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Tervetuloa Prestigon ja Configon
käyttäjäksi
Tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjien kasvavaan joukkoon. Philipsin Prestigoyleiskaukosäädin on tarkoitettu laitteiden hallintaan.
Prestigon asetukset määritetään Configo-sovelluksessa. Lisää laitteita ja toimintoja ja
aloita Prestigon käyttäminen.

When the Philips Green Logo is displayed on the packaging of the
product, this means that the product has a significantly better environmental
performance than its competitors or predecessors.

Green Products are required to have a significant environmental
improvement - at least 10% - on one or more of the following Green Focal
Areas:

For more information, please go to www.asimpleswitch.com or
www.philips.com/about/sustainability.
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Configo
Configon käynnistäminen
Kun liität Prestigon tietokoneeseesi, Configo-sovellus käynnistyy automaattisesti.

Eikö Prestigon asetuksia ole vielä määritetty?
Valitse Get Started (Aloitus), kun haluat aloittaa Prestigon asetusten
määrittämisen ja laitteiden lisäämisen.

Onko Prestigon asetukset jo määritetty?
Jos Prestigoa on jo käytetty, se vaihtaa ensin tietoja Configo-sovelluksen kanssa ja
tarkistaa automaattisesti, onko päivityksiä saatavilla.
Tämän jälkeen voit jatkaa Prestigon asetuksen määrittämistä ja

•

lisätä tai muokata laitteita

•

lisätä tai muokata toimintoja

•

muuttaa asetuksia

•

käyttää Prestigoa.

Vinkkejä
Voit käynnistää Configo-sovelluksen myös manuaalisesti.

Käynnistys Windows-käyttöjärjestelmässä
1.

Valitse Windowsin valikkoriviltä Käynnistä.

2.

Valitse Käynnistä -valikosta Kaikki ohjelmat. Valitse ensin
Philips ja sitten Configo.
Sovellus käynnistyy.

Käynnistys Macintosh-käyttöjärjestelmässä
3.

Siirry Finder-kohdassa Applications (Ohjelmat) -kansioon.

4.

Valitse Configo.
Sovellus käynnistyy.

Jos mikään tuetuista kaukosäätimistä ei ole liitetty tietokoneeseen, kun
ohjelmisto on käynnistetty manuaalisesti, Configo kehottaa sinua
liittämään oikean kaukosäätimen tietokoneeseen.
Jatka normaalisti, kun oikea kaukosäädin on liitetty tietokoneeseen.
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Configo-sovelluksen ja -laiteohjelmiston
päivittäminen
Kun käynnistät Configo-sovelluksen, se tarkistaa ohjelmisto- ja
laiteohjelmistopäivitykset automaattisesti.
Jos Configo ei tarkista päivityksiä automaattisesti, tee muutos Preferences
(Asetukset) -kohdassa.

Valitse asennettavat päivitykset Prestigoon saatavissa olevien päivitysten
luettelosta ja

•

Valitse Update (Päivitä), jolloin Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston
päivitys alkaa.
Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston valittu päivitys alkaa.
-tai-

•

Valitse Skip (Ohita).
Valittua päivitystä ei tehdä, ja se poistetaan luettelosta, kunnes seuraava
päivitys on saatavissa.

Huomautus
Jotkin päivitykset ovat riippuvaisia muista päivityksistä. Kun päivitys
valitaan, myös mahdolliset muut riippuvaiset päivitykset valitaan.

Kun olet päivittänyt Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston, voit aloittaa
Prestigon asetusten määrittämisen Configo-sovelluksessa tai jatkaa sitä.

Seuraavat toimet
Laitteet:

•

Laitteen lisääminen

•

Laitteen poistaminen

•

Laitteen muokkaaminen

Toiminnot:

•

Toiminnon lisääminen

•

Toiminnon poistaminen

•

Toiminnon muokkaaminen

Configon poistaminen
Asennuksen poistaminen Windows-käyttöjärjestelmässä
5.

Avaa Windowsin ohjauspaneeli.

6.

Valitse Configo ja poista asennus.
Configo-sovellus poistetaan.
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-tai-

7.

Valitse Windowsin valikkoriviltä Käynnistä.

8.

Valitse Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat. Valitse ensin Philips ja sitten
Uninstall Configo (Poista Configo).
Configo-sovellus poistetaan.

Asennuksen poistaminen Macintosh-käyttöjärjestelmässä
9.

Siirry Finder-kohdassa Applications-kansioon.

10. Etsi Configo.
11. Vedä Configo-ohjelmistopaketti roskakoriin.
Configo-sovellus poistetaan.
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Laitteet
Laitteet
Laitteet ovat ääni- tai videolaitteita, joita aiot käyttää Prestigolla.
Lue lisää Prestigosta kohdasta Prestigon esittely.
Kun olet asentanut laitteet, voit hallita niitä heti Prestigon painikkeilla. Laitteissa
voi olla Prestigon painikkeiden lisäksi valintapainikkeita. Niitä voi valita näytössä.

Laitteen lisääminen

Laitteen poistaminen

Laitteen muokkaaminen:
•

Nimeä uudelleen

•

Suosikkien lisääminen

•

Lisätoimintojen mukauttaminen

•

Äänisäädinten muuttaminen

•

Painikkeen korjaaminen

Laitteiden lisääminen ja poistaminen
Laitteen lisääminen
Voit lisätä

•

enintään 6 laitetta Prestigo SRU6006 -kaukosäätimeen

•

enintään 8 laitetta Prestigo SRU6008 -kaukosäätimeen

•

enintään 15 laitetta Prestigo Touch SRT8215 -kaukosäätimeen.

Lisää laitteet seuraavasti:

1.

Siirry Devices (Laitteet) välilehteen.
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2.

Valitse Add a Device (Lisää
laite).
Ohjattu Add a Device (Laitteen
lisääminen) -toiminto avautuu.

3.

Valitse Continue (Jatka).
Ohjatun Add a Device (Laitteen
lisääminen) -toiminnon vaihe 1/2
avautuu.

4.

Valitse laitteen tyyppi avattavasta
Device type (Laitteen tyyppi) luettelosta.
Laitteen kuva lisätään.

5.

Anna Brand (Merkki) -kentässä
laitteen merkki.

6.

Voit myös antaa laitteen
mallinumeron Model number
(Mallinumero) -kentässä.

7.

Valitse Continue (Jatka).
Jos Configo ei tunnista laitteesi merkkiä,
Ohjatun Add a Device (Laitteen
voit kopioida laitteen kaukosäätimen
lisääminen) -toiminnon vaihe 2/2
painikkeet.
avautuu.

8.

Osoita laitteen kaukosäätimellä
Prestigoa kohti.

Jos laitteen kaukosäädin ei ole
käytettävissä, voit etsiä laitteen oikeat
asetukset Prestigolla.

9.

Paina alkuperäisen
kaukosäätimen painiketta, jolla
laite suljetaan (siirretään
valmiustilaan).
Configo tunnistaa kaukosäätimen
ja tallentaa sen Prestigoon.

Jos kaukosäätimessä ei ole
virrankatkaisupainiketta, kopioi
kaukosäätimen painikkeet.
-taiJos laitteen kaukosäädintä ei ole
tunnistettu kolmen yrityksen jälkeen, etsi
laitteen oikeat asetukset Prestigolla.
-taiJos Configo ei tunnista kaukosäätimen
signaaleja, lue lisää kohdasta Miksi
Configo ei tunnista kaukosäädintä.
Yritä sen jälkeen uudelleen tai kopioi
kaukosäätimen painikkeet.

10. Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Laitteet) välilehteen.
Laite on lisätty.
Nyt voit katkaista Prestigon
yhteyden ja käyttää lisäämääsi
laitetta Prestigolla. Jos jonkin
painikkeen kanssa on ongelmia,
voit käyttää Prestigon Helppainiketta.
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Laitteen asetusten etsiminen
Jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä tai Configo ei tunnista kaukosäädintä,
Prestigo voi etsiä valitun merkin käytettävissä olevat asetukset. Kun laite reagoi,
Prestigo on löytänyt oikean asetuksen.

Kun olet ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 2, ja
laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä...
•

Valitse hyperlinkki "I do not have a remote control for my [brand
name][device type]" (Minulla ei ole kaukosäädintä [merkki][laitteen malli]).

tai
Kun olet ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 2 ja
Configo ei vastaanota (tarpeeksi) tietoja tai Configo ei tunnista kaukosäädintä
useiden yritysten jälkeen...
•

Lue signaalien vastaanottoa käsittelevät vinkit.

•

Jos se ei auta, valitse Search (Hae).

Toimet:
1.

Käynnistä [laite] laitteen omilla painikkeilla.

2.

Katkaise Prestigon yhteys.

3.

Paina Prestigon
-painiketta, kunnes [laite] sammuu.
Prestigo alkaa etsiä [laitteen] asetuksia.

4.

Sammuiko [laite]?
Vahvista valitsemalla Prestigolla Yes (Kyllä). Siirry vaiheeseen 5.
-taiValitse No (Ei), jos [laite] ei sammunut, ja palaa vaiheeseen 3.

Huomautus
Jos laite ei sammunut etsinnän jälkeen,

•

siirry kohtaan Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen, jos
laitteen kaukosäädin on käytettävissä.

•

siirry kohtaan Tukipalvelu, jos laitteen kaukosäädin ei ole
käytettävissä.

5.

Muodosta Prestigon yhteys uudelleen.
Prestigo on päivitetty.

6.

Valitse Done (Valmis).
Laite on lisätty.
Nyt voit irrottaa Prestigon uudelleen ja käyttää lisäämääsi laitetta Prestigolla.
Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon Helppainiketta.
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Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen
Jos Configo ei tunnista laitteen merkkiä tai kaukosäätimen signaalia, voit kopioida
kaukosäätimen painikkeet.

Kun olet ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 1, olet
kirjoittanut laitteen merkin ja valinnut laitteen tyypin, mutta merkkiä ei
tunnisteta...
tai
Kun olet ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 2 ja
painat kaukosäätimen virrankatkaisupainiketta (valmiustila), mutta signaaleja ei
tunnisteta...
painikkeiden kopiointisivu aukeaa, ja kaukosäätimen painike näkyy korostettuna
Prestigo-kaukosäätimen kuvassa.
Toimet:
1.

Pidä painettuna sitä kaukosäätimen painiketta, joka vastaa Prestigo-kuvassa
korostettua painiketta.

2.

Kun korostettu painike muuttuu vihreäksi, vapauta kaukosäätimen painike.
Painike kopioidaan Prestigoon.
Nyt seuraava painike näkyy korostettuna Prestigo-kuvassa.

3.

Toista vaiheet 1 ja 2 kaikkien Prestigo-painikkeiden kohdalla.
Vinkki
Voit ohittaa kaukosäätimen painikkeita, joita et käytä, tai valita Prestigokuvasta jonkin toisen painikkeen manuaalisesti.

4.

Valitse Save (Tallenna).
Painikkeet tallennetaan Prestigoon.

5.

Valitse Done (Valmis).
Laite on lisätty.
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen.
Nyt voit katkaista Prestigon yhteyden ja käyttää lisäämääsi laitetta Prestigolla. Jos
jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon Help-painiketta.

Laitteen poistaminen
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1.

Siirry Devices (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Siirrä kohdistin poistettavan laitteen kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

3.

Valitse Delete (Poista).
Ponnahdusikkuna avautuu.

4.

Valitse Yes (Kyllä).

Varoitus
Tämä poistaa laitteen ja kaikki toiminnot, joissa sitä käytetään. Jos
haluat siis lisätä esimerkiksi uuden television, lisää televisio, päivitä
toiminnot ja poista vasta sitten vanha laite Prestigosta.
-taiValitse No (Ei).
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen poistamatta laitetta.

Vihje
Laitteen voi poistaa myös pikavalikon Delete (Poista) -asetuksen
pikavalikosta. Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta.
Mac: paina control-painiketta ja osoita laitetta.

Laitteiden muokkaaminen
Laitteen muokkaaminen
Kun olet lisännyt laitteen, haluat ehkä muokata sitä eli esimerkiksi vaihtaa laitteen
nimen tai muuttaa laitteen äänisäätimiä.
Valitse Devices (Laitteet) -välilehdessä muokattavan laitteen painike ja muuta
jotakin seuraavista:

Nimeä laite uudelleen

Lisää, muokkaa, poista ja siirrä
laitteen suosikkikanavia
Lisää, poista, nimeä uudelleen ja
järjestele valintapainikkeita laitetta
varten
Vaihda laite, jolla hallitset
äänenvoimakkuutta
Korjaa toimimaton painike laitteen
kaukosäätimellä
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Laitteen nimeäminen uudelleen
Laitteen nimeäminen uudelleen Configo-sovelluksessa:

1.

Siirry Devices (Laitteet) -välilehteen.

2.

Valitse laite, jonka nimen haluat vaihtaa.
Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse laitteen kuvan vieressä oleva laitteen nimi.
Nyt voit muokata nimikenttää.

4.

Vaihda laitteen nimi.

5.

Napsauta tyhjää kohtaa nimikentän ulkopuolella.
Laitteen nimi vaihtuu.

6.

Jatka laitteen muokkaamista.
-taiValitse Done (Valmis).
Nimimuutos tallennetaan Prestigoon.
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen.

Suosikit
Jos sinulla on Prestigo Touch (SRT8215), voit lisätä suosikkeja, kun muokkaat
laitetta. Voit lisätä enintään 200 suosikkia.
Selaa suosikkeja nuolipainikkeilla.
Suosikkien määrittäminen:
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1.

Siirry Devices (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse laite, johon haluat lisätä suosikkeja.
Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -välilehti avautuu.

3.

Valitse Favorites (Suosikit) -painike.
Favorites (Suosikit) -näyttö avautuu. Favorites (Suosikit) -näytön sivut viittaavat
Prestigo Touchin Favorites (Suosikit) -sivuihin.

4.

Jatka...

Suosikin lisääminen:
Vihje
Suosikkeja voi lisätä enintään 200. Jos haluat lisätä uuden
suosikin, mutta suosikkeja on jo 200, sinun täytyy ensin
poistaa jokin suosikki.

1.

Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.

2.

Lisää suosikki napsauttamalla.
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Anna kanavan numero.

4.

Kanavakuvakkeen lisääminen:
1.

Kirjoita kanavan nimi ja valitse Search (Haku).

2.

Valitse kuvake, jonka haluat lisätä valittuun kanavaan.

-tai1.

Valitse Import (Tuo).
Open (Avaa) -ikkuna avautuu.

2.

Etsi tietokoneelta kuva, jota haluat käyttää tämän suosikin
yhteydessä, ja valitse OK.

5.

Valitse ponnahdusikkunassa Done (Valmis).
Suosikki lisätään näyttöön.

6.

Voit lisätä suosikkeja toistamalla vaiheita 2–5.

7.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

8.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Hienosäädä kanavien vaihtoasetuksia napsauttamalla Expert
settings (Erikoisasetukset) -painiketta suosikkinäytössä.

Suosikin muokkaaminen:
1.

Napsauta suosikkia.

2.

Suosikin muokkaaminen:
• Muokkaa kanavan numeroa.
•

Napsauta Modify icon (Muokkaa kuvaketta) -painiketta ja
muokkaa kanavan kuvaketta.

3.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.
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Suosikin poistaminen:
1.

Siirrä kohdistin poistettavan suosikin kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

2.

Valitse Delete (Poista).
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Valitse Yes (Kyllä).
Suosikki poistetaan.
-taiValitse No (Ei) ja palaa Favorites (Suosikit) -näyttöön poistamatta
suosikkia.

4.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Suosikin voi poistaa myös pikavalikon Delete (Poista) asetuksen pikavalikosta. Windows: napsauta suosikkia
hiiren kakkospainikkeella. Mac: paina control-painiketta
ja osoita suosikkia.

Suosikkien siirtäminen:
1.

Valitse siirrettävä suosikki ja vedä se haluamaasi kohtaan.
Suosikit vaihtavat paikkaa.

2.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

3.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Kun haluat siirtää suosikin toiselle sivulle, vedä suosikki
selausnuolen kohdalle ja selaa sille sivulle, jolle haluat sijoittaa
suosikin.

Suosikit - Erikoisasetukset
Kun käytät suosikkeja ja haluat hienosäätää tapaa, jolla Prestigo vaihtaa kanavaa,
voit muuttaa kanavanvaihtonopeutta tai kanavanvaihtoasetuksia
erikoisasetuksista.
Erikoisasetusten muuttaminen:
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1.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä suosikki, jonka erikoisasetuksia haluat
muuttaa.

2.

Valitse ponnahdusikkunassa Expert settings (Erikoisasetukset).
Expert settings (Erikoisasetukset) -ikkuna avautuu.

3.

Jatka...

Kanavanvaihtonopeuden muuttaminen:
•

Vedä liukusäädin halutun nopeuden kohdalle.

Huomautus
Jos valitset Fast (Nopea) tai Very fast (Erittäin nopea), on
mahdollista, että Prestigo lähettää komentoja nopeammin
kuin laite pystyy niitä käsittelemään.

Kanavalle vaihtamisen asetusten määrittäminen:
1.

Valitse Start with button (Aloita painikkeella) -luettelosta toiminto,
joka edeltää kanavan numeroa.
-ja/tai-

2.

Valitse End with button (Lopeta painikkeella) -luettelosta toiminto,
joka seuraa kanavan numeroa.

3.

Valitse OK.
Ponnahdusikkuna avautuu.

4.

Määritä, käytetäänkö näitä erikoisasetuksia kaikkiin laitteen samankaltaisiin
suosikkeihin.

5.

Valitse Favorites (Suosikit) -ponnahdusikkunassa Done (Valmis).
Erikoisasetukset on tallennettu. Palaat Favorites (Suosikit) -näyttöön.

Valintapainikkeiden mukauttaminen
Valintapainikkeet ovat Prestigon näytössä olevia painikkeita. Voit itse liittää
toimintoja näytössä oleviin valintapainikkeisiin.

Valintapainikkeiden mukauttaminen:

1.

Siirry Devices (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse muokattava laite.
Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -välilehti avautuu.

3.

Valitse Customize softbuttons (Mukauta valintapainikkeita).
Customize Softbuttons (Mukauta valintapainikkeita) -näyttö avautuu.

4.

Jatka...
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Valintapainikkeen lisääminen:
1.

Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.

2.

Lisää valintapainike napsauttamalla.
Toimintojen luettelo tulee näyttöön.

3.

Valitse lisättävä toiminto.
Toiminto lisätään valintapainikkeena.

4.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.

Valintapainikkeen poistaminen:
1.

Siirrä kohdistin poistettavan valintapainikkeen kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

2.

Valitse Delete (Poista).
Valintapainike poistetaan.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Valintapainikkeen voi poistaa myös pikavalikon Delete
(Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: napsauta
hiiren kakkospainikkeella valintapainiketta. Mac:
paina control-painiketta ja osoita valintapainiketta.

Valintapainikkeen nimeäminen uudelleen:
1.

Kaksoisnapsauta uudelleen nimettävää valintapainiketta.
Nyt voit muokata nimikenttää.

2.

Vaihda valintapainikkeen nimi.

3.

Napsauta tyhjää kohtaa nimikentän ulkopuolella.
Valintapainike nimetään uudelleen.

4.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.

Valintapainikkeiden siirtäminen:
1.
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Valitse siirrettävä valintapainike ja vedä se haluamaasi kohtaan.
Painikkeet vaihtavat paikkaa.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.

3.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Toiminnot) -välilehteen.

Äänisäädinten muuttaminen
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti laitteen omilla äänisäätimillä – jos ne
ovat käytettävissä. Joissain tilanteissa halutaan kuitenkin ehkä määrittää jokin
muu laite säätämään äänenvoimakkuutta. Saatat esimerkiksi haluta käyttää
vastaanotinta television äänen lähtölaitteena. Change volume controls
(Äänisäädinten muuttaminen) -toiminnolla voit määrittää vastaanottimen
äänensäätimet säätämään television äänenvoimakkuutta.

Huomautus
Varmista, että äänentoistolaitteet, joita haluat käyttää äänisäätiminä, on
lisätty Prestigo-kaukosäätimeen.

Äänisäädinten muuttaminen:

1.

Siirry Devices (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse laite, jonka äänisäätimiä haluat muuttaa.
Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse Change volume controls (Äänisäädinten muuttaminen).

4.

Valitse avattavasta luettelosta laite, jolla haluat säätää äänenvoimakkuutta.

5.

Valitse Save (Tallenna).
Äänisäätimet on muutettu.
Palaat Edit the Device (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

6.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen.

Painikkeen korjaaminen
Jos jokin Prestigon painike ei toimi, voit korjata painikkeen laitteen
kaukosäätimellä.

1.

Siirry Devices (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse laite, jonka painikkeen haluat korjata.
Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse Repair a button (Korjaa painike).

4.

Napsauta painiketta Prestigo-kuvassa.
-taiNapsauta Prestigo-kuvan näyttöä ja valitse valintapainike.
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5.

Suuntaa laitteen kaukosäädin Prestigoa kohti.
Jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä, valitse I do not have a remote
control for my [device] (Minulla ei ole [laitteen] kaukosäädintä).

6.

Paina korjattavaa painiketta laitteen kaukosäätimessä.
Configo korjaa painikkeen.

7.

Valitse Edit the Device (Laitteen muokkaaminen) -välilehdessä Done
(Valmis).
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen.

Kun olet painikkeen korjauksen vaiheessa 5, ja laitteen kaukosäädin ei
ole käytettävissä...
8.

Katkaise Prestigon yhteys.

9.

Valitse laite, jonka painikkeen
haluat korjata.

10. Paina Prestigon ohjepainiketta.
11. Valitse Continue (Jatka).
12. Valitse There is a button that does
not work (Painike ei toimi).
13. Pidä korjattavaa Prestigon
painiketta alhaalla, kunnes se
alkaa toimia oikein. Jos haluat
korjata valintapainikkeen, valitse
Show buttons (Näytä painikkeet).
Vaihtoehdot alkavat näkyä
Prestigon näytössä.

14. Vapauta Prestigon painike, kun
laite reagoi.
Painike on korjattu.

15. Jos haluat korjata jonkin toisen
painikkeen, valitse Yes (Kyllä).
-taiJos et halua korjata muita
painikkeita, valitse No (Ei).
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Jos olet kopioinut kaikki
kaukosäätimen painikkeet, muodosta
yhteys Prestigosta uudelleen ja siirry
kohtaan Copy the Buttons of Your
Remote Control (Kaukosäätimen
painikkeiden kopioiminen).
-taiJos tämä painike on kopioitu
Configoon, muodosta yhteys
Prestigosta uudelleen ja siirry kohtaan
Copy the Buttons of Your Remote
Control (Kaukosäätimen painikkeiden
kopioiminen).
Jos laite ei reagoi, muodosta yhteys
Prestigosta uudelleen ja siirry kohtaan
Copy the Button of Your Remote
Control (Kaukosäätimen painikkeiden
kopioiminen).

Toiminnot
Toiminnot
Toiminnot mahdollistavat useamman laitteen virran kytkemisen ja katkaisemisen
yhdellä painikkeen painalluksella. Kaikki laitteiden ohjaamiseen tarvittavat
painikkeet ovat samalla käytettävissä.
Esimerkiksi DVD-levyn katselua varten sinun tarvitsisi normaalisti
• kytkeä televisioon virta
• kytkeä DVD-soittimeen virta
• käynnistää surround-äänijärjestelmä.
Kun toiminto on valittu, Prestigon painikkeilla voidaan käyttää laitteita, joita
toiminnossa tarvitaan.
Voit viedä toiminnot seuraavalle tasolle ja määrittää kaikki vaiheet, jotka toiminnossa
tarvitaan, ja korvata ne yhdellä painikkeen painalluksella.

Sinun täytyy lisätä laitteet ennen kuin voit lisätä toimintoja.

Toiminnon lisääminen

Toiminnon poistaminen

Toiminnon muokkaaminen:
•

Nimeä uudelleen

•

Suosikkien lisääminen

•

Lisätoimintojen mukauttaminen

•

Toimintoasetusten määrittäminen

•

Muokkauksen lisäasetukset
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Toimintojen lisääminen ja poistaminen
Toiminnon lisääminen
Voit lisätä

•

enintään 6 toimintoa Prestigo SRU6006 -kaukosäätimeen

•

enintään 8 toimintoa Prestigo SRU6008 -kaukosäätimeen

•

enintään 15 toimintoa Prestigo Touch SRT8215 -kaukosäätimeen.

Lisää toiminto seuraavasti:

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse Add an Activity (Lisää toiminto).
Ohjattu Add an Activity (Toiminnon lisääminen) -toiminto avautuu.

3.

Valitse lisättävä toiminto avattavasta Activity (Toiminto) -luettelosta.
Activity (Toiminto) -luettelo muodostuu lisäämiesi laitteiden mukaan.
Jos Prestigolla voi käyttää useita laitteita, joilla voi tehdä tietyn toiminnon,
toiminto näkyy seuraavasti: Watch DVD (DVD player) (Katso DVD-levyä
(DVD-soitin)) tai Watch DVD (game console) (Katso DVD-levyä
(pelikonsoli)).

4.

Valitse tarvittaessa avattavasta Volume buttons
(Äänenvoimakkuuspainikkeet) -luettelosta laite, jolla haluat hallita
äänenvoimakkuutta.

5.

Valitse tarvittaessa haluamasi näyttölaite avattavasta Picture (Kuva) luettelosta.

6.

Valitse Save (Tallenna).
Configo määrittää toiminnon toimet ja tallentaa toiminnon Prestigoon.

7.

Valitse Done (Valmis).
Toiminto on lisätty.
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Nyt voit katkaista Prestigon yhteyden ja käyttää lisäämääsi toimintoa
Prestigolla. Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon
Help-painiketta.
Seuraavat toimet
Jos haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran muilla painikkeilla, siirry kohtaan
Activity Settings (Toimintoasetukset).
-taiJos haluat lisätä toimintoon muita toimia, kuten määrittää television suoraan
oikeanpuoleiseen tulokanavaan, siirry Input Selection (Tulon valinta) -sivulle
[Activity Settings (Toimintoasetukset) -sivun Input Selection (Tulon valinta) painikkeella.]
-taiJos haluat määrittää toiminnon lisäasetuksia, siirry Advanced Editing
(Muokkauksen lisätoiminnot) -osioon.

Toiminnon poistaminen
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1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Siirrä kohdistin poistettavan toiminnon kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

3.

Valitse Delete (Poista).
Ponnahdusikkuna avautuu.

4.

Valitse Yes (Kyllä).
Toiminto poistetaan.
-taiValitse No (Ei).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen poistamatta toimintoa.

Vihje
Toiminnon voi poistaa myös pikavalikon Delete (Poista) -asetuksen
pikavalikosta. Windows: napsauta hiiren kakkospainikkeella toimintoa.
Mac: paina control-painiketta ja osoita toimintoa.

Toimintojen muokkaaminen
Toiminnon muokkaaminen
Kun olet lisännyt toiminnon, haluat ehkä muokata sitä eli esimerkiksi vaihtaa
toiminnon nimen tai ohjelmoida toiminnon uudelleen.
Valitse Activities (Toiminnot) -välilehdessä muokattavan toiminnon painike ja
muuta jotakin seuraavista:

Nimeä uudelleen toiminto uudelleen.

Lisää, muokkaa, poista tai siirrä
toiminnon suosikkikanavia
Lisää, muokkaa tai poista toimintoon
valintapainikkeita tai nimeä niitä
uudelleen.
Määritä, miten tässä toiminnossa
käytetyt laitteet
käynnistetään/sammutetaan, ja miten
laite valitsee oikean tulon
Tutustu tähän sivuun, jos toiminnossa
on ongelmia
Advanced editing (Muokkauksen
lisäasetukset) -sivulla on lisätietoja
siitä, mitä tapahtuu, kun toiminto
suoritetaan.
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Toiminnon nimeäminen uudelleen
Toiminnon nimeäminen uudelleen:

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, jonka nimen haluat vaihtaa.
Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse toiminnon kuvan vieressä oleva toiminnon nimi.
Nyt voit muokata nimikenttää.

4.

Vaihda toiminnon nimi.

5.

Napsauta tyhjää kohtaa nimikentän ulkopuolella.
Toiminnon nimi vaihtuu.

6.

Jatka toiminnon muokkaamista.
-taiValitse Done (Valmis).
Nimimuutos tallennetaan Prestigoon.
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Toimintojen suosikit
Jos sinulla on Prestigo Touch (SRT8215), voit lisätä suosikkeja, kun muokkaat
toimintoja. Voit lisätä enintään 200 suosikkia. Toimintojen suosikit liitetään
kyseisen toiminnon laitteisiin. Esimerkiksi Watch TV (Katso TV:tä) -toiminnon
suosikit ovat siis samoja kuin digisovittimen suosikit.
Selaa suosikkeja nuolipainikkeilla.
Suosikkien määrittäminen:
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1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, johon haluat lisätä suosikkeja.
Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -välilehti avautuu.

3.

Valitse Favorites (Suosikit) -painike.
Favorites (Suosikit) -näyttö avautuu. Favorites (Suosikit) -näytön sivut
viittaavat Prestigo Touchin Favorites (Suosikit) -sivuihin.

4.

Jatka...

Suosikin lisääminen:
Vihje
Suosikkeja voi lisätä enintään 200. Jos haluat lisätä uuden
suosikin, mutta suosikkeja on jo 200, sinun täytyy ensin
poistaa jokin suosikki.

1.

Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.

2.

Lisää suosikki napsauttamalla.
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Anna kanavan numero.

4.

Kanavakuvakkeen lisääminen:
1.

Kirjoita kanavan nimi ja valitse Search (Haku).

2.

Valitse kuvake, jonka haluat lisätä valittuun kanavaan.

-tai1.

Valitse Import (Tuo).
Open (Avaa) -ikkuna avautuu.

2.

Etsi tietokoneelta kuva, jota haluat käyttää tämän suosikin
yhteydessä, ja valitse OK.

5.

Valitse ponnahdusikkunassa Done (Valmis).
Suosikki lisätään näyttöön.

6.

Voit lisätä suosikkeja toistamalla vaiheita 2–5.

7.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

8.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Hienosäädä kanavien vaihtoasetuksia napsauttamalla
Expert settings (Erikoisasetukset) -painiketta
suosikkinäytössä.

Suosikin muokkaaminen:
1.

Napsauta suosikkia.

2.

Suosikin muokkaaminen:
•
•

Muokkaa kanavan numeroa.
Napsauta Modify icon (Muokkaa kuvaketta) painiketta ja muokkaa kanavan kuvaketta.

3.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
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Suosikin poistaminen:
1.

Siirrä kohdistin poistettavan suosikin kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

2.

Valitse Delete (Poista).
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Valitse Yes (Kyllä).
Suosikki poistetaan.
-taiValitse No (Ei) ja palaa Favorites (Suosikit) -näyttöön poistamatta
suosikkia.

4.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Suosikin voi poistaa myös pikavalikon Delete (Poista) asetuksen pikavalikosta. Windows: napsauta suosikkia
hiiren kakkospainikkeella. Mac: paina controlpainiketta ja osoita suosikkia.

Suosikkien siirtäminen:
1.

Valitse siirrettävä suosikki ja vedä se haluamaasi kohtaan.
Suosikit vaihtavat paikkaa.

2.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä Save (Tallenna).
Suosikit on määritetty.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

3.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Kun haluat siirtää suosikin toiselle sivulle, vedä suosikki
selausnuolen kohdalle ja selaa sille sivulle, jolle haluat
sijoittaa suosikin.

Suosikit - Toimintojen erikoisasetukset
Kun käytät suosikkeja ja haluat hienosäätää tapaa, jolla Prestigo vaihtaa kanavaa,
voit muuttaa kanavanvaihtonopeutta tai kanavanvaihtoasetuksia
erikoisasetuksista.
Erikoisasetusten muuttaminen:
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1.

Valitse Favorites (Suosikit) -näytössä suosikki, jonka erikoisasetuksia haluat
muuttaa.

2.

Valitse ponnahdusikkunassa Expert settings
(Erikoisasetukset).Expert settings (Erikoisasetukset) -ikkuna avautuu.

3.

Jatka...

Kanavanvaihtonopeuden muuttaminen:
•

Vedä liukusäädin halutun nopeuden kohdalle.

Huomautus

Jos valitset Fast (Nopea) tai Very fast (Erittäin
nopea), on mahdollista, että Prestigo lähettää
komentoja nopeammin kuin laite pystyy niitä
käsittelemään.
Kanavalle vaihtamisen asetusten määrittäminen:
1.

Valitse avattavasta Start with button (Aloita painikkeella) luettelosta toiminto, joka edeltää kanavan numeroa.
-ja/tai-

2.

Valitse End with button (Lopeta painikkeella) -luettelosta toiminto,
joka seuraa kanavan numeroa.

3.

Valitse OK.
Ponnahdusikkuna avautuu.

4.

Määritä, käytetäänkö näitä erikoisasetuksia kaikkiin toiminnon
samankaltaisiin suosikkeihin.

5.

Valitse Favorites (Suosikit) -ponnahdusikkunassa Done
(Valmis).Erikoisasetukset on tallennettu. Palaat Favorites (Suosikit) näyttöön.

Valintapainikkeiden mukauttaminen
toimintoja varten
Valintapainikkeet ovat Prestigon näytössä olevia painikkeita. Voit itse liittää
toimintoja näytössä oleviin valintapainikkeisiin.
Toimintojen valintapainikkeet ovat kokoelma eri laitteiden valintapainikkeita, joita
käytetään kyseisessä toiminnossa.
Valintapainikkeiden mukauttaminen toimintoja varten:

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse muokattava toiminto.
Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -välilehti avautuu.

3.

Valitse Customize softbuttons (Mukauta valintapainikkeita).
Customize Softbuttons (Mukauta valintapainikkeita) -näyttö avautuu.

4.

Jatka...

23

Valintapainikkeen lisääminen:
1.

Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.

2.

Lisää valintapainike napsauttamalla.
Toimintojen luettelo tulee näyttöön.

3.

Valitse lisättävä toiminto.
Toiminto lisätään valintapainikkeena.

4.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Valintapainikkeen poistaminen:
1.

Siirrä kohdistin poistettavan valintapainikkeen kohdalle.
Delete (Poista) -painike tulee näyttöön.

2.

Valitse Delete (Poista).
Valintapainike poistetaan.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Valintapainikkeen voi poistaa myös pikavalikon Delete
(Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: napsauta
hiiren kakkospainikkeella valintapainiketta. Mac:
paina control-painiketta ja osoita valintapainiketta.

Valintapainikkeen nimeäminen uudelleen:
1.

Kaksoisnapsauta uudelleen nimettävää valintapainiketta.
Nyt voit muokata nimikenttää.

2.

Vaihda valintapainikkeen nimi.

3.

Napsauta tyhjää kohtaa nimikentän ulkopuolella.
Valintapainike nimetään uudelleen.

4.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

5.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Valintapainikkeiden siirtäminen:
1.

24

Valitse siirrettävä valintapainike ja vedä se haluamaasi kohtaan.
Painikkeet vaihtavat paikkaa.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Valintapainikkeet on mukautettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

3.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Toimintoasetukset
Toimintoasetukset
Toimintoasetuksista voit muuttaa sitä, kuinka käytettävien laitteiden virta
kytketään tai katkaistaan ja kuinka niiden tuloa vaihdetaan.

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.
Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse Settings (Asetukset).
Valitun toiminnon Settings (Asetukset) -sivu avautuu.

4.

Valitse laite, jonka asetuksia haluat muuttaa.

5.

Muuta laitteen asetuksia.

6.

Valitse Save (Tallenna).

7.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoasetukset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

8.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Tulon valinta
Voit muuttaa tai määrittää tulon valinnan asetuksia.
Jos sinulla esimerkiksi on televisio ja DVD-soitin: televisio ei siirry automaattisesti
DVD-elokuvien katseluun soveltuvalle kanavalle, kun laitteisiin kytketään virta.
Sinun on painettava joitakin kaukosäätimen painikkeita.

Vihje
Tulon valinnassa kannattaa käyttää siihen tarkoitettuja toimintoja. Määritä
esimerkiksi vastaanottimessa erilliset valintapainikkeet viritintä, DVD-soitinta,
televisiota jne. varten.
Configo käyttää näitä tietoja toimintojen määrittämiseen.
Tulon valinnan muuttaminen:

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.
Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.
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3.

Valitse Settings (Asetukset).
Toiminnon Settings (Asetukset) -sivu avautuu.

4.

Napsauta halutun laitteen Input Selection (Tulon valinta) -kohtaa.
Input Selection (Tulon valinta) -sivu avautuu.

5.

Jatka...

Toiminnon lisääminen:
1.

Valitse Prestigo-kuvasta ne painikkeet, joita sinun on normaalisti
painettava, kun valitset haluamasi tulon.
Toiminto lisätään Actions (Toiminnot) -luetteloon.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Input Selection (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.
Palaat Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

3.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Toiminnon tietojen muuttaminen:
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1.

Kun olet Actions (Toiminnot) -luettelossa, napsauta hiiren
kakkospainikkeella (tai jos käytössäsi on Mac, paina controlpainiketta ja osoita) haluttua toimintoa.

2.

Napsauta pikavalikon Details (Tiedot) -kohtaa.
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Muuta painikkeen painalluksen kestoaika numerokenttään.
Oletusarvo on "auto".

4.

Napsauta ponnahdusikkunan ulkopuolella.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja kesto muuttuu.
Palaat Input Selection (Tulon valinta) -sivulle.

5.

Valitse Save (Tallenna).
Input Selection (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.
Palaat Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

6.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Toiminnon poistaminen:
1.

Valitse poistettava toiminto Actions (Toiminnot) -luettelossa.

2.

Valitse Delete (Poista) -painike.
Toiminto poistetaan.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Input Selection (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.
Palaat Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Voit poistaa toiminnon myös napsauttamalla sitä hiiren
kakkospainikkeella (tai painamalla controlpainiketta ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on
Mac) ja valitsemalla Remove (Poista) -asetuksen
pikavalikosta.

Viiveen lisääminen:
Viive on kahden toimenpiteen välinen aika toiminnon sisällä. Viive voi olla
kätevä, jos esimerkiksi television käynnistyminen kestää jonkin aikaa tai
jos DVD-soittimen on ladattava DVD-levy ennen sen toistamista.

1.

Valitse Insert a Delay (Lisää viive).
Viive lisätään Actions (Toiminnot) -luetteloon.

2.

Muokkaa viivettä numerokentässä.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Input Selection (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.
Palaat Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Toimintojen siirtäminen:
1.

Valitse Actions (Toiminnot) -luettelosta toiminto, jota haluat siirtää.

2.

Vedä toiminto haluttuun kohtaan Actions (Toiminnot) -luetteloon.
Toimintojen järjestystä on muutettu.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Input Selection (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.
Palaat Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Voit järjestellä toimintoja myös napsauttamalla
toimintoa hiiren kakkospainikkeella (tai painamalla
control-painiketta ja osoittamalla toimintoa, jos
käytössäsi on Mac) ja valitsemalla pikavalikosta Move
up (Siirrä ylös) tai Move down (Siirrä alas).
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Toiminnon vianmääritys
Toiminnon vianmääritys:

1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.
Edit Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse Troubleshoot (Vianmääritys).
Troubleshooting (Vianmääritys) -sivu avautuu.

4.

Valitse ongelma avattavasta luettelosta.
Ratkaisu näkyy avattavan luettelon alapuolella.

5.

Valitse Take me to this screen (Siirry tähän näyttöön).
Configo siirtyy näyttöön, jossa voit ratkaista ongelman.

Muokkauksen lisäasetukset
Advanced Editing (Muokkauksen lisäasetukset) -osiossa voit ohjelmoida toiminnon
itse. Hienosäädä makro sellaiseksi kuin haluat.
Voit esimerkiksi käynnistää televisiosi aina tietyltä kanavalta. Voit myös
ohjelmoida DVD-elokuvien katselutoiminnon siten, että DVD-soittimen kelkka
avautuu aina toiminnon alussa – sinun tarvitsee vain asettaa levy soittimeen.
Lisäasetuksia voidaan määrittää myös toimintojen vaihtamisen välille. Voit
esimerkiksi määrittää DVD-elokuvien katselutoiminnon siten, että kun siirryt siitä
TV:n katseluun, DVD-soitin sammuu.
Toiminnon muokkaaminen:
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1.

Siirry Activities (Toiminnot) -välilehteen.

2.

Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.
Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.

3.

Valitse Advanced (Lisäasetukset).
Advanced (Lisäasetukset) -sivu avautuu.

4.

Jatka...

Toiminnon lisääminen:
1.

Valitse välilehdistä laite, johon haluat lisätä toiminnon.

2.

Valitse Prestigo-kuvasta se painike, johon haluat lisätä toiminnon.
Painike ja toiminto lisätään Actions (Toiminnot) -luetteloon.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Jos haluat lisätä valintapainikkeen toimintoluetteloon,
napsauta Prestigo-kuvan näyttöä. Ponnahdusvalikko
avautuu. Lisää valintapainikkeen toiminto Actions
(Toiminnot) -luetteloon.

Toiminnon poistaminen:
1.

Valitse poistettava toiminto Actions (Toiminnot) -luettelossa.

2.

Valitse Delete (Poista) -painike.
Toiminto poistetaan.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Voit poistaa toiminnon myös napsauttamalla sitä hiiren
kakkospainikkeella (tai painamalla controlpainiketta ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on
Mac) ja valitsemalla Delete (Poista) -asetuksen
pikavalikosta.

Viiveen lisääminen:
Viive on kahden toimenpiteen välinen aika toiminnon sisällä. Viive voi olla
kätevä, jos esimerkiksi television käynnistyminen kestää jonkin aikaa tai
jos DVD-soittimen on ladattava DVD-levy ennen sen toistamista.

1.

Valitse Insert a Delay (Lisää viive).
Viive lisätään Actions (Toiminnot) -luetteloon.

2.

Muokkaa viivettä numerokentässä.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
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Toimintojen siirtäminen:
1.

Valitse Actions (Toiminnot) -luettelosta toiminto, jota haluat siirtää.

2.

Vedä toiminto haluttuun kohtaan Actions (Toiminnot) -luetteloon.
Toimintojen järjestystä on muutettu.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

4.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.
Vihje
Voit järjestellä toimintoja myös napsauttamalla
toimintoa hiiren kakkospainikkeella (tai painamalla
control-painiketta ja osoittamalla toimintoa, jos
käytössäsi on Mac) ja valitsemalla pikavalikosta Move
up (Siirrä ylös) tai Move down (Siirrä alas).

Toiminnon tietojen muuttaminen:
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1.

Kun olet Actions (Toiminnot) -luettelossa, napsauta hiiren
kakkospainikkeella (tai jos käytössäsi on Mac, paina controlpainiketta ja osoita) haluttua toimintoa.

2.

Napsauta pikavalikon Details (Tiedot) -kohtaa.
Ponnahdusikkuna avautuu.

3.

Muuta painikkeen painalluksen kestoaika numerokenttään.
Oletusarvo on "auto".

4.

Napsauta ponnahdusikkunan ulkopuolella.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja kesto muuttuu

5.

Valitse Save (Tallenna).
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.
Palaat Edit an Activity (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.

6.

Valitse Done (Valmis).
Palaat Activities (Toiminnot) -välilehteen.

Asetukset
Asetukset
Asetusten muuttaminen:

1.

Valitse valikkoriviltä Preferences (Asetukset).
Preferences (Asetukset) -ikkuna avautuu.

2.

Jatka...
Automaattiset ohjelmistopäivitykset:
1.

Ota automaattiset ohjelmistopäivitykset käyttöön valitsemalla
valintaruutu.
-taiPoista automaattiset ohjelmistopäivitykset käytöstä poistamalla
valintaruudun valinta.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Asetukset muutetaan.

Virranhallinta
1.

Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)
Muuta taustavalon aikakatkaisuasetuksia liukusäätimellä.
Taustavalon aikakatkaisuasetuksilla voit määrittää, kuinka kauan
taustavalo palaa.

2.

-tai-

3.

Prestigo Touch (SRT8215)
Muuta taustavalon aikakatkaisuasetuksia ja painikkeiden
taustavalon aikakatkaisuasetuksia liukusäätimillä.
Taustavalojen aikakatkaisuasetuksilla voit määrittää, kuinka kauan
taustavalot palavat.

4.

Muuta kirkkausasetuksia liukusäätimellä.
Kirkkausasetuksilla voit määrittää taustavalon kirkkauden.

5.

Valitse Save (Tallenna).
Asetukset muutetaan.
Varoitus
Jos taustavalon aikakatkaisu- ja kirkkausasetuksen
arvoa lisätään, Prestigon paristot kuluvat nopeammin
kuin käytettäessä oletusasetuksia.
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Ääni:
1.

Prestigo Touch (SRT8215)
Muuta napsautusäänen asetusta liukusäätimellä.
Napsautusääni kuuluu, kun käytät kosketusnäytön painikkeita.
Tämän ääniasetuksen avulla voit määrittää, kuinka kova
napsautusääni on.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Asetukset muutetaan.

Kieli:
1.

Valitse avattavasta Remote Control Language (Kaukosäätimen
kieli) -luettelosta haluamasi kieli.

2.

Valitse avattavasta Application Language (Sovelluksen kieli) luettelosta Configo-sovelluksen kieli.

3.

Valitse Save (Tallenna).
Asetukset muutetaan.

Prestigon tehdasasetusten palauttaminen (Täysi nollaus)
1.

Palauta Prestigon tehdasasetukset valitsemalla Full reset (Täysi
nollaus).
Palautuksen edistyminen näkyy ponnahdusikkunassa.

2.

Valitse Save (Tallenna).
Asetukset muutetaan.
Varoitus
Kun toimit näiden ohjeiden mukaisesti, Prestigon tehdasasetukset
palautetaan. Tämä merkitsee, että kaikki muutetut asetukset (kuten
lisätyt laitteet ja toiminnot) menetetään.
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Prestigon kayttaminen
Prestigon esittely
Lue, mitä voit tehdä Prestigo (SRU6006 SRU6008) -kaukosäätimellä!

Lue, mitä voit tehdä Prestigo Touch
(SRT8215) -kaukosäätimellä!

Katso SRU6006- tai SRU6008-kaukosäätimen SRT8215-oppaan tarkasteleminen Prestigo
opas tietokoneessa:
Touchin näytössä:
1.

2.

Valitse Configon valikkoriviltä
SRU6006 Tutorial tai SRU6008
tutorial.
Tutorial (Opas) -näyttö avautuu.
Voit siirtyä oppaassa Pause-, Back- ja
Forward-painikkeilla.

Seuraavissa kuvissa on lisätietoja Prestigon
tärkeimmistä painikkeista.

1.

Määritä ensin vähintään yksi laite ja
toiminto Configolla.

2.

Irrota Prestigo Touch.
Ilmoitus tulee Prestigo Touchin
näyttöön.

3.

Aloita SRT8215 Tutorial
painamalla Continue-painiketta.
-taiPaina Skip-painiketta, jos et halua
katsoa opasta.

4.

Siirry oppaassa näytön ohjeiden
mukaisesti.

Seuraavissa kuvissa on lisätietoja Prestigo
Touchin tärkeimmistä painikkeista.
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Lisätietoja Help-painikkeesta on kohdassa Prestigon Help-painikkeen käyttäminen.

Virtapainike
Virtapainikkeella
voidaan suorittaa erilaisia toimintoja käytettävän tilan mukaan.
• Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)
Aloitusnäyttö, Devices (Laitteet) -luettelo ja Activities (Toiminnot) -luettelo:
Prestigo Touch (SRT8215)
Devices (Laitteet) -välilehti, Activities (Toiminnot) -välilehti ja aloitusnäyttö:
Siirry virrankatkaisuvalikkoon ja katkaise kaikkien käynnissä olevien
laitteiden virta painamalla
-painiketta.
Siirtyminen edelliseen näyttöön:
• Paina Back (Takaisin) -painiketta.
-tai-

•
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Paina

-painiketta uudelleen.

•

Device (Laite) -sivulla

-painike edustaa tämän laitteen toimintoa.

•

Activity (Toiminto) -sivulla
käytettävistä laitteista.

-painike katkaisee virran kaikista toiminnossa

Input (Tulo) -painike
Input-painikkeella voidaan suorittaa erilaisia toimintoja tilan mukaan.

Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)
Aloitusnäytössä, Devices (Laitteet) -luettelossa ja Activities (Toiminnot) luettelossa Input-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.

•

Prestigo Touch (SRT8215)
Devices (Laitteet) -välilehdessä, Activities (Toiminnot) -välilehdessä ja
aloitusnäytössä Input-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.
Device (Laite) -sivulla Input-painikkeen painaminen lähettää AV-toiminnot
(jos käyttäjä on määrittänyt painikkeen niin).

•
•

Activity (Toiminto) -sivulla Input-painike avaa Input (Tulo) -valikon.
Valikossa näkyvät kaikki kyseisen toiminnon laitteissa määritetyt tulot.
Vierityspainikkeella voit selata sivuja (tarvittaessa) ja
valintapainikkeella voit suorittaa tulon signaalin.

Prestigon Help-painike
Help (Ohje) -painikkeella voit avata erilaisia ohjeaiheita sen mukaan, mitä tilaa käytät.
• Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)
Aloitusnäytössä, Devices (Laitteet) -luettelossa ja Activity (Toiminto) luettelossa Help-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.

•

Prestigo Touch (SRT8215)
Devices (Laitteet) -välilehdessä, Activities (Toiminnot) -välilehdessä ja
aloitusnäytössä Help-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.
Laitteen tai toiminnon tasolla voit tunnistaa ja ratkaista mahdollisia
ongelmia Help-painikkeen avulla.
Voit esimerkiksi korjata painikkeen (laitteet) ja muuttaa
äänisäätimiä. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä Prestigolla voi tehdä.

Paristojen asentaminen
Paristojen asettaminen Prestigoon:

3.

Avaa paristolokero Prestigon taustapuolelta.

4.

Aseta mukana toimitetut AA-paristot (3 kpl) paikoilleen
Huomioi paristojen napojen suunta.

5.

Sulje paristolokero.
Nyt voit käyttää Prestigoa.

Katso paristojen hävittämisohjeet Lainopilliset tiedot -osan kohdasta Vanhan
tuotteen hävittäminen.
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Laitteen valitseminen
Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)
1.

Herätä Prestigo.

2.

Siirry aloitusnäyttöön.
Huomautus
Jos toimintoja ei ole määritetty, laiteluettelo toimii aloitussivuna.

3.

Valitse Devices (Laitteet) näytön vieressä olevalla valintapainikkeella.
Devices (Laitteet) -luettelo avautuu.

4.

Valitse [laite] valintapainikkeella.
[Laite]-sivu avautuu.

Prestigo Touch (SRT8215)
1.

Herätä Prestigo Touch.

2.

Siirry aloitusnäyttöön.

3.

Valitse Devices (Laitteet) -välilehti kosketusnäytössä.

4.

Valitse [laite] kosketusnäytössä.
[Laite]-sivu avautuu.

Toiminnon käynnistäminen tai
lopettaminen
Toiminnon käynnistäminen
Prestigo (SRU6006 ja SRU6008):

1.

Herätä Prestigo.

2.

Siirry aloitusnäyttöön.

3.

Valitse Activities (Laitteet) valintapainikkeella.
Activities (Toiminnot) -luettelo avautuu.

4.

Valitse [Activity] valintapainikkeella.
Valitun [toiminto]-kohdan toimintoluettelon kohdat suoritetaan.

Prestigo Touch (SRT8215):
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1.

Herätä Prestigo Touch.

2.

Siirry aloitusnäyttöön.

3.

Valitse Activities (Toiminnot) -välilehti kosketusnäytössä.

4.

Valitse [Activity] kosketusnäytössä.
Valitun [toiminto]-kohdan toimintoluettelon kohdat suoritetaan.

Vihje
Jos jokin toimintoon määritetty laite ei toiminut oikein, ratkaise ongelma
painamalla Prestigon Help-painiketta.

Toiminnon lopettaminen
Toiminnon lopettaminen:
1.

Herätä Prestigo.

2.

Paina Prestigon
-painiketta.
Kaikki tässä toiminnossa käytetyt laitteet sammutetaan.
Palaat toimintoluetteloon Prestigossa.

Suosikin valitseminen Prestigo Touch kaukosäätimellä
Suosikin valitseminen Prestigo Touch (SRT8215) -kaukosäätimellä:
1.

Herätä Prestigo Touch.

2.

Siirry aloitusnäyttöön.

3.

Valitse Devices (Laitteet)- tai Activities (Toiminnot) -välilehti
kosketusnäytössä.
Devices (Laitteet)- tai Activities (Toiminnot) -luettelo avautuu.

4.

Valitse [laite] tai [toiminto] kosketusnäytössä.
[Laite]-sivu tai [toiminto] aukeaa.

5.

Valitse Favorites (Suosikit) -välilehti kosketusnäytössä.
Suosikkiluettelo aukeaa.

6.

Valitse suosikki.
Laite siirtyy suosikkikanavallesi.
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Lainopilliset tiedot
WEEE-direktiivi
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan. Myös tuotteessa käytettävät
paristot kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan.
Tämä merkitsee sitä, että tuotetta tai paristoja ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikallisiin tuotteen ja paristojen keräystä koskeviin
ohjeisiin, koska hävittäminen oikealla tavalla vähentää
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

Varoitus
Laitteen akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten
auringonvalolle tai tulelle.

FCC Compliancy
USA
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

•

Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja

•

Laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka
voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.

Huomautus
Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B
digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset
antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta
ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä
radiolaitteisiin. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation.
Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö
voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen),
käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

•
•
•
•

Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
Siirrä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan.
Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Varoitus
Käyttäjän tekemät muutokset, joita säännösten noudattamisesta vastaava
taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.
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Notice for Canada / Remarque pour le Canada
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB003.
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Usein kysytyt kysymykset
Usein kysytyt kysymykset
Prestigo-kaukosäädin
Miten poistun Prestigon ohjatusta ohjetoiminnosta?
Paina Help-painiketta uudelleen.

Prestigo käynnistyy uudelleen aina, kun painan jotakin painiketta. Mitä teen?
Vaihda paristot uusiin. Käytä mielellään alkaliparistoja.

Prestigon LCD-näytössä näkyy peilikuva tai näyttö alkaa vilkkua, kun painan
jotakin painiketta. Mitä teen?
Vaihda paristot uusiin. Käytä mielellään alkaliparistoja.

Voinko korjata painikkeen, joka ei toimi oikein?
Voit. Paina kaukosäätimen kiinteää Help-painiketta. Valitse kosketusnäytössä
vaihtoehto One button is not working (Yksi painike ei toimi) ja noudata näytössä
annettuja ohjeita. Jos haluat korjata näytöllä tietyn laitteen käytön aikana näkyvän
painikkeen, valitse ensin Show buttons (Näytä painikkeet), jotta kaikki
kosketuspainikkeet tulevat näkyviin.
Jos painikkeen korjaaminen Help (Ohje) -toiminnolla ei onnistu, sinua pyydetään
liittämään kaukosäädin tietokoneeseen. Kun olet liittänyt kaukosäätimen
tietokoneeseen, voit valita painikkeen, joka ei toimi oikein. Noudata näytöllä
annettuja ohjeita, jotta löydät oikean painikkeen alkuperäisestä kaukosäätimestä.

Mitä teen, kun Repair a button (Painikkeen korjaaminen) -näyttö jää näkyviin
korjatessani painiketta?
Varmista, että alkuperäisessä kaukosäätimessä on toimivat paristot ennen kuin
korjaat/kopioit painikkeen.

Miten Prestigo nollataan?
Katso kohdasta Prestigon nollaaminen Asetukset-aiheessa, kuinka kaukosäätimen
tehdasasetukset palautetaan.

Prestigo-kaukosäädin - Laitteiden käyttäminen
Laitteiden tulot (lähteet) eivät näy LCD-näytöllä, kun painan Input-painiketta.
Miksi?
Kun käytät laitetta, Input -painikkeen painaminen lähettää välittömästi kyseisen
laitteen tulokomennon. Tämä komento käy yleensä tulot läpi tai tuo television
näyttöön valikon, josta käyttäjä voi valita tulon.
Valintapainikkeiden luettelosta löytyvät niin sanotut diskreetit tulotoiminnot.
Kun käytät toimintoa, Input-painikkeen painaminen tuo näyttöön valikon, joka
sisältää toimintoon liittyvien laitteiden kaikki määritetyt tulotoiminnot.
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Voinko muokata kiinteän Input-painikkeen toimintoja?
Voit. Voit muuttaa/korjata infrapunakoodin, joka lähetetään painiketta
painettaessa Prestigon Help (Ohje) -toiminnolla.
Jos haluat kopioida tietyn infrapunakoodin alkuperäisestä kaukosäätimestä, liitä
Prestigo tietokoneeseen, valitse laite ja valitse sitten Edit device (Muokkaa laitetta)
> Repair a button (Korjaa painike).

Miksi laitteen äänenvoimakkuuspainikkeet vaikuttavat väärän laitteen
äänenvoimakkuuteen?
Käynnistä Configo, valitse laite, jonka äänenvoimakkuuspainikkeita haluat
muokata, ja valitse sitten Change volume controls (Äänisäädinten muuttaminen),
niin voit valita, mitä kaiuttimia laite käyttää.

Voinko muokata virtapainikkeen toimintoja?
Voit. Voit muuttaa/korjata infrapunakoodin, joka lähetetään painiketta
painettaessa Prestigon Help (Ohje) -toiminnolla.
Jos haluat kopioida tietyn infrapunakoodin alkuperäisestä kaukosäätimestä, liitä
Prestigo tietokoneeseen, valitse laite ja valitse sitten Edit device (Muokkaa laitetta)
> Repair a button (Korjaa painike).

Virtapainikkeen painaminen ei vaikuta laitteeseen, joka tunnistettiin laitteen
lisäämisen aikana (vaihe 2/2). Miksi?
Prestigon Help-painikkeella voit testata ja korjata tunnistetun
tietokantavaihtoehdon. Jos virtapainike ei vieläkään toimi, voit kopioida sen
Configon avulla.
Huomautus: Jos kopioit painikkeen Configon avulla, tunnistetut tietokantatiedot
menetetään. Voit korjata painikkeen uudelleen Prestigon Help-toiminnolla
poistamalla laitteen ja lisäämällä sen uudelleen.

Prestigo-kaukosäädin - Toimintojen käyttäminen
Voinko lisätä toimintoon valintapainikkeita?
Voit. Varmista ensin, että valintapainike on käytettävissä liitetyssä laitteessa, ja
valitse sitten toiminto ja Customize soft buttons (Mukauta valintapainikkeita). Nyt
voit lisätä laitteen valintapainikkeet.

Voinko muokata toiminnon Input-painikkeen toimintoja?
Et. Toimintoja käytettäessä tämä painike tuo aina näkyviin Input (Tulo) -valikon.

Mitkä toiminnot näkyvät toiminnon Input (Tulo) -valikossa?
Kaikkien toimintoon liittyvien laitteiden määritetyt tulot näkyvät tulonäytöillä.

Mitä voin tehdä, kun yksi laitteista ei siirry käyttämään oikeaa tuloa (lähdettä),
kun käynnistän toiminnon?
Lisää Prestigon Help (Ohje) -toiminnolla tulo toiminnon toimiluetteloon (makro),
joka käydään läpi, kun käynnistät toiminnon.
-taiMuokkaa toiminnon toimiluetteloa manuaalisesti Configon avulla.
Käynnistä Configo, valitse toiminto ja sitten Edit (Muokkaa). Valitse seuraavassa
näytössä Advanced (Lisäasetukset). Nyt voit lisätä oikean tulopainikkeen
toimiluetteloon, joka käydään läpi, kun käynnistät toiminnon.
-tai-
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Joissakin laitteissa komentoa täytyy lähettää pidempään (pitkä painikkeen
painallus). Voit simuloida pitkää painikkeen painallusta toiminnon toimiluettelossa
valitsemalla toiminnon Configossa ja valitsemalla Advanced (Lisäasetukset).
Napsauta tulokomentoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Details (Tiedot). Lisää
signaalin kestoa tarpeen mukaan.

Voinko muuttaa toiminnon äänenvoimakkuuden säätimiä?
Et. Äänenvoimakkuuspainikkeet määritetään, kun toimintoa luodaan. Luo toiminto
uudelleen ja valitse haluamasi kaiuttimet Add activity (Toiminnon lisääminen) näytössä.

Voinko muokata toiminnon makroa/toimiluetteloa?
Voit. Valitse toiminto Configossa. Valitse sitten Advanced (Lisäasetukset). Makro
(toimiluettelo) voi sisältää enintään 12 toimintoa.

Kun käynnistän toiminnon, kaikkien laitteiden käynnistyminen kestää kauan.
Voinko jotenkin lyhentää käynnistymisaikaa?
Voit. Valitse toiminto Configossa ja muokkaa sitä. Valitse Advanced
(Lisäasetukset).
Voit lisätä luetteloon toimintoja tai poistaa luettelon toimintoja ja lyhentää
toimintoa käynnistettäessä läpikäytävää toimintoluetteloa muokkaamalla viiveitä.

Voinko muokata virtapainikkeen toimintotilan toimintaa?
Et. Kun painat toimintotilassa virtapainiketta, Prestigo katkaisee virran kaikista
toimintoon liittyvistä laitteista.
Jos virtaa ei ole katkaistu kaikista laitteista, valitse toinen toiminto ja yritä
katkaista laitteen virta tämän toiminnon asetuksista. Valitse toiminto, valitse sitten
Settings (Asetukset) ja lopuksi laite, jonka virta ei katkea. Valitse seuraavassa
näytössä komento, jonka avulla virta katkaistaan.

Miten voin katkaista virran kaikista laitteista, joita käytetään juuri
käynnistämässäni toiminnossa?
Kun toiminto on käynnistetty, voit katkaista kaikkien toimintoon liittyvien
laitteiden virran painamalla virtapainiketta.
-taiSiirry takaisin Activities (Toiminnot)- tai Devices (Laitteet) -luetteloon ja paina
virtapainiketta, jolloin Power Off (Virrankatkaisu) -valikko aukeaa.
Valitse niiden laitteiden painikkeet, joista haluat katkaista virran.
-taiSiirry takaisin Devices (Laitteet) -luetteloon, valitse laite ja katkaise laitteesta
virta painamalla virtapainiketta. Toista vaiheet kaikkien haluamiesi laitteiden
kohdalla.

Mistä tiedän, mitkä laitteet liittyvät tiettyyn toimintoon?
Näet luettelon toimintoon liittyvistä laitteista valitsemalla toiminnon ja valitsemalla
sitten Settings (Asetukset).

Configo-sovellus
Alkuperäinen kaukosäädin ei enää toimi. Miksi laitteen virta ei katkea, kun
käytän Prestigoa sen asetusten automaattiseen tunnistamiseen?
Tämä on yleinen ongelma lisättäessä Panasonicin televisioita ja Nokian
digisovittimia. Ongelma saattaa ilmetä myös lisättäessä muita laitteita.
Jos sinulla ei ole laitteen alkuperäistä kaukosäädintä tai toimivaa
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yleiskaukosäädintä, vapauta Prestigon virtapainike jokaisen vaihtoehdon kohdalla
ja tarkista, toimivatko muut painikkeet.
Jos sinulla on edelleen Panasonic-merkkisen television kaukosäädin, yritä saada
laite havaitsemaan se automaattisesti tai käytä kaukosäädintä.

Mitä teen, kun laite ei tunnista alkuperäistä kaukosäädintä (Laitteen lisääminen vaihe 2)?
Varmista, että alkuperäisen kaukosäätimen ja Prestigon välinen etäisyys on 10–
30 cm. Kohdista alkuperäinen kaukosäädin Prestigon etuosan
infrapunavastaanottimeen (osoita kiiltävää infrapunaikkunaa).
-taiJoidenkin laitteiden (digisovittimet, satelliitti- ja kaapelivastaanottimet, televisiot
jne.) mukana tulee yleiskaukosäädin, jolla voi käyttää useita laitteita. Varmista,
että kaukosäätimessä on valittuna sellainen tila tai asetus, että sillä voi käyttää
haluamaasi laitetta (esim. televisio, DVD-soitin jne.).
-taiOn myös mahdollista, että toisesta lähteestä tuleva infrapunavalo häiritsee
laitetta.
Mahdollisia häiriöitä aiheuttavia infrapunavalon lähteitä ja ratkaisuvaihtoehtoja:

•

Suora auringonvalo tai lähellä olevat voimakkaat valonlähteet (kuten plasmaTV:t tai loisteputket) tuottavat infrapuna-aaltoja. Tämä voi aiheuttaa
häiriöitä. Älä pidä Prestigoa suorassa auringonpaisteessa. Sammuta kaikki
loisteputkivalaisimet tai siirrä Prestigo kauemmas niistä. Sammuta
plasmatelevisio, jos se on samassa huoneessa.

•

IrDA (kannettava tietokone, matkapuhelin, PDA-laite): IrDA-liitännät
tuottavat ajoittain infrapunavaloa. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä. Siirrä
Prestigo kannettavan tietokoneen toiselle puolelle tai (parempi vaihtoehto)
poista IrDA-liitäntä väliaikaisesti käytöstä.

•

Infrapunavalo muista kaukosäätimistä, leluista, langattomista kuulokkeista:
varmista, että kukaan ei käytä infrapunaohjattuja laitteita samassa
huoneessa, kun tallennat Prestigoon tietoja toisesta kaukosäätimestä.

Entä jos minulla ei ole toimivaa kaukosäädintä, kun lisään laitetta (Laitteen
lisääminen - vaihe 2)?
Voit lisätä laitteen Automatically Detect (Automaattinen tunnistus) -toiminnolla.
Valitse linkki "I don’t have a working remote" (Minulla ei ole toimivaa
kaukosäädintä) ohjatun laitteen lisäämistoiminnon vaiheessa 2.
Jos teit virheen tai väärän valinnan tämän tilan jossakin vaiheessa, suorita laitteen
lisääminen loppuun ja poista laite vasta sitten. Yritä lisätä laite uudelleen.

Voinko lisätä PS3- tai Nintendo WII -konsolin laiteluetteloon?
Prestigon toiminta perustuu infrapunasignaaleihin, joita käyttää myös suurin osa
(99 %) markkinoilla olevista ääni- ja videolaitteista.
Poikkeuksia ovat Bose (radiotaajuus) ja Sony PS3 (Bluetooth). Nämä laitteet voi
lisätä ja niitä voi käyttää, jos niihin on liitettynä infrapunavastaanotin tai
infrapunasovitin.
Nintendo WII -konsolia (radiotaajuus) ei voi lisätä Prestigon laiteluetteloon.

Voinko lisätä Soundbar Living Sound -viihdejärjestelmän laiteluetteloon?
Voit. Valitse laitetyypiksi Home Theater System (Kotiteatterijärjestelmä), kun
lisäät laitetta.
Varmista, että alkuperäinen kaukosäädin on vahvistin-, A/V-vastaanotin- tai
viritintilassa, kun suoritat vaihetta 2/2: kaukosäätimen automaattinen
tunnistaminen.
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Miten voin lisätä LCD-näytön valintapainikeluetteloon Input (Tulo) -toiminnon?
Valitse Configossa laite, jolta toiminto puuttuu. Valitse sitten Customize soft
buttons (Mukauta valintapainikkeita). Lisää painike valitsemalla tyhjä solu ja
valitse tulotoiminto luettelosta. Toista nämä vaiheet kaikkien niiden toimintojen
kohdalla, jotka haluat lisätä näyttöön.
Jos tarvitsemaasi tulotoimintoa ei ole luettelossa ja käytät toimintoja, lisää
haluamasi toiminto näyttöön (esim. Tulo 1). Valitse Save (Tallenna). Siirry sitten
kohtaan Repair a button (Korjaa painike). Valitse kaukosäätimen näyttö ja valitse
sitten lisätty toiminto luettelosta. Kopioi sitten oikea painike alkuperäisestä
kaukosäätimestä. Näin varmistat, että toiminto näkyy tulovalikossa kaikissa
toiminnoissa.

Miten voin muuttaa laitteiden, toimintojen ja valintapainikkeiden nimiä, jotka
eivät mahdu Prestigon näyttöön?
Kun muutat laitteen tai toiminnon nimeä, valitse sen laitteen/toiminnon painike
Configossa. Valitse laite tai toiminto [Laite]- tai [Toiminto]-näytössä, jotta voit
nimetä sen uudelleen.
Kun muutat valintapainikkeen nimeä, valitse laite tai toiminto, johon se kuuluu,
ja valitse sitten Customize soft buttons (Mukauta valintapainikkeita). Nimeä
valintapainike uudelleen kaksoisnapsauttamalla sitä.

Voinko kopioida alkuperäisen kaukosäätimen painikkeen valintapainikkeeksi?
Voit. Kun kopioit alkuperäisen kaukosäätimen painikkeita, napsauta kuvassa
olevan Prestigon näyttöä. Nyt voit antaa valintapainikkeen nimen ja vahvistaa sen
painamalla näppäimistön Enter-painiketta.

Mitä suosikit ovat?
Voit lisätä suosikkikanavasi Prestigo Touch SRT8215 -kaukosäätimeen. Kun
käytät Prestigoa, voit napauttaa kanavan kuvaketta Favorites (Suosikit) välilehdessä, jolloin Prestigo lähettää oikean kanavan numeron televisioon tai
digisovittimeen.

Miten lisään suosikkeja?
Varmista, että Prestigo Touch SRT8215 on liitetty tietokoneeseen, ja valitse
laite, joka vaihtaa kanavia (esim. televisio, vastaanotin). Valitse Favorites
(Suosikit) -painike, joka avaa laitteen Edit Favorites (Muokkaa suosikkeja) näytön. Voit valita yhden kuudesta alueesta, joihin voi lisätä suosikkeja. Lisää
kanavan numero ja kanavan kuvake.

Configo-sovellus Windows-käyttöjärjestelmässä
Mitä teen, kun näyttöön ilmestyy Configoa päivitettäessä virheviesti File exists
(Tiedosto on jo olemassa)?
Ongelma ratkeaa poistamalla väliaikaiset tiedostot:

•

Windows XP:ssä tiedostot ovat yleensä kansiossa C:\Documents and
Settings\UserName\Local Settings\Temp.

•

Windows Vistassa tiedostot ovat yleensä kansiossa
C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

Mitä teen, kun Configo kaatuu/jumiutuu heti, kun muodostan yhteyden
Prestigoon?
Käytä rekisterin puhdistusohjelmaa ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
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Configo-sovellus Macintosh-käyttöjärjestelmässä
Mitä teen, kun virheviesti "The operation cannot be completed because the item
'libURCPlugin_dionysus.dylib' is in use." (Toimintoa ei voi suorittaa loppuun,
koska kohde libURCPlugin_dionysus.dylib on käytössä) ilmestyy näyttöön, kun
yritän korvata Configon aiemman version Applications (Sovellukset) -kansiossa?
Tiedostoa ei voi korvata, koska taustasovellus, joka käynnistää Configon
automaattisesti, kun muodostat yhteyden Prestigoon, on yhä käynnissä.

•

Philips suosittelee, että käytät Configon automaattisia päivityksiä. Varmista,
että automaattiset päivitykset on otettu käyttöön Configon Preferences
(Asetukset) -ikkunassa.

•

Voit myös avata kohteen Activity Monitor, valita Configon prosessin ja valita
sitten Quit (Lopeta). Yritä sitten korvata Configon aiempi versio uudelleen.
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Tukipalvelu
Land

Telefonnummer

Österrike

0810000205

Belgien

078250145

Tjeckien

800142840

Danmark

35258759

Finland

0923113415

Frankrike

0805025510

Tyskland

08000007520

Grekland

080031221280

Irland

18007445477

Italien

800088774

Luxemburg

04066615644

Nederländerna 08000230076
Norge

22708111

Polen

008003111318

Portugal

0800780903

Ryssland

88002000880

Slovakien

0800004537

Spanien

900800655

Sverige

0857929100

Schweiz

0844800544

UK

08003316015
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