Kaikki MPEG-bittinopeudet
- Mono- ja stereotilat

Asennuksen helppous

-Valikko-ohjattu asennus ja käyttö
kuvaruudun näytöltä

- Automaattinen ohjelman asennus
kanavan etsinnällä

- Jopa 500 esiasetusta.

Käytön helppous

- Ohjelmalistan editointi
henkilökohtaisena asennuksena 
(poisto, lisäys, siirto)

- 3 suosikki-TV-kanavalistaa
- 3 suosikkiradiokanavalistaa
- Täysi kaukosäätö
- Nyt ja seuraava ESG / ohjelmien

tarkkailu
- Automaattinen nauhoitus ESG-

ajastinohjelmoinnin avulla
- 2 LED-merkkivaloa

Käyttö / ominaisuudet

- Koko taajuusalueen kierto
- TV- ja radiotilat
- 3 TV-ohjelmien Fav-listaa
- 3 radio-ohjelmien Fav-listaa
- Automaattinen kanavalistan päivitys
- Tekstitys
- Aikuisvalvonta PIN-koodilla
- Lapsiajastin
- Kuvanauhurin 8 ohjelman ajastimet
- Hälytys epäonnistuneesta

nauhoituksesta
- Nauhoituksen otsikkoviesti
- Tämä ja seuraava ESG-opas
- Pian tulevan ohjelman korostus

oppaassa
- Käyttöohjelmiston päivitys antennin

kautta imuroimalla
-Virransäästötila

Sovellusjärjestelmän resurssit

- Suoritin: ST
- Suorittimen kellotaajuus: 81 MHz
- SDRAM - CPU/Videokuva: 8 MB
- Flash-muisti: 2 MB

Suorittimen kellotaajuus 166 MHz

- RF-tulo: naarasliitin IEC 169-2
- Radiotaajuuslähtö (ohitus):

urosliitin IEC 169-2

Demodulointimenetelmä:

- Demodulointityyppi: COFDM 2K / 8K
-Verkko: MFN /SFN
- Tulotaajuusalue: VHF III & UHF IV/V
- Kiertotaajuusalue (MHz):
- Läpisyötön taajuusalue (MHz):

Käyttörajoitukset

-Yksi älykortin lukulaite
-Viaccess-käyttörajoitusjärjestelmä

Liitännät

TV SCART
Lähtö: CVBS, valvottu audio L/R, RGB,

hidas & nopea kuvansammutus,
S -Video (LCD-projektorille)

Kuvanauhurin SCART-lähtö
CVBS, valvottu audio L/R, RGB
Audio CINCH
Analoginen äänilähtö: L / R
Digitaalinen äänilähtö: AC-3 / SPDIF

Sarjaportti:

RS 232

Varusteet

- Kaukosäätö: Tyyppi RC19336002/01
(‘Zappa’)

- SCART-kaapeli
- Koaksiaalikaapeli
- Käyttäjän opas
- Maailmanlaajuinen takuukirja
- Paristot: 2x1.5 V tyyppi AA/R06
-Virtajohto

Lisätietoja

- Lämpötila-alue:
Käyttö: +5 - 40°C

Säilytys: -10 - +70°C
-Verkkovirta: 230 V~ +/- 10% -50 Hz
-Virrankulutus: < 15 W
-Valmius: < 10 W
- Paino: 0,98 kg
- Pakkauksessa: 1,78 kg
- Ulkomitat: 365 x 230 x 62 mm

11 Tekniset erittelyt 

Tämä laite on yhdenmukainen Euroopan unionin direktiivien 95/47/EY ja 2002/21/EY vaatimusten kanssa.

AC-3 ® on Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Tämä tiedote on jatkuvan tuotekehittelyn johdosta muutoksen alainen ilman erillistä huomautusta. "Dolby" ja
sen kaksois-D symboli ovat Dolby Laboratorioiden tavaramerkkejä.Valmistettu Dolby Laboratorioiden lisenssillä.

Laite on yhdenmukainen
seuraavien Euroopan unionin
direktiivien kanssa:

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