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Tervetuloa digi-tv:n katsojaksi

Onnittelumme valittuasi PHILIPS DTR 320 -laitteen maanpäällisten digitaalisten TV- ja radiolähetysten
vastaanottoon.

Tämän tuotteen avulla voit nauttia edistyneistä toiminnoista ja ominaisuuksista kuten:
- palkitusta häiriöttömästä vastaanotosta
- ohjelmien automaattisesta asennuksesta
- laajakuvaformaatista
- TV SCART- ja video/DVD SCART -liittimestä
- omasta kanavaluettelosta ja suosikkilistoista
- sähköisestä ohjelmaoppaasta

PHILIPS on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tuote täyttää jokapäiväiset tarpeesi vuosien ajan.
Tässä käyttöohjeessa neuvotaan vastaanottimen asentaminen sekä selostetaan tuotteen vakio- ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.

Lucas Covers
Pariisi, maaliskuu 2005

Symbolien merkitys

2 TERVETULOA DIGI-TV:N KATSOJAKSI

Tärkeää tietoa:
Luettava huolellisesti.

“Rastitettu pyörillä kulkeva roska-astia” tarkoittaa, että vastaanotin,
lisävarusteet ja käytetyt paristot on hävitettävä erikseen. Niitä ei saa
hävittää talousjätteen mukana.
Ota selvää paikallisista määräyksistä.
Tiedoksi:Vastaanottimen kaukosäätimen mukana toimitetut PHILIPS-
paristot eivät sisällä vaarallisia aineita kuten elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä.

Pahvipakkaukseen ja käyttöohjeeseen painettu “Materiaalin
kierrätyssymboli” tarkoittaa, että nämä osat ovat kierrätyskelpoisia.

Muovisiin pakkauksen osiin kiinnitetty “Materiaalin kierrätyssymboli”
tarkoittaa, että nämä osat ovat kierrätyskelpoisia.

Pahviin kiinnitetty “vihreä piste” tarkoittaa, että PHILIPS maksaa osansa
“Avoidance and Recovery of Packaging Waste” -organisaatiolle, joka pyrkii
välttämään ja kierrättämään pakkausjätettä.

02

DTR 320_COMPLETE_indice2.qxd   30/05/05  15:22  Page 2



Pakkauksen purkaminen

Pura vastaanotin pakkauksesta ja varmista, että pakkauksessa ovat myös seuraavat johdot ja
lisävarusteet:
- 1 kaukosäädin
- 2 paristoa (2 x LR6 AA 1,5 V)
- 1 SCART-kaapeli
- 1 koaksiaalikaapeli
- 1 virtajohto
- 1 käyttöohje
- 1 Worldwide Warranty -takuukirjanen

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

Pika-asennus

Lue turvallisuusjakso ennen vastaanottimen kytkemistä.

Nopea ja onnistunut ensiasennus vaatii seuraavaa:
• Onhan sinulla jo antenni
• Antennisi on suunnattu tarkasti asuinpaikkasi maanpäälliseen lähettimeen.
• TV-vastaanotin on päällä.
• Digivastaanottimen kytkennät on tehty alla olevassa kaaviossa esitetyllä tavalla.

PIKA-ASENNUS 3

lähtöön

TV-vastaanotin

Video / DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Parhaan mahdollisen kokoonpanon saamiseksi

Koaksiaalikaapeli

Maanpäällinen vastaanotin

Paristot saa irrotettua
helposti tavallisilla kodin

työkaluilla (ruuvitaltta jne.).
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Tärkeitä turvaohjeita

Turvallisen käytön ja mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi:

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. 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 vastaanottimen pistoke pistorasiasta ukonilman aikana.

- Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi tätä laitetta 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 2,5 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.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 5
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6 LAITTEEN ESITTELY

1 Laitteen esittely

1.1 Laite edestä

1 STANDBY-näppäin (valmius): . . . . . . . . . . . . . Kytke vastaanotin päälle (ON) tai valmiustilaan.

2 LED1 (Punainen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Näyttää vastaanottimen tilan (ks. alla oleva taulukko).

3 LED2 (Punainen/vihreä/oranssi): . . . . . . . . . Näyttää vastaanottimen tilan (ks. alla oleva taulukko).

4 Kauko-ohjauksen ikkuna vastaanottimessa

Merkkivalotaulukko

Huom.: Jos punainen valo vilkkuu vastaanottimen ollessa valmiustilassa, se tarkoittaa, että vastaanottimen
ohjelmistopäivitys on käynnissä. Älä keskeytä tätä toimintoa.

LED LED1 LED2
Tila (Punainen) (Punainen/vihreä/oranssi)

Vastaanotin valmiustilassa ei päällä punainen

TV:n katselu ei päällä vihreä

Radion kuuntelu ei päällä vihreä, vilkkuva 
oranssi 20 s:n välein

Kaukosäätimen näppäimen painaminen ei päällä vilkkuu, väri riippuu tilasta

Ajastin käytössä päällä vihreä

Ajastin käytössä valmiustilassa päällä punainen

Ohjelmistopäivitys vilkkuu Riippuu nykyisestä tilasta

Q W E R
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1.2 Laite takaa

1 AERIAL IN (antenni sisään) (*): . . . . . . UHF/VHF-antennin tuloliitin.

2 RF OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuvanauhurin tai TV-vastaanottimen liitäntä antenniin. Ks.
luvusta 2 suositellut kytkinkaaviot.

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

4 SERIAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232 sarjaliitäntä tiedonsiirtoa varten huoltoa
suoritettaessa.

5 VCR (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART-liitäntä (1) videonauhurin kytkemiseen.

6 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tällä hetkellä vapaa.Tulevaa käyttöä varten.

7 L/R AUDIO OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasemmat/oikeat analogiset audio-RCA-lähdöt 
HiFi-/audiovastaanotinjärjestelmän kytkentään.

8 DIGITAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitaalinen audio-RCA-lähtö 
HiFi-/audiovastaanotinjärjestelmän kytkentään.

9 230 V ~ 50 Hz 6W max (**): . . . . . . . . . Liitäntä verkkojohdon kytkentään.

Laitteen tyypin ja sarjanumeron osoittava arvokilpi on vastaanottimen pohjassa.

(1) SCART on nimeltään myös euroliitin tai peritel

* Erikoisen alhainen turvajännite (SELV)
** Hengenvaarallinen jännite

W OTQ E R U IY
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8 LAITTEEN ESITTELY
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1.3 Kaukosäätimen käyttö

Valmiustila
Kytkee vastaanottimen
valmiustilaan

Äänenvoimakkuus +/-
Lisää/vähentää äänenvoimakkuutta

PUNAINEN,VIHREÄ,
KELTAINEN,SININEN,TEXT
Toiminta riippuu yhteydestä.
Sinisellä näppäimellä poistutaan
useimmista alavalikoista.

TV/STB
Valitse digi-TV vastaanottimesta
tai tavallinen analoginen lähetys
TV:stä.
1-11
Näyttää käytettävissä olevat
puhekielet.

P+ / P-
- Seuraava/edellinen kanava 

digi-TV/radiotilassa
- Sivu ylös/alas palveluluetteloissa.

TEKSTITYS 
Näyttää käytettävissä olevat
tekstityskielet.

FAV
Näyttää käytettävissä olevat
suosikkilistat.
RADIO
TV/RADIO-tilan vaihtopainike.

0-9 numeronäppäimet
- Katselutilassa: kanavien valinta.
- Valikossa: valikkokohdan

valinta suoraan tai asetuksen
määritys.

- Valmiustilassa: vastaanottimen
herätys.

INFO
- avaa ohjelmatiedotteen
- näyttää sen jälkeen laajennetut

ohjelmatiedot
- sen jälkeen sulkee tiedotteen
EXIT
Tällä hetkellä ei käytössä.
Tulevaa käyttöä varten.

MUTE 
Mykistää äänen.

EPG
Avaa/sulkee sähköisen
ohjelmaoppaan.
BACK
- Katselutilassa: paluu viimeksi

valitulle kanavalle.
- Valikkotilassa: paluu edelliseen

näyttöön.

NUOLINÄPPÄIN t/y
- Edellinen/seuraava kanava.
- Selaa valikkoa/listoja ylös/alas.

NUOLINÄPPÄIN i
- Selaa oikealle.
- Siirtyy valikkotilassa yhtä tasoa

alempaan valikkoon.

NUOLINÄPPÄIN u
- Selaa vasemmalle
- Avaa edellisen valikkotaso tai

tallentaa arvot.
OK
- Näytä kanavaluettelon
- Valitsee palvelun

kanavaluettelosta tai EPG:stä
- Vahvistaa ja aktivoi

valikkovalinnan.

MENU
Avaa/sulkee valikon
REC
Avaa ajastinlistan/luo ajastimia
Huom.: Peräkkäiset painallukset
“TIMER, 0” pysäyttävät käynnissä
olevan ajastuksen.
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DIGIVASTAANOTTIMEN KYTKENNÄT 9

2 Digivastaanottimen kytkennät

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

Varoitus!

Ennen kuin aloitat kytkennän:
- Irrota kaikki laitteet (TV-vastaanotin, video ja/tai DVD jne.) 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 2.1 ja 2.2.

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

2.1 Kytkentä TV-vastaanottimeen ja kuvanauhuriin, molemmissa yksi
SCART-liitäntä

Liitä vastaanotin jo olemassa oleviin laitteisiin kaavioiden mukaan tai noudata alla olevia ohjeita.

AC-lähtöön

TV-vastaanotin

Video / DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Koaksiaalikaapeli

Maanpäällinen vastaanotin
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- Kytke antennipistoke digivastaanottimen liittimeen “AERIAL IN” (antenni sisään).
- Kytke digivastaanottimen “RF OUT” (antenni ulos)- ja kuvanauhurin “ANT IN” (antenni sisään) -

liitännät toisiinsa laitteen mukana toimitetulla koaksiaalikaapelilla.
- Kytke kuvanauhurin “ANT OUT” -liitäntä TV-vastaanottimen antennin tuloliitäntään 

RF-koaksiaalikaapelilla.
- Kytke digivastaanottimen SCART-liitäntä “TV” TV-vastaanottimen SCART-liitäntään “EXT1”

digivastaanottimen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla.
- Kytke digivastaanottimen SCART-liitäntä “VCR” (kuvanauhuri) kuvanauhurin SCART-liitäntään

“EXT1” SCART-kaapelilla. Jos kuvanauhurisi tukee Easy Record -toimintoa, voit vaihtoehtoisesti
kytkeä digivastaanottimesi SCART-liitännän “VCR” kuvanauhurin SCART-liitäntään “EXT2” kuten
toisessa kaaviossa.

- Kytke kaikki laitteet digivastaanotinta lukuun ottamatta sähköverkkoon.
- Kytke TV päälle ja valitse kanava.
- Kytke digivastaanotin sähköverkkoon. Digivastaanotimen näytölle tulee SETUP-ikkuna (vasen LED

palaa vihreänä).
- Siirry lukuun 3 digivastaanottimen kanavien etsimistä varten.

Huom.:
1.Voit kummalla tahansa liitäntäasetuksella:

- katsella digi-TV:tä samalla kuin nauhoitat analogi TV:ltä,
- katsella analogi TV:tä samalla kuin nauhoitat digi-TV:ltä,
- nauhoittaa juuri katsomaasi digi-TV-ohjelmaa,
- katsella nauhoittamaasi ohjelmaa kuvanauhurilta.

2.Toisella liitäntäasetuksella voit käyttää Record Link -toimintoa, jos kuvanauhurisi tukee sitä.

lähtöön

TV-vastaanotin

Video / DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Parhaan mahdollisen kokoonpanon saamiseksi

Koaksiaalikaapeli

Maanpäällinen vastaanotin
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DIGIVASTAANOTTIMEN KYTKENNÄT 11

2.2 HIFI-/audiolaitteiden kytkentä (analoginen/digitaalinen)

HiFi/Audio-laitteista riippuen voi käytettävänä olla useita liitäntävaihtoehtoja.

Analoginen liitäntä (A)
Kytke vasen/oikea-audiolähtöliitännät audiolaitteiston vastaaviin tuloliitäntöihin RCA-kaapelilla 
(ei sisälly toimitukseen). Katso HIFI/Audiolaitteistosi käyttöoppaasta osataksesi valita sopivat
analogiset tuloliitännät.

Huom.:Tällä kytkentätavalla voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää sen kokonaan digivastaanottimen
kauko-ohjaimella tai HiFi-laitteen kauko-ohjauksella.

Digitaalinen liitäntä (B)
Liitä audio “DIGITAL” liitäntä audiolaitteen vastaavaan digiaudio tuloliitäntään yhdellä ainoalla RCA-
kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Katso HIFI/Audiolaitteistosi käyttöoppaasta osataksesi valita sopivat
digiaudio-tuloliitännät.

Huom.:Tällä liitäntäjärjestelyllä voit säätää äänen voimakkuutta tai vaimentaa sen kokonaan vain
HIFI/Audiolaitteiston kaukosäätimestä, ks. ohjeet vastaavasta oppaasta.

Maanpäällinen vastaanotin

AC-lähtöön

A B

AUDIO

Digitaalinen
tuloliitäntä

Analoginen
tuloliitäntä

Audiolaitteisto
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Nopea ja onnistunut ensiasennus vaatii
seuraavaa:

• Onhan sinulla jo antenni
• Antennisi on suunnattu tarkasti

asuinpaikkasi maanpäälliseen lähettimeen
• Digivastaanottimen kytkennät on tehty

luvussa 2.1 tai 2.2.esitetyllä tavalla.
• TV-vastaanotin on päällä.

3.1 Kanavien haku

- Kytke digivastaanotin sähköverkkoon. Esiin
tulee Setup-näyttö.

- Valitse kieli ja maa.
- Siirry kanavahakuun ja aloita sitten kanavien

etsintä valitsemalla <OK>.
Ruudulla näkyvät seuraavat tiedot:

• haun eteneminen,
• löydettyjen kanavien lukumäärä.

Kun haku on suoritettu onnistuneesti loppuun,
ruudulle tulee viesti sen valmistumisesta.
- Valitse <OK>. Ruudulle tulee varoitus.
- Aloita TV:n katselu painamalla uudelleen

<OK>-painiketta.
Katso lisäohjeita digivastaanottimen käyttöön
luvusta 4.

Jos haku epäonnistui, siirry lukuun 3.2.

3.2 Haun epäonnistuminen

Kanavia ei löytynyt. Ruudulle tulee ilmoitus
haun epäonnistumisesta.
Ennen uuden haun käynnistämistä
suosittelemme seuraavia tarkistuksia:
- vastaanottimen liitännät (katso lukua 2),
- signaalin laatu (katso kappaletta 5.3.3),
- antennin asennus
- kanavan/kanavien näkyvyys asuinalueellasi.
Ruudulle tulee ilmoitus haun
epäonnistumisesta.
- Poistu tästä näytöstä ja siirry päävalikkoon

valitsemalla <OK>.
- Jatka asennusta luvun 5.3.2 ohjeiden mukaan.

Huom.: jos sama virheilmoitus ilmestyy uudelleen
jonkin ajan kuluttua, katso lukua 8.

3.3 Toistuva haun
epäonnistuminen

Kanavia ei löytynyt edes antennin signaalin
laadun tarkistuksen jälkeen.
Joko antenni ei ole suunnattu suoraan kohti
digitaalista TV-lähetintä tai antennin asennus on
päivitettävä tai et ole peittoalueella, jolla
digitaalisten TV-lähetysten vastaanotto
onnistuisi oikein. Katso tämän käyttöohjeen
lopussa olevaa Vianhakuopasta.
Ota yhteyttä sähköalan jälleenmyyjään
saadaksesi tarkan diagnoosin.

3 Ensiasennus

12 ENSIASENNUS
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4.1 Vastaanottimen
kytkeminen päälle/pois
(valmiustila)

Herätä vastaanotin valmiustilassa painamalla
<P+>-, <P->-, <BACK>- tai mitä tahansa
kaukosäätimen numeronäppäintä.
Vaihtoehtoisesti voit painaa vastaanottimen
etupaneelin <Standby>-painiketta.
Voit kytkeä vastaanottimen valmiustilaan
painamalla kaukosäätimen standby-painiketta.
Vaihtoehtoisesti voit painaa vastaanottimen
etupaneelin <Standby>-painiketta.

Huom.: Voit käynnistää vastaanottimen uudelleen
painamalla ja pitämällä pohjassa
vastaanottimen etupaneelin <Standby>-
näppäintä yli 4 sekunnin ajan.

Vastaanottimesi kuluttaa virtaa kaikkien
elektronisten laitteiden tavoin.
Sähkönkulutuksen vähentämiseksi
vastaanotin kannattaa kytkeä
valmiustilaan aina, kun sitä ei käytetä.
Jos vastaanotin on pitkään
käyttämättömänä, suosittelemme sen
kytkemistä pois päältä irrottamalla sen
pistoke pistorasiasta.Tämä maksimoi
energiansäästön ja auttaa suojelemaan
ympäristöä.

4.2 TV-/radiotilan vaihtokytkin

Voit kytkeä vastaanottimen TV-tilasta RADIO-
tilaan ja päinvastoin painamalla <RADIO>-
painiketta.

4.3 Kanavien vaihtaminen digi-
TV:tä katsellessa tai
digiradiota kuunnellessa

4.3.1 Numeronäppäinten käyttö

- Valitse haluamasi kanavan numero
numeropainikkeella/-painikkeilla.

4.3.2 <P+>/<P->-painikkeiden käyttö

- Paina <P+>/<P-> valitaksesi luettelon
seuraavan/edellisen kanavan.

4.3.3 <BACK>-painikkeen käyttö
(edellisen kanavan valinta)

- Palaa viimeksi valitulle kanavalle painamalla
<BACK>-painiketta.

4.3.4 Kanavaluettelon käyttö

- Avaa kanavaluettelo
painamalla <OK>.

- Siirry haluamallesi
kanavalle painamalla 
t- tai y-painiketta.

- Poistu luettelosta ja
katso kyseistä kanavaa
painamalla <OK>.

4.3.5 Suosikkilistojen käyttö

- Avaa luettelo kaikista
käytössä olevista
kanavaluetteloista
painamalla <FAV>.

- Siirry haluamaasi
luetteloon painamalla 
t- tai y-painiketta.

- Aktivoi luettelo ja viritä
vastaanottimesi
kanavalle, joka oli viritettynä viimeksi, kun
luettelo oli aktiivisena, painamalla <OK>-
painiketta.

Huom.: tyhjät suosikkilistat eivät näy ruudulla.
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4 Päivittäinen käyttö
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4.4 Kanavatiedote

Aina valittuasi uuden kanavan ruudun
yläreunaan ilmestyy tiedote.
Se sieältää:

• nykyisen kanavan numeron ja nimen
• käynnissä olevan ohjelman alkamis- ja

päättymisajan
• nykyisen ohjelman nimen
• käynnissä olevan ohjelman ominaisuuksien

kuvakkeet
• kellonajan.
• ajan seuraavan ohjelman alkamiseen.

- Siirry “NOW”-ohjelmasta “NEXT”-ohjelman
näkymään painamalla u- tai i-painiketta.

- Voit tarkastella seuraavan tai edellisen
kanavan käynnissä olevan ohjelman tietoja
painamalla t- tai y-painiketta.

- Katso laajennetut tiedot nykyisestä valinnasta
painamalla <INFO>-painiketta.

Vaihtoehtoisesti:
Tuo ruudulle kanavatiedote milloin tahansa
painamalla kerran <INFO>-painiketta.

Tuo laajennetut tiedot näytölle painamalla
<INFO>-painiketta uudelleen.
Sulje kanavatiedote painamalla <INFO>-painiketta
uudelleen.

4.5 Äänenvoimakkuuden säätö 
- / + /

Digi-tv:tä katsellessa tai digiradiota kuunnellessa:
- Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla 

< ->-painiketta.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla < +>-

painiketta.
- Mykistä ääni painamalla < >-painiketta ja

poista mykistys painamalla < >-painiketta
uudelleen.

Huom.: Äänenvoimakkuuden muutos näkyy
pylväskuvakkeena, sen sijaan äänen
mykistys näkyy ruudun oikeassa ylänurkassa
olevana kuvakkeena. Mykistyksen kuvake
näkyy vain 5 minuutin ajan.

4.6 Tekstityksen valinnan
muuttaminen

- Paina < >-painiketta.
- Siirry haluamaasi

tekstityskieleen painamalla
t- tai y-painiketta.

- Vahvista valintasi <OK>-
painikkeella.
Vaihtoehtoisesti voit
poistaa tekstityksen
käytöstä valitsemalla Ei mitään (None).

4.7 Puhutun kielen vaihto

- Paina <I/II>-painiketta.
- Siirry haluamaasi

puhekieleen painamalla 
t- tai y-painiketta.

- Vahvista valintasi <OK>-
painikkeella.

14 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
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Kuvake Kuvaus

Teksti-TV käytettävissä

Tiedot käytettävissä

Tekstitys käytettävissä

Käytettävissä vaihtoehtoisia puhekieliä

Pariston virta vähissä

Suosikkilista

AC3-ääni käytettävissä

Aikuisuusluokka
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4.8 Sähköinen ohjelmaopas

Digi-tv:tä katsellessa tai digiradiota
kuunnellessa:
- Avaa ohjelmaopas painamalla <GUIDE>-

painiketta. Näytölle tulee nykyinen
ohjelmaluettelo (nimellä “Nyt/seuraava”).

- Tarkastele tämän päivän ohjelmaluetteloa
painamalla i-painiketta.

- Siirry haluamallesi kanavalle painamalla 
t- tai y-painiketta.

- Valitse kanava painamalla <OK>-painiketta.

4.9 Ajastukset

4.9.1 Ajastuksen asetus digitaalisen
TV:n katselun aikana

- Käytä ajastusluetteloa painamalla <TIMER>-
painiketta.

- Jatka sitten luvun 5.5.1 ohjeiden mukaan.

4.9.2 Ajastuksen asetus ohjelmaop-
paasta käsin

- Siirry sen ohjelman kohdalle, jolle haluat
asettaa ajastuksen.

- Aseta ajastus painamalla punaista painiketta
tai <TIMER>-painiketta. Esiin tulee
ajastusnäyttö.

- Muokkaa ajastuksen asetuksia haluamallasi
tavalla. Jos haluat esimerkiksi asettaa
muistutuksen, valitse ajastintyypiksi Remind
(muistutus) (oletuksena on Record
(nauhoitus)).

- Tallenna ajastus ja palaa ohjelmaoppaaseen
painamalla punaista painiketta uudelleen.

4.9.3 Aktiivisen ajastuksen 
poistaminen

Ajastin on käynnissä samalla, kun katselet
nauhoittamaasi ohjelmaa. Merkkinä
nauhoituksesta led1 palaa punaisena ja led2
vihreänä.
- Paina peräkkäin “TIMER, 0”, jolloin käynnissä

oleva ajastus pysähtyy.
Ajastus on käynnissä ja vastaanotin on
valmiustilassa. Merkkinä nauhoituksesta LED1
palaa punaisena ja LED2 oranssina.
- Paina peräkkäin “TIMER, 0”, jolloin käynnissä

oleva ajastus pysähtyy.

4.10 TV/STB-painikkeen käyttö

Jos haluat kytkeä vastaanottimen digi-TV:stä tai
RADIO:sta TV-vastaanottimen normaaleille
analogisille kanaville ja päinvastoin, paina
<TV/STB>-painiketta.

4.11 Lukittujen kanavien katselu

Jos olet valinnut lukitun kanavan, sinun on
poistettava kanavan lukitus katsellaksesi sitä.
Kun ruudulle tulee kehote, kirjoita PIN-koodisi.
- Kirjoita 4-numeroinen PIN-koodi (oletusarvo

on 1234).

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 15
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Voit muuttaa vastaanottimen asetuksia
mukauttaaksesi vastaanottimen
antennivastaanotto-olosuhteisiisi,
audio-/videoasetuksiin tai muihin
ominaisuuksiin.

5.1 Yleiset tiedot

5.1.1 Perusvalikoissa liikkuminen

- Kun katselet digi-TV:tä tai kuuntelet
digitaalista radiota, saat näkyville päävalikon
puckeineen <MENU>-painikkeella.

Puck näkyy aina, kun valikko on ruudulla.
Puckiin kuuluu 5 osaa:

• keltainen pallo, joka ilmaisee nykyisen
valinnan

• vihreät t-, y-, u- ja i-painikkeet,
jotka ilmaisevat mahdolliset
liikkumissuunnat.

Huom.: kiekon nuolipainikkeet siirtyvät
valikkoikkunan oikeaan reunaan asetusten
säätämistä varten. Nuolinäppäimet ylös,
alas, oikealle ja vasemmalle näkyvät vain,
jos kyseiseen suuntaan liikkuminen on
mahdollista.

- Paina <MENU>-painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.

5.1.2 Asetusten muuttaminen

Valintana on valikon ensimmäinen kohta.
- Siirry ylös- tai alaspäin haluamaasi

valikkokohtaan painamalla t- tai y-
painiketta.

- Tuo näyttöön korostettua kohtaa vastaavat
alivalikot painamalla i-painiketta.Toista tämä
niin monta kertaa kuin on tarpeen
päästäksesi käyttämään haluamaasi asetusta.

Huom.: Palaa yksi taso takaisinpäin valikossa
<BACK>-painikkeella.

- Siirry sitten nuolipainikkeilla haluamaasi
asetukseen tai kirjoita arvo
numeropainikkeilla.

- Vahvista valintasi tarvittaessa <OK>-
painikkeella.Valinta siirtyy yhden tason
taaksepäin valikossa.

Huom.:
1. Jos haluat avata lukolla merkityn valikkokohdan,

sinun on kirjoitettava PIN-koodisi.
2.TV-ruudun polttamisen välttämiseksi kuvaruudun

viestit/valikot häviävät näytöltä automaattisesti
20 minuutin kuluttua.

5.2 Omat asetukset

- Avaa päävalikko painamalla <MENU>-
painiketta.

- Siirry Omat asetukset -kohtaan painamalla
y-painiketta.

- Paina i-painiketta päästäksesi käyttämään
Omat asetukset -alivalikkoa.

16 VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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5 Vastaanottimen asetusten muuttaminen
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VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN 17

5.2.1 Kieli

Kieli valitaan Omat asetukset -alivalikosta.
Tämän asetuksen avulla valitaan vastaanottimen
kieliasetukset, mukaan lukien valikoiden ja
puheen kielet.
- Käytä kieliasetuksia painamalla i-painiketta.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.Vastaavat arvot näkyvät ruudun
oikeassa reunassa.

- Käytä asetuksia painamalla i-painiketta.

5.2.2 Sijainti

Sijainti valitaan Omat asetukset -alivalikosta.
Tästä kohdasta valitaan maa, jossa käytät
vastaanotintasi, sekä sitä vastaava aikavyöhyke.
- Käytä sijaintiasetuksia painamalla 

i-painiketta.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.Vastaavat arvot näkyvät ruudun
oikeassa reunassa.

- Käytä asetuksia painamalla i-painiketta.

5.2.3 Järjestelmän asetukset

Järjestelmäasetukset valitaan Omat asetukset -
alivalikosta.

- Käytä järjestelmän asetuksia painamalla 
i-painiketta.

Huom.: Jos aikuisvalvonta on käytössä, sinun on
kirjoitettava PIN-koodisi päästäksesi
käyttämään tämän valikon vastaavia
alakohtia.

5.2.3.1 TV
Tästä valitaan lähtösignaalin muoto TV 
SCART -liitännälle.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.Vastaavat arvot näkyvät ruudun
oikeassa reunassa.

- Muokkaa käytössä olevia arvoja painamalla
i-painiketta.

• Videon lähtö: RGB, CVBS-PAL, CVBS-
SECAM tai Y/C. RGB on oletusasetus ja
suositus.

• Äänilähtö: stereo tai mono
• Kuvasuhde: valitse videolähdön

kuvasuhde, joka sopii parhaiten TV-
vastaanottimeesi.

Huom.: On suositeltavaa käyttää RGB-asetusta
parhaan kuvalaadun saamiseksi TV-ruudulle.
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5.2.3.2 Kuvanauhuri
Tästä valitaan SCART-liitännän VCR
lähtösignaalin muoto.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.Vastaavat arvot näkyvät ruudun
oikeassa reunassa.

- Muokkaa käytössä olevia arvoja painamalla
i-painiketta.

• Videon lähtö: CVBS-PAL, CVBS-SECAM tai
Y/C. CVBS-PAL on oletusasetus ja suositus.

• Easy Record: valitse kuvanauhuriisi sopiva
ohjausmenetelmä. Katso apua
kuvanauhurin käyttöohjeesta.

5.2.3.3 Digitaalinen äänilähtö
Valitse AC3 (digitaalinen ääni 5.1) vain, jos
vastaanottimesi on kytketty Dolby Digital
Home -järjestelmään.Nauhoituksia varten AC3
kytketään automaattisesti pois päältä.

5.2.3.4 Kanavatiedote
Tästä valitaan kanavatiedotteen näyttöaika ja
läpinäkyvyys.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.Vastaavat arvot näkyvät ruudun
oikeassa reunassa.

- Muokkaa käytössä olevia arvoja painamalla
i-painiketta.

5.2.3.5 Äänenvoimakkuus
Tästä valitaan äänenvoimakkuus alussa.
- Muuta äänenvoimakkuusasetusta painamalla

i-painiketta.
- Muokkaa äänenvoimakkuutta 

t- tai y-painikkeella.
- Vahvista <OK>-näppäimellä.

5.2.3.6 Kaukosäätö
Tästä määritetään kaukosäätimen osoite.
- Muokkaa käytössä olevia arvoja painamalla

i-painiketta.
- Siirry osoitteeseen, jonka haluat valita:

Oletusosoite on 039.
- Vahvista valintasi <OK>-painikkeella.
- Jatka luvun 7.1 ohjeiden mukaan.

Jos et suorita loppuun luvussa 7.1
kuvattuja toimia, et voi ohjata
vastaanotintasi kaukosäätimelläsi.

5.3 Asennus

- Avaa päävalikko painamalla <MENU>-painiketta.
- Valitse Asennus painamalla y-painiketta.
- Paina i-painiketta päästäksesi käyttämään

Asennus-alivalikkoa.

18 VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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5.3.1 Palveluluettelot

Tästä hallitaan palveluluetteloja.
- Käytä palveluluettelojen ominaisuuksia

painamalla i-painiketta.

5.3.1.1 Järjestä palvelut uudelleen
Tästä voit asentaa/poistaa palveluja ja siirtää
niitä asennetussa palveluluettelossa.
- Siirry ensin

poistettavan/asennettavan/siirrettävän
palvelun kohdalle.

- Valitse palvelu painamalla <OK>-painiketta.
Tämän palvelun nimi tulee Valittu palvelu
(Selected service) -kenttään.

Asennettujen palvelujen luettelosta
valitun palvelun poistaminen:
- Paina punaista painiketta. Palvelu poistetaan

asennettujen palvelujen luettelosta ja se tulee
näkyviin poistettujen palvelujen luetteloon.

Poistettujen palvelujen luettelosta valitun
palvelun asentaminen:
- Siirry kohtaan, johon haluat asentaa palvelun.
- Paina vihreää painiketta. Palvelu poistetaan

poistettujen palvelujen luettelosta ja se tulee
näkyviin asennettujen palvelujen luetteloon.

Luettelosta valitsemasi palvelun
siirtäminen:
- Siirry kohtaan, johon haluat siirtää palvelun.
- Vahvista <OK>-näppäimellä.

5.3.1.2 Katsele uusia TV-kanavia
- Tässä voit katsella löydettyjä uusia kanavia,

kun vastaanotin on valmiustilassa.
- Katsele uusia kanavia näytön oikeassa

reunassa painamalla i-painiketta.
- Vieritä sen kanavan kohdalle, jota haluat

katsella. Ruudulle tulee valitun kanavan
käynnissä oleva ohjelma.

Huom.: Poista valittu kanava painamalla <OK>.
Peruuta poistaminen painamalla <OK>-
painiketta uudelleen.

- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja
palaa Palveluluettelot-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

5.3.1.3 Kuuntele uusia radiokanavia
- Tässä voit kuunnella löydettyjä uusia

radiokanavia, kun vastaanotin on valmiustilassa.
- Kuuntele löydettyjä uusia kanavia painamalla

i-painiketta.
- Vieritä sen kanavan kohdalle, jota haluat

kuunnella.

VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN 19
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Huom.: Poista valittu kanava painamalla <OK>.
Peruuta poistaminen painamalla <OK>-
painiketta uudelleen.

- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja
palaa Palveluluettelot-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

5.3.2 Palveluasetukset

Tästä asennetaan palveluja.

5.3.2.1 Lisää uusia palveluja
Tällä toiminnolla asennetaan uusia saatavana
olevia palveluja.
- Ota asennustoiminto käyttöön painamalla 

i-painiketta.
- Aloita uusien palvelujen haku painamalla

<OK>-painiketta.

Huom.: keskeytä haku painamalla <OK>.
Palveluja ei ole tallennettu.

Kun haku on suoritettu loppuun, löydettyjen
palvelujen kokonaismäärä näkyy ruudun
oikeassa reunassa. Puck siirtyy Tallenna-
painikkeen kohdalle.
- Tallenna uudet palvelut painamalla <OK>.
- Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Hylkää-kohtaan

ja hylätä uudet palvelut painamalla <OK>.

Huom.: Ennen löydettyjen palvelujen
tallennusta/hylkäämistä voit tarkastella
hakutuloksia TV-/radiokanavien ja muiden
palvelujen osalta siirtymällä kyseiseen
kohtaan.

- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja
palaa Palveluluettelot-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

5.3.2.2 Asenna kaikki palvelut uudelleen
Tästä voidaan asentaa uudelleen kaikki palvelut
kirjoittamalla aiempien palveluasetusten päälle.
- Ota uudelleenasennustoiminto käyttöön

painamalla i-painiketta. Saat kehotuksen
vahvistaa, että haluat asentaa kaikki palvelut
uudelleen.

- Paina <OK>, ja jatka sitten edellä olevien
ohjeiden mukaan.

5.3.3 Testivastaanotto

Tämä toiminto auttaa antennin suuntaamisessa
ja tiettyjen RF-kanavien signaalien saatavuuden
tarkistamisessa.
Valittuna on RF-kanava.
- Tarkastele RF-kanavien luetteloa painamalla

i-painiketta. Oletusarvoisesti valittuna on
nykyinen kanava.

- Selaa luetteloa ylös- tai alaspäin sen RF-
kanavan kohdalle, jonka haluat valita.

- Tarkastele valitun kanavan signaalin laatua ja
voimakkuutta valitsemalla <OK>.

- Siirrä tarvittaessa antennia kunnollisen
signaalin saamiseksi. Kun signaali on riittävän
hyvä, ruudulle tulee vastaavan verkon nimi.

- Palaa saatavana olevien RF-kanavien luettelon
painamalla uudelleen i-painiketta ja jatka
edellä olevien ohjeiden mukaan tarkistaaksesi
toisen RF-kanavan signaalin laadun ja
voimakkuuden.

Huom.: Jos et saa kunnon signaalia, katso ohjeita
vianhakuoppaasta.

20 VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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Jos haluat lisätä tiettyjä kanavia:
- Valitse tietty RF-kanava edellä olevien

ohjeiden mukaan.
- Siirry kohtaan Lisää uudet palvelut RF-

kanavalta.
- Paina i, ja käynnistä valitsemasi RF-kanavan

haku valitsemalla <OK>.
- Tallenna löydetyt kanavat painamalla <OK>.
- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja

palaa Palveluluettelot-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

5.3.4 Palauta tehdasasetukset

Vastaanottimen tehdasasetusten palauttaminen:
- Valitse <OK>. Sinua kehotetaan sitten

antamaan master-PIN-koodi.
- Kirjoita master PIN-koodi. Katso lisätietoja

master PIN-koodista vianhakuoppaasta.

Huom.: Kun palautat tehdasasetukset, menetät
kaikki henkilökohtaiset asetuksesi.

5.4 Tiedot

- Paina i-painiketta päästäksesi käyttämään
Järjestelmän ohjelmisto -alivalikkoa.

Järjestelmän ohjelmisto
Tästä voit hallita ohjelmistopäivityksiä, jotka
ovat tarpeen vastaanottimesi pitämiseksi ajan
tasalla digi-TV:n kehittyessä ja uusien
toimintojen ottamiseksi käyttöön. Päivitykset
ovat osa normaaleja lähetyksiä.
Vastaanottimesi alkuperäisiin asetuksiin sisältyy
ohjelmistopäivitysten automaattinen
hyväksyminen (suositus). Jos haluat ilmoituksen
aina, kun uusia ohjelmia on saatavana, noudata
alla olevia ohjeita:
- Käytä järjestelmän ohjelmiston asetuksia

painamalla i-painiketta.
Näytölle tulee nykyinen laitteisto-
/ohjelmistoversio, ja valittuna on Hyväksy aina
uudet ohjelmat (Always accept new software).
- Siirrä puck kohtaan Ei (No), jos haluat

ilmoituksen aina, kun uusia ohjelmia on
saatavana.

- Vahvista <OK>-näppäimellä.
- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja

palaa Järjestelmän ohjelmisto -kohtaan, tai
poistu valikosta painamalla sinistä painiketta.

Huom.: Voit suorittaa päivityksen, kun uusia
ohjelmia on saatavana, helposti
noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.
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5.5 Ajastukset

- Paina i-painiketta päästäksesi käyttämään
Ajastukset-alivalikkoa.

5.5.1 Nauhoitus / muistutus

Tästä voit asettaa ja muokata
nauhoitusajastuksia ja -muistutuksia.
- Siirry ajastusluetteloon painamalla 

<OK>-painiketta.

Uuden ajastuksen asettaminen:
Siirry ajastusasetuksiin painamalla vihreää
painiketta.
- Vieritä sen asetuksen kohdalle, jota haluat

muuttaa.
- Muokkaa asetusarvoja painamalla i-painiketta.

• Ajastustyyppi
• Palvelu
• Jos palvelu on lukittu, kirjoita PIN-koodisi.

PIN-koodi tarvitaan, jos nauhoitettavat
kanavat on lukittu (siirrä aikuisvalvonnan
asetus Päällä-kohdasta kohtaan Ei käytössä
mahdollistaaksesi nauhoituksen valitulta
kanavalta).

• Päivä ja kuukausi,Aloitusaika,
Päättymisaika

• Puhekieli,Tekstityskieli,Tekstitys
huonokuuloisille

• Tapahtuma: Kerran, Päivittäin,Viikoittain
- Tallenna ajastus painamalla punaista

painiketta. Esiin tulee ajastusluettelo, joka
sisältää uuden ajastuksen.

- Poistu näytöstä painamalla keltaista painiketta
ja palaa Ajastukset-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

Nykyisen ajastuksen muokkaaminen:
- Siirry ajastusluettelossa sen ajastuksen

kohdalle, jota haluat muokata.
- Muokkaa asetusarvoja painamalla i-painiketta.
- Muokkaa asetusarvot tarpeen mukaan (katso

tarkemmat tiedot edeltä).
- Tallenna ajastus painamalla punaista

painiketta.
Näytölle tulee viesti, jossa kehotetaan
ohjelmoimaan kuvanauhuri.
- Jatka painamalla <OK>-näppäintä. Esiin tulee

ajastusluettelo, joka sisältää muokatun
ajastuksen.

- Poistu näytöstä painamalla keltaista painiketta
ja palaa Ajastukset-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

Nykyisen ajastuksen poistaminen:
- Vieritä sen ajastuksen kohdalle, jonka haluat

poistaa.
- Poista ajastus painamalla punaista painiketta.

Ajastus poistetaan luettelosta.

Huom.: Ajastus poistetaan heti!

- Poistu näytöstä painamalla keltaista painiketta
ja palaa Ajastukset-alavalikkoon, tai poistu
valikosta painamalla sinistä painiketta.

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

Käynnissä olevan ajastuksen peruminen:
Katso lukua 4.9.3.
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5.5.2 Uni

Tällä toiminnolla käynnistetään uniajastuksia.
- Muokkaa uniajastuksen arvoja painamalla 

i-painiketta.
- Vieritä sen arvon kohdalle, jonka haluat

valita: 0 - 4 tuntia 30 minuutin askelin.
- Vahvista uniajastimen arvo painamalla <OK>-

painiketta.
- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja

palaa päävalikkoon, tai poistu valikosta
painamalla sinistä painiketta.

5.6 Suosikit

- Paina i-painiketta päästäksesi käyttämään
Suosikit-alivalikkoa.

5.6.1 TV-kanavat

Tästä voit luoda ja muokata TV:n suosikkilistoja.
- Käytä suosikkilistojen asetuksia painamalla

i-painiketta.
- Siirry listaan, jonka haluat luoda tai jota

haluat muokata.

- Käytä asetuksia painamalla i-painiketta.
• Nimi: voit muuttaa listan nimen

käyttämällä u- tai i-painiketta
muokattavan merkin valitsemiseen ja 
t- tai y-painiketta käytettävissä olevien
merkkien selaamiseen

• Aktiivinen: valitse Kyllä ottaaksesi
käyttöön valitun suosikkilistan.

• Valitse TV-kanavia: vieritä kanavien
kohdalle ja lisää niitä valittuun listaan
painamalla <OK>-painiketta.

• Lisää kaikki palvelut: lisää kaikki palvelut
painamalla <OK>.

• Poista kaikki palvelut: poista kaikki
palvelut painamalla <OK>.

- Poistu näytöstä painamalla u-painiketta ja
palaa päävalikkoon, tai poistu valikosta
painamalla sinistä painiketta.

5.6.2 Radiokanavat

Tästä voit luoda ja muokata radion
suosikkilistoja.
- Paina tarvittaessa <RADIO>-painiketta

siirtyäksesi radiotilaan.
- Jatka sitten edellä olevien ohjeiden mukaan.

5.7 Käyttörajoitukset

Tästä voit ottaa käyttöön ja muokata
käyttörajoituksia.
- Avaa käyttörajoitusten asetusvalikko

painamalla i-painiketta:
• Aseta PIN-koodisuojaus:Valitse Käytössä

ottaaksesi käyttöön käyttörajoitukset.
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Huom.: Jos PIN-koodisuojauksen asetuksena
on Ei, et voi määrittää muita
käyttörajoitusten asetuksia.

• Aikuisuusluokka: valitse aikuisuusluokka
ottaaksesi käyttöön PIN-koodisuojauksen
ohjelmille, joilla on asetusta korkeampi
aikuisuusluokka.Vaihtoehtoisesti voit
poistaa asetuksen käytöstä valitsemalla Ei
mitään (None).

• TV-kanavat: selaa luetteloa ja paina <OK>
lukitaksesi TV-kanavan käytön.

• Radiokanavat: selaa luetteloa ja paina
<OK> lukitaksesi radiokanavan käytön.

• Aikuisuusajastukset: tarkastele nykyisiä
ajastuksia painamalla <OK>. Jatka sitten
ohjeiden mukaan tarkastellaksesi
ajastustyyppejä aikuisuusajastusten
asettamiseksi tai muokkaamiseksi (katso
lukua 5.5.1).

• PIN-koodin muuttaminen: ota käyttöön
PIN-koodin muutostoiminto painamalla
i-painiketta, syötä sitten nykyinen ja uusi
PIN-koodi kehotteen saatuasi ja vahvista
lopuksi <OK>-painikkeella.

- Poistu painamalla sinistä painiketta.

24 VASTAANOTTIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
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6 Valikkopuu

Nauhoitus / muistutus

Uni

TV-kanavat

Radiokanavat:

Kieli

Sijainti

Järjestelmän asetukset

Järjestelmän ohjelmisto

Aseta PIN koodisuojaus

Aikuisuusluokka

TV-kanavat

Radiokanavat

Aikuisuusajastukset

Vaihda PIN-koodi

Palveluluettelot

Palveluasetukset

Testivastaanotto

Palauta
tehdasasetukset

Ajastukset

Suosikit

Omat asetukset

Tiedot

Käyttörajoitukset

Asennus
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7.1 Kaukosäätimen asetusten
muuttaminen

Jos kotona on muita laitteita, joihin PHILIPS in
kaukosäädin aiheuttaa häiriöitä, voit muuttaa
kaukosäätimen asetusta.Tätä varten on
muutettava sekä vastaanottimen että
kaukosäätimen asetus.

Vastaanottimen asetuksen muuttaminen:
Katso lukua 5.2.3.6.

Kaukosäätimen asetuksen muuttaminen:
- Paina numeropainikkeita 1 ja 3 yhtä aikaa

vähintään 3 sekuntia.
- Vapauta ne samaan aikaan.
- Syötä vastaanottimesi asetusta vastaavan

kaukosäätimen asetus 60 sekunnin kuluessa.
• 2 tai 3 jos haluat käyttää vaihtoehtoisia

asetuksia (038 tai 040 tässä järjestyksessä)
• 1 jos haluat käyttää tehtaan

oletusasetusta (039)

Huom.: Jos paristot irrotetaan painikkeen
painamisen aikana, laitteeseen palautuu
oletusasetus (039).

7.2 Lisätietoja
nauhoittamisesta

7.2.1 Kytkentä Prepare Record- tai
Record Link -toimintoa varten

Tämä kytkentä mahdollistaa automaattisen
nauhoituksen tarvitsematta ohjelmoida
kuvanauhuria. Ennen tämän liitäntätavan
valintaa:
- Katso kuvanauhurin opaskirjasta

tarkistaaksesi, tukeeko laite Easy Record -
toimintoa ja miten. Useimmat PHILIPS in
kuvanauhurit ja DVD+RW-laitteet tukevat
jompaakumpaa Easy record (helppo
nauhoitus) -vaihtoehtoa.

- Tarkista, että TV-vastaanottimessa ja
kuvanauhurissa on kummassakin kaksi
SCART-liitäntää.

Liitä vastaanotin nykyiseen laitteistoosi.
- Kytke antennipistoke digivastaanottimen

liittimeen “AERIAL IN” (antenni sisään).
- Kytke digivastaanottimen “RF OUT” (antenni

ulos)- ja kuvanauhurin “ANT IN” (antenni
sisään) -liitännät toisiinsa laitteen mukana
toimitetulla koaksiaalikaapelilla.

- Kytke kuvanauhurin “ANT OUT” -liitäntä TV-
vastaanottimen antennin tuloliitäntään RF-
koaksiaalikaapelilla.

- Kytke digivastaanottimen SCART-liitäntä “TV”
TV-vastaanottimen SCART-liitäntään “EXT1”
digivastaanottimen mukana toimitetulla
SCART-kaapelilla.

- Kytke digivastaanottimen SCART-liitäntä
“VCR” (kuvanauhuri) kuvanauhurin SCART-
liitäntään (josta käytetään joskus nimeä “IN”)
“EXT2”  SCART-kaapelilla.

- Kytke kuvanauhurin SCART-liitäntä “EXT1”
(josta käytetään joskus nimeä “OUT”) TV-
vastaanottimen SCART-liitäntään “EXT2”
SCART-kaapelilla.

- Kytke kaikki laitteet digivastaanotinta lukuun
ottamatta sähköverkkoon.

- Kytke TV päälle ja valitse kanava.
- Kytke digivastaanotin sähköverkkoon.

Digivastaanottimen ruudulle tulee SETUP-
näyttö.

- Jatka kanavahaulla siirtymällä lukuun 3, jos
sitä ei ole vielä tehty.

Huom.:
Tällä liitäntätavalla voit:
- katsella digi-TV:tä samalla kuin nauhoitat analogi

TV:tä.
- katsella analogi TV:tä samalla kuin nauhoitat digi-

TV:tä.
- nauhoittaa katselemaasi digi-TV-ohjelmaa

ohjelmoimatta kuvanauhuria
- katsella nauhoittamaasi ohjelmaa kuvanauhurilta.

26 LISÄASETUKSET
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7.2.2 Digivastaanotin ja kuvanauhu-
riasetukset

Katso luvusta 5.2.3.2 ohjeita digivastaanottimen
“Easy Record” -toiminnon käyttöönottoon.
- Kuvanauhurin merkistä ja tyypistä riippuen

“VCR control” (kuvanauhurin ohjain) -valinta
on joko “Prepare Record” tai “Record Link”.
Katso ohjeita kuvanauhurisi käyttöoppaasta
tai kokeile molempia vaihtoehtoja
selvittääksesi, kumpi on sopivampi.

- Aseta kuvanauhuri tilaan, jossa sitä voi ohjata
digivastaanottimelta.

7.2.3 Nauhoitus kuvanauhurin ohjaus-
toiminnolla

- Digivastaanotin,TV ja kuvanauhuri on liitetty
ja asetettu luvun 7.2.1 mukaisesti.

- Olet ohjelmoinut ajastuksen
digivastaanottimella.

- Ajastuksen alkuhetkellä kuvanauhuri alkaa
nauhoittaa ja ajan päätyttyä pysähtyy
digivastaanottimen ohjauksessa. Ei tarvitse
enää erikseen ohjelmoida kuvanauhuria
tallennettaessa digi-TV-kanavilta.

Huom.: joidenkin kuvanauhureiden on oltava
valmiustilassa nauhoituksen alkaessa. Katso
apua kuvanauhurin käyttöohjeesta.
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8 Vianhakuopas

Onko sinulla vaikeuksia digivastaanottimesi käytössä? Tarkista ensin seuraavat seikat!

Ei kuvaa, ei ääntä eikä etupaneelin
viestejä.

Ei ääntä eikä kuvaa, mutta etupaneelin
punainen valo palaa.

Ei ääntä eikä kuvaa, mutta etupaneelin
oikeanpuoleinen valo palaa.

Ei kuvaa, ei ääntä, vasemmanpuoleinen
valo ei pala ja vastaanottimen etupaneelin
oikeanpuoleinen valo on vihreä.

Kaukosäädin ei toimi.

Et löydä kaikkia kanavia, joiden uskot
olevan saatavilla.

Näet joskus neliömäisen kuvion
ruudulla, kuva 'jäätyy' tai TV-kuva on
häiriintynyt.

Vastaanotinta ei ole kytketty
sähköverkkoon.

Vastaanotin on valmiustilassa.

Katselet kanavaa, joka ei lähetä ääntä
eikä kuvaa.

Katselet tavallista analogi TV:tä.

TV:n SCART-liitäntä on väärä tai löysällä.

TV ei ole oikealla AV/EXT kanavalla.

Ajastus on käynnissä, vastaanotin on
lukittu, etupaneelin valot ovat joko
vihreä/punainen tai oranssi/punainen.

Kaukosäätimen paristot ovat väärin päin
tai loppuun kuluneet.

Et suuntaa säädintä vastaanottimeen.

Kaukosäätimesi asetus ei vastaa
vastaanottimen asetusta.

Antenniin tuleva signaali saattaa olla
heikko.

Antennin suuntaa pitää ehkä muuttaa tai
paikallinen lähetin ei ole toiminnassa.

Saattaa esiintyä lähetysvika.

Antenni on saattanut kääntyä tuulessa.

Antenniliitäntä on löystynyt tai irronnut.

Tarkista verkkoliitäntä ja paina
Valmiustila-painiketta vastaanottimen
etupaneelista.

Paina joko P+ tai P- painiketta tai jotakin
numeropainiketta, jolloin vastaanotin
tulee pois valmiustilasta.

Vaihda kanavaa joko näppäimellä P+ tai
P- tai millä tahansa numeronäppäimellä.

Paina TV/STB kaukosäätimestä.

Tarkista SCART-TV-liitäntä varmistaen,
että kaapelit ovat tiukasti kiinni liittimissä.

Yritä valita käsin TV:n AV/EXT kanava.

Paina “TIMER”- ja “0”-näppäimiä
peräkkäin poistaaksesi TIMER-toiminnon
käytöstä ja poistaaksesi vastaanottimen
lukituksen.

Tarkista paristojen kunto ja vaihda ne
tarvittaessa tässä käyttöohjeessa
aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.

Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
vastaanottimeen etkä TV:hen.

Katso luvusta 7.1 ohjeet kaukosäätimesi
asetuksen muokkaamiseen.

Yritä virittää vastaanotin uudelleen
noudattaen luvun 5.3.2 päävaiheita. Jos
kanavia puuttuu edelleenkin, antennin
suuntaa on ehkä muutettava.

Ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Tämä on yleensä vain ohimenevä häiriö,
joka korjautuu itsestään.

Tarkista signaalin hyvyys ja tarvittaessa
antennin suuntaus.

Tarkista kaikki antenniliittimet
varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti
kiinni liittimissään.

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide
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Et pysty valitsemaan kaikkia kanavia ja
P+/- tai nuolet ylös/alas eivät aina toimi.

Et voi valita tiettyä kanavaa edes
numeropainikkeilla.

Olet unohtanut PIN-koodin

Asetit ajastuksen, mutta et saanut
talteen haluamaasi ohjelmaa.

Määritit ajastuksen, mutta nauhoitus
epäonnistui.

Kanavien järjestys on muuttunut.

Ruudulla olevat näytöt eivät ole yhtä
teräviä kuin olettaisi.

Joillakin kanavilla kuva on venynyt tai
kutistunut.

Kuva (ohjelma tai valikko) on pysähtynyt
ja/tai et saa ohjattua vastaanotinta.

Eräät kanavat ovat suosikkeja ja
suosikkivalinta on aktivoitu.

Aikuisvalvonta on lukinnut tämän
kanavan ja OSD-viesti pyytää PIN-koodia.

Nauhuri oli väärin kytketty.

Tulosignaalin häviäminen

Virran katkeaminen

Lukittu kanava

Ne on järjestetty uudelleen luvussa
5.3.1.1 esitetyllä tavalla.

Jos käytössä on SCART-liitäntä ja RGB-
yhteensopiva TV, jokin vastaanottimen
asetus saattaa olla väärin.

Olet kytkenyt vastaanottimen TV
SCART TV:n SCART-liitäntään, joka ei
ole RGB-tyyppiä.

Lähetys on luultavasti laajakuva ja
vastaanottimen asetukset saattavat olla
väärin.

Valitse toinen suosikkilista painikkeella
<FAV>. Käytä kaikkien TV-kanavien
luetteloa nähdäksesi kaikki mahdolliset
TV-kanavat.

Kirjoita aikuisvalvontakoodisi päästäksesi
käyttämään kanavaa tai poistamaan sen
lukituksen.
Ks. lisää luvusta 5.7.

Kun saat PIN-koodikyselyn, kirjoita
Master PIN -koodi. Silloin pääset
jatkamaan ja voit palauttaa PIN-koodiksi
vastaanottimen oletus-PIN-koodin
(1234).
Master-PIN-koodi on 0112.
Huom.: Pidä tämä koodi salassa, jotta
lapset eivät pääsisi sitä käyttämään.

Varmista, että nauhuri on asetettu samaan
kellonaikaan kuin digivastaanotin.
Käytä vaihtoehtoisesti jotakin Easy Record
-toimintoa, joka ohjaa automaattisesti
kuvanauhuria (ks. luku 7.2).

Viritä vastaanotin haluamallesi kanavalle
ja valitse sitten Asennus/testivastaanotto
tuodaksesi näytölle tämän kanavan
signaalin laadun ja voimakkuuden.

Tarkista sähköliitännät.

Syötä PIN-koodisi ajastusta asettaessasi.

Katso tästä luvusta kuinka järjestys
muutetaan.

Katso luvusta 5.2.3.1 ohjeita “videon
lähtö” -asetuksen arvon asettamiseksi
kohtaan RGB.

Tarkista, onko TV:n TV SCART-liitäntä
RGB-yhteensopiva. Ellei, katso TV-
vastaanottimesi käyttöohjeesta ohjeita
TV:n SCART-liitännän muuttamiseen.

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

Käynnistä vastaanotin uudelleen
painamalla vastaanottimen etuosassa
olevaa Standby-näppäintä yli 4 sekunnin
ajan.
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide
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9 Tekniset erittelyt 

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

Tämän käyttöohjeen tiedot voivat jatkuvan tuotekehittelyn johdosta muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.

AC3®, Dolby Digital® ja kaksois-D-symboli ® ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kuvalähetyksen dekoodaus

- Demodulointimenetelmä
COFDM 2K/8K

QPSK
Network: MFN/SFN

- Taajuusalue 
VHF III & UHF IV/V

Äänen dekoodaus

- Pakkausmuoto MPEG kerros I/II

Mukavuus

- Asennuksen helppous
- Radio-ohjelmien suosikkilista
- TV-ohjelmien suosikkilista
Aikuisvalvonta
Lukitse PIN-koodilla
Lapsiajastin
Ohjelmoitavat tapahtuvat
- Nauhoitus
Nauhoituksen otsikkoviesti
- Käyttöliittymä
Automaattinen ohjelmaluettelon päivitys
Tukee useita tekstityksiä
7 päivän EPG
Kuvaruutunäyttö TV:ssä
Ohjelmistopäivitys antennin kautta
TV- ja Radio-tilat

Järjestelmätiedot

- Prosessorin nopeus 166 MHz
- CPU/Videokuva 16 MB SDRAM
- Flash-muistin koko 4 MB
- Kuvalähetyksen dekoodaus

MPEG-2 DVB - MP@ML
Videon bittinopeus enintään 15 Mb/s
Kuvasuhteet 4:3 ja 16:9
Tarkkuus enintään 720x576 kuvapistettä

Viritin/vastaanotto/lähetys

- Kiertotaajuusalue 47-862MHz

Kytkettävyys

Audioulostulo - analoginen
2x Stereo (punainen/valkoinen RCA)

- Plug & Play kyllä
- TV scart -lähtö

Äänen säätö vasen/oikea, CVBS, RGB
- Kuvanauhurin scart-tulo

Audio L / R, CVBS, RGB

Varusteet

Paristot
- Sisältää lisävarusteet
Laadukas SCART-kaapeli
Virtajohto
Pika-asennusopas
Kaukosäätö
Turvallisuus- ja takuulehtinen
Käyttäjän opas

Mittasuhteet (mm)

- Laatikon mitat (l x s x k) 365x225x65
- Tuotteen syvyys 260
- Tuotteen korkeus 45
- Tuotteen leveys 165
- Lämpötila (käyttö) 5 - 40º C
- Lämpötila (säilytys) -10 - 70º C
- Paino (kg) 1,45
- Paino sis. pakkaus (kg) 2,5
- Teho
- Verkkovirta 230 V (+/-10%)

50Hz
- Tehonkulutus (W) 6
- Tehonkulutus valmiustilassa  (W) < 6

Laite on yhdenmukainen
seuraavien Euroopan unionin
direktiivien kanssa:

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