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Huomautus  
 Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta ymmärrät siinä annetut ohjeet. Tarkista oman 

turvallisuutesi takia kunkin toiminnon tuottama tulos. 

Varoitukset, varotoimet ja huomautukset 

Kiinnitä koko käyttöohjeessa erityistä huomiota seuraaviin merkkeihin, jotka merkitsevät vaarallisia 
tilanteita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varotoimet 
Merkitsee laitteiston tai laitteen mahdolliseen vahingoittumiseen 
johtavaa tilannetta, ellei siltä vältytä. 
 

 

Varoitukset 
Merkitsee vakavaan vammaan johtavaa tilannetta, ellei siltä vältytä. 
 

 

Huomautus 
Merkitsee lisäinformaatiota käyttäjälle, jotta se  tuntisi mahdolliset 
ongelmat ja tärkeät ohjeet laitteen asennuksen  ymmärtämiseksi, 
käyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
 

 
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen 

(elektroniikka ja sähkölaitteet) 
 
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää 

kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja 

kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. 

Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. 

 

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen 

ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. 

 

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei 

tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa. 
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Turvallisuustiedote 
Tämä digitaalinen kaapelivastaanotin on valmistettu kansainvälisten turvallisuusstandardien 
mukaisesti. Lue seuraavat turvallisuusvarotoimet huolellisesti. 
 

Turvallisuusohjeet ja -varotoimet 

 

 

Älä laita raskaita esineitä laitteen päälle, äläkä tuki tuuletuskanavaa. 

(Kanavan tukkiminen voi aiheuttaa tulipalon) 

 

 

Älä hankaa pintaa bentseenillä tai haihtuvalla bensiinillä. Väri voi 

vahingoittua. 

 

 

Katkaise virta ja ota antenni irti pitkän käyttämättömyyden tai 

ukkosen ajaksi. 
 

 

Älä pudota ja vahingoita kaukosäädintä. 

 

Jos on havaittavissa savua tai palamishajua, sammuta vastaanotin ja 

ota pistoke irti seinästä välittömästi. Ota yhteyttä paikalliseen 

korjaajaan. 

 

Älä laita vastaanotinta liukkaalle ja kaltevalle pinnalle. 
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Pidä etäällä vedestä. 

 

Puhdista pölystä. Vastaanottimen sisälle päässyt pöly tai 

metallikappaleet saattavat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun. 

 

Älä pura ja kokoa. Älä avaa vastaanotinta. 

 

Älä ota pistoketta irti pistokerasiasta kaapelista vetämällä. 

Älä siirrä vastaanotinta virtajohdon ollessa kiinni seinäpistorasiassa. 

 

Pidä etäällä magneettisista kohteista ja kaiuttimista. 

 

Sijoita vastaanotin hyvin ilmastoituun sekä suoralta auringonvalolta 

ja kosteudelta suojattuun paikkaan. 

 

Vältä yli 30 C-asteen ja alle 5 C-asteen lämpötiloja. 
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1. Ennen aloittamista 

1.1 Ominaisuudet 

 Kaksi viritintä  

 Tallennus ja toisto samanaikaisesti  

 Erinomainen OSG (On Screen Graphic) 

 MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, ACR(Dolby Digital) 

 Digitaaliviritin ja liitäntä Loop-through 

 S/PDIF AC3 audio  

 Käyttäjäystävällinen OSD-valikko täydellä toiminnolla 

 Vektorifontti ja 256 värin GUI (Graafinen käyttäjäliitäntä) 

 Monikielinen valikko  

 VFD-näyttö (Vacuum Fluorescent Display) 

 Vaihdettava kuvasuhde (4:3, 16:9) Pan Vectorilla tai Letter Boxilla  

 EPG (Elektroninen ohjelmatuki) -tuki näytöllä näkyville kanavatiedoille 

 Teksti-tv- ja tekstitystuki (VBI & OSD)  

 Asennus helpon asennusoppaan avulla 

 Kapasiteetti useiden kanavien tallentamiseen (8 000 kanavaa) 

 Suosikkikanava ja lapsilukkotoiminto 

 HDMI-tuki (High Definition Multimedia Interface)  

 Tallennus/toisto STB-tilassa 

 Kirjanmerkintä & hyppäystoiminto 
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1.2 Varusteet 

 Komponenttikaapeli 

 HDMI-kaapeli 

 Käyttöohje (tämä ohjekirja) 

 Kaukosäädin 

 2 AAA-kuivaparistoa  
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2. Säätimet ja toiminnot 

2.1 Etupaneeli 

 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

Kohde Kuvaus 

1. Virtapainike Kytkee vastaanottimen päälle/pois. 

2. Valintarulla Vaihtaa kanava katselutilassa ja siirtää kohdistinta ylös/alas 
valikkotilassa. 
Lisää/ vähentää äänenvoimakkuustasoa katselutilassa ja muuttaa 
asetuksia valikkotilassa. 

3. Valikko/OK-painike Näyttää päävalikon katselutilassa. Aktivoi korostetun valikon 
valikkotilassa. 

4. Näyttö (VFD-moduuli) Näyttää kanavan tiedot ja ilmaisee käyttötilan. VALMIUSTILASSA 
paikallisajan näyttö. 

5. Toimikorttipaikka Paikka maksukortille. 

6. EXIT (poistu) -painike  Poistutaan senhetkisestä valikosta tai peruutetaan sillä hetkellä 
käynnissä oleva toiminto, jos se on käytössä. 
Valitse videoerottelu samalla kun katsot ohjelmaa. 
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2.2 Takapaneeli 

 

     

 

 

 
 
 
 
           
 

 
 

Kohde Kuvaus 

1. SIGNAL IN Kytke digitaalisignaalikaapeli. 

2. LOOP IN Kytke lyhyt hyppykaapeli. 

3. VCR SCART Liitä tavanomainen VCR. 

4. CVBS OUT Käytä tavallisia videokaapeleita liittämään CVBS näillä liittimillä 
(keltainen). 

5. YPbPr OUT Nämä liittimet Y/Pb/Pr (vihreä, sininen, punainen) liittävät HD-
komponenttivideotulon tavallisilla A/V-kaapeleilla. 

6. Sähkön tulojohto 90~240V AC (autom. valittavissa), 50~60Hz. Varmista virtatiedot. 

7. Virtakytkin AC-virtakytkin 

8. LOOP OUT Kytke lyhyt hyppykaapeli. 

9. LOOP OUT_1 Liitä TV tai VCR RF IN -tuloon RF-kaapelilla. 

10. HDMI OUT Liitä TV:n tai PC-monitorin HDMI-tulo. 

11. TV SCART Liitä tavanomainen TV. 

12. S/PDIF Ulostulo liitännälle digitaaliseen vahvistimeen. 

13. Stereo Audio OUT Liitä äänentoistolaitteiston vastaaviin tuloliitäntöihin L/R (valk., punainen). 
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2.3 Kaukosäädin 

Kaikkia vastaanottimen toimintoja voidaan ohjata kaukosäätimellä.  
 
 

 
Painike Kuvaus 

1. VIRTA Kytkee vastaanottimen 
päälle/pois. 

TV/Rad  TV:n ja radion väliseen 
vaihtamiseen. 

TEKSTI Näyttää teksti-tv:n 

2. 
NUMEROpainikkeet 
  ( ~ ) 

Kanavien valintaan tai 
aakkoselliseen hakuun lajitelluissa 
kanavaluetteloissa. 

TAKAISIN Siirtyy edelliseen kanavaan.  

ÄÄNEN 
MYKISTÄMINEN 

Kytkee äänen päälle/pois. 

3. OPT( ) Valitse vaihtoehto kuten äänen 
kieli, teksti-tv:n kieli, tekstityskieli 
ja multifeed. 

A/V+( ) Valitse videotila (4:3, 4:3 Letter 
Box, 16:9) ja äänitila (vasen, 
oikea, stereo ja yhdistetty). 

Suosikki ( ) Valitse satelliittiryhmä tai 
suosikkiryhmä. 

A-Z ( ) Lajittelee kanavat automaattisesti 
aakkosjärjestykseen. 

MENU Näyttää vastaanottimen 
päävalikon ja siitä tullaan 
sisäisestä tasosta katselutilaan 
(poistutaan kaikista). 

EPG Näyttää TV-/radiokanavaoppaan. 

Tietoja Näyttää palkin ja EPG:n tiedot. 
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Painike Kuvaus 

4. ◀ /▶  ( / ) Siirtyy vasemmalle/oikealle tai vaihtaa asetuksia valikkotilassa. 

▲ /▼  ( / ) Siirtyy ylös/alas valikkotilassa. 

   OK ( ) Vahvistaa valintoja ja/tai valitsee korostetun valikkokohdan. Katsoessasi TV:tä 
tai kuunnellessasi radiota paina  -painiketta, jolloin kanavaluettelo 
ilmestyy. 

5. V+/- Muuttaa äänenvoimakkuustasoa katselutilassa. 

P+/- Vaihtaa kanavia katselutilassa. 
Valitsee muita valikkosivuja alasivuineen. 

EXIT Palataan yksi vaihe kerrallaan tai poistutaan vastaanottimen valikosta. 

6. PAUSE Keskeyttää toiston, tallennuksen ja ajansiirtotoiminnon. 

PLAY Toista tallennettu tiedosto. 

7. REW Toiston pikaselaus taaksepäin. 

STOP Pysäyttää toiston, tallennuksen ja ajansiirtotoiminnon. 

FF Nopeutettu toisto.  

REC Tallentaa kanavan. 

SLOW Hidastettu toisto 

LIST Näyttää tiedostoluettelon. 

A-B Pätkän toiston, kopioinnin ja poiston asetus. 

MARK Kirjanmerkin asettaminen. 

JUMP Siirtyminen kirjanmerkkiin. 

8. PIP Ei käytössä. 

SWAP Ei käytössä. 

MOVE Ei käytössä. 

UNIAJASTIN Voit kytkeä STB:n pois päältä minuuttiasetuksen jälkeen. 

TV Voit muuttaa TV-tilan (Universal RCU) 

STB Voit vaihtaa STB-tilan. 
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3. Liitännät 

3.1 Liittäminen TV:seen   

<Liittäminen digitaalitelevisioon, joka tukee HD-erottelutarkkuutta 
(1080i, 720p576p) käyttämällä YPbPr-porttia> 

 
 

 
 
 
 

1. Liitä STB:n YPbPr out ja audio L/R TV:n YPbPr in- ja audio L/R in -paikkoihin. 
 

2. Aseta STB:n videon ulostulon tilaksi 1080i tai 720p tai 576p käyttämällä kaukosäätimen 
‘FUNC’-näppäintä. 

      Katso TV:n käyttöohjeesta tiedot YPbPr-tuloportin liittämisestä. 
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<Vastaanotin TV:seen ja VCR:ään SCART-kaapeleilla> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Liitä TV:n Video ja Audio liitäntään Video ja Audio. Liitä punainen ja valkoinen liitin 
Audio L/R:ään ja keltainen vastaavasti videoporttiin. 

  

2. Liitä TV:n TV SCART alempaan SCART-liittimeen SCART-kaapelilla. 
 

3. Liitä TV:n TV SCART ylempään SCART-liittimeen SCART-kaapelilla. 
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<Liittäminen PC-monitoriin tai digi-TV:seen, jossa HDMI-tuloportti> 

 

 
 
 
 
 
 

1. Liitä STB:n HDMI out TV:n tai monitorin HDMI in -paikkaan. 
 

2. Aseta STB:n videon ulostulon tilaksi 1080i tai 720p tai 576p käyttämällä kaukosäätimen 
‘FUNC’-näppäintä. 

 
Käytä tätä liitäntätapaa saavuttaaksesi parhaimman erottelutarkkuuden HD-ohjelmointiin. 
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<Liittäminen A/V-vastaanottimeen (Dolby digital -vahvistin)> 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Liitä STB:n optinen digitaalinen audio out -vastaanottimeen. 
 

2. Aseta STB:n audio out -tilaksi ‘AC3’. 
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3.2 Liittäminen signaaliin 

 

<Signaalin ja virittimen liitäntä>  

Kytke digitaalisignaalikaapeli SIGNAL IN -liitäntään. 
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4. Valikon yleiskatsaus 

4.1 Valikon ohjeet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paina MENU-painiketta saadaksesi valikon näkyviin.  
Valitse alavalikkoja käyttäen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeita. Valittu alavalikko korostetaan.  
Kun olet valinnut haluamasi alavalikon, paina  -painiketta. 
Kun haluat palata edelliseen valikkoon, paina  -painiketta. 
Kun haluat palata näyttöön, paina Valikko-painiketta. 
 

4.2 Valikon ohje 

Lyhyet ilmoitukset näkyvät valikossa näytön alareunassa. 
 

       : ▲ / ▼  -painikkeiden käyttö. 

        : P+/P- -painikkeiden käyttö. 

        : ◀ / ▶ - -painikkeiden käyttö. 

        :  -painikkeen käyttö 

        : Opt, A/V+, Fav -painikkeen käyttö 

        :  -painikkeen käyttö 

        : Numeropainike tai � -painike. 
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4.3 Valikon rakenne 

Lyhyet ilmoitukset näkyvät valikossa näytön alareunassa. 
 

Asennus 
 Lineaarinen haku : Hakee kanavan automaattisesti. 

 Manuaalinen haku: Hakee kanavan manuaalisesti käyttäjän syöttämillä parametreillä. 

 Autom. haku: Hakee kanavat 1 MHz:n välein taajuusalueella. 

 

Vaihtoehto 
 TV-ulostulo: Valitse videon tai äänen ulostulo. 

 Kieli: Valitse näytön kieli, äänen kieli ja tekstityskieli. 

 Aika-asetus: Kuluvan ajan asetus. 

 Lapsilukko: Vaihda salasana ja valitse ennakkotarkastuksen luokitus. 

 Näytön aset.: Kuvaruutunäytön ajan ja läpikuultavuuden asetus. 

 

Kanava 
 Ajasta : Tallentaa ohjelmia ja käynnistää haluttuun aikaan. 

 Poista : Poista kanavia kuten Suosikki, TV/radio maksullinen jne. 

 

Lisäominaisuudet 
 Tehdasasetus : Palauttaa vastaanottimen oletusarvoihin. 

 Päivitys : Päivitä vastaanotin uusimpaan ohjelmistoversioon. 

 

Tila 
 Tiedot : Tarkasta vastaanottimen versio. 

 Postilaatikko : Tarkasta operaattorin lähettämät viestit. 

 Kortti : Tarkista toimikortin lukijan toimikortin tiedot. 

 

PVR 
 Tallennusasetukset : Aseta ajansiirtotoiminto ja tallennusaika 

 Kiintolevyn tiedot : Tarkasta HDD:n kapasiteetti 

 Alusta kiintolevy : Formatoi HDD:n pysyvästi 



  

19 

5. Valikon käyttö 

5.1 Ensimmäinen asennus 

Voit asentaa vastaanottimen käyttämällä ensimmäistä asennusta 

‘Ensimmäinen asennus’ -toiminnon avulla voit asettaa vastaanottimesi yksinkertaisesti. 
 

1.Valitse haluamasi kieli ▲ / ▼  -painikkeilla. 
2. Vahvista painamalla  -painiketta ja siirry 

seuraavaan vaiheeseen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Paina  -painiketta aloittaaksesi automaattisen 
kanavahaun (lineaarinen haku). 

4. Kun kanavat on haettu, laite kysyy ”Tallennetaanko 
muutokset”. Valitse ”Kyllä”. Digiboksi siirtyy YLE1 
kanavalle.  

 
 
 
 
 
 

 

 Edellinen vaihe -painike: Jos haluat palata edelliseen vaiheeseen, paina Opt-painiketta ja 
sen jälkeen voit palauttaa vaihtoehdot. 

 Peruuta- ja Poistu-painike: Jos Ensimmäinen asennus halutaan pysäyttää, paina Poistu-
painiketta. 
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5.2 Asennus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Paina Menu-painiketta saadaksesi päävalikon näkyviin.  
2.Paina  -painiketta alavalikossa. Jotkut alavalikot kuten Automaattiskannaus. 

Manuaalinen skannaus asennuksessa on lukittu salasanalla ja salasanan 
ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Oletussalasanana on "0000". 

 

5.2.1 Lineaarinen haku 
 

1. Valitse asetusvalikot käyttäen ▲ / ▼  -painikkeita. 
Paina ▲ / ▼  tai numeropainiketta halutessasi 
vaihtaa asetusarvoja. Jos haluat etsiä kanavan, 
paina  -painiketta. 

 
 

 Aloitustaajuus (kHz) : Taajuusalueen alku- ja 
loppukohta, jonka automaattiskannaus suorittaa 

 Lopetustaajuus (kHz) : Automaattiskannauksen säätöparametri taajuuden haun 
aloitukseen ja lopetukseen. (säännöllisin väliajoin tapahtuva haku) 

 Askellus (kHz) : 

 Hakutila : Free+CAS Channel, ilmainen kanava ja maksullinen (CAS) kanava 

 Palvelutyyppi : TV+Radio, TV ja radio  

 Modulaatio : QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 ja automaattinen. 
(Modulaatioarvoja vaihdetaan käyttämällä ▲ / ▼ -painikkeita.) 

 Symbolinopeus:  Jos haluat etsiä samanaikaisesti eri symbolinopeudella olevia kanavia, 
paina Opt-painiketta ja syötä kukin symbolinopeus yksitellen. (Opt->***-Opt->***…) 
Voit asettaa 8 symbolinopeutta kerrallaan. 
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2.Vasemmassa ikkunassa näytetään TV-kanavat ja 

oikeassa ikkunassa näytetään Radio-kanavat 
hakuprosessin aikana. Valkoiset kanavanimet 
ovat uusia vastaanottimeesi ladattuja kanavia. 
Mustat kanavanimet ovat jo olemassa olevia 
kanavia. 

 
 
 
 

 
3.Jos painat  -painiketta, kun haet kanavia, 

ponnahdusikkuna tulee näkyviin. 
4.Kun lopetat kanavien haun, samanlainen 

ponnahdusikkuna tulee näkyviin. 
5.Halutessasi tallentaa päivitetyt kanavat paina 

'Kyllä'. 
 
 
 
 

5.2.2 Manuaalinen haku  
1.Muuta tiettyihin arvoihin, jotka haluat hakea. 
2.Paina  -painiketta manuaalisen haun 

aloittamiseksi. 
   

 
 
 
 
 

 Taajuus: Transponderin taajuus, jonka haluat etsiä manuaalisesti. 

 Hakutila: Ilmaiset kanavat -tilassa vastaanotin skannaa kaikki kanavat ilman salausta. 

 Palvelutyyppi: TV:n, radion ja TV:n ja radion valinta. 

 Modulaatio : Modulaation valinta (QAM16, 32, 64, 128, 256) 

 Symbolinopeus: Syötä Symbolinopeus, jonka haluat löytää. 

 Verkkohaku   : Jos se on käytössä, vastaanotin hakee lisää transpondereita käyttäen 
verkon indeksitaulukkoa. 
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5.2.3 Automaattinen haku 
 
Automaattihaku hakee kanavat ennalta asetettuja asetuksia käyttäen. Tämä hakutoiminto on 
nopein ja suositeltavin käytettäväksi suurimmassa osassa kaapelitelevisioverkkoja.  
 
Skannaus saattaa kestää kauan hakuvaihtoehdoista ja ympäristöistä riippuen. Odota kunnes koko 
prosessi valmistuu. 
 

5.3 Vaihtoehto 

 

5.3.1 TV-ulostuloasetus: 
1.Valitse TV:n ulostuloasetukset ▲ / ▼ / ◀ / ▶  -

painikkeilla. 
2.Jos painat  -painiketta, muutettu tila tallentuu ja 

poistutaan toiminnosta. 
 
 
 
 
 
 

 SCART: Valitse TV-tyyppi.(RGB, S-VIDEO, CVBS). 
      Jos valitset RGB, komponenttilähtö otetaan pois käytöstä. 

 TV-ruutu:  Valitse TV-ruudun kuvakoko (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) 
 Dolby Digital(DD) :  Jos asetat sen Käytössä-tilaan ja kanavalla on DD-ääni,  

 se voi olla automaattisesti valittu DD-kieli 
 Digitaalinen audio:  Jos asetat sen Käytössä-tilaan, voit kuunnella Dolby-digital-ääntä 

  AC-3-dekooderin kautta. 
 AUX-ulostulo: Voit palauttaa AUX A/V -ulostulon. Jos haluat näyttää Aux 

A/V .toiston, voit palauttaa käyttämällä tätä valikkoa. 
 HDCP:  Käytössä / Ei käytössä 
 Video/audio delay:  1-250 ms, 10 ms askelin 
 Video format:  576i, 576p, 720p 1080i, Alkuper. formaatti 
 Alkuper. formaatti: Käytössä / Ei käytössä 
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5.3.2 Kieli 
1.Valitse kieliasetukset ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Muuta valittu kieli  -painikkeilla. 
 
 
 
 

 Näyttö: Muuta käytetty kieli OSD:ssä ja valikoissa. 
 Ääni 1-2 : Muuta kuuntelemasi äänen kieli. 
 Tekstitys 1-2 : Muuta katsottavan ohjelman 

tekstityskieli. 

 

5.3.3 Ajan asetus 
1.Aseta kuluva aika ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Jos painat  -painiketta, muutettu tila tallentuu ja 

poistutaan toiminnosta. 
 
 
 
 

 Aikatila (TDT, USER) 

Automaattinen : Ottaa vastaan ajan ohjelman lähettäjältä. 

Manuaalinen (käyttäjä) : Asettaa suoraan käyttäjän antaman ajan. 

 Siirtymä : Aseta GMT:n ja paikallisen ajan välinen aikaero. 

 Kesäaika : Kesäajan tallennus toimii vain 'Käytössä'-tilassa. 

 Aloituspv: Kesäajan alkamispäivä. 

 Päättymispv: Kesäajan päättymispäivä. 

 

 

5.3.4 Lapsilukko 
1.Jos haluat vaihtaa salasanaa, paina ◀ / ▶   

-painikkeita, jolloin seuraavaksi näkyviin tulee viesti, 
jossa pyydetään uutta salasanaa. 

2.Vaihda salasana uuteen numeropainikkeilla. 
3.Vaihtamisen varmentamiseksi salasana tulee 

syöttää vielä kerran. 
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4.Valitse haluamasi rajoitustaso ◀ / ▶  -painikkeilla. 
5.Paina  -painiketta tallentaaksesi ja poistuaksesi. 

Luokitustilan avulla voit estää kanavia asettamiesi 
ikärajojen mukaan. 

 
 
 
 

 Katso kaikki: Kaikkia kanavia voi katsella. 

 7 : Kanavat on estetty alle 7-vuotiailta katsojilta. 

 12 : Kanavat on estetty alle 12-vuotiailta katsojilta. 

 15 : Kanavat on estetty alle 15-vuotiailta katsojilta. 

 18 : Kanavat on estetty alle 18-vuotiailta katsojilta. 

Sinun täytyy syöttää salasana, jotta voit katsella kanavia, jotka on lukittu ikätason mukaan. 

 
 

5.3.5 Kuvaruutunäyttö 
1.Vaihda vaihtoehdot ▲ / ▼ / ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2.Jos painat  -painiketta, muutettu tila tallentuu ja 

poistutaan toiminnosta. 
 
 
 
 
 
 

 Palkin näyttöaika: Palkki poistuu, kun asetettu aika on kulunut. (1~9). 

 Näytönsäästäjä : Näytönsäästäjä on toiminto TV:n suojaamiseksi, jos tilana on Radio tai 
Valikossa. (Pois käytöstä, 5, 10, 20, 30, 60, 120 minuuttia) 

 Valikon läpikuultavuus : Valitse kuvaruutunäyttötyyppi. (matala, keski, korkea). 

 Teksti-tv läpikuultavuus : Valitse teksti-tv:n tyyppi. (matala, normaali, korkea). 

 Etupaneelin näyttö: Valitse VFD-näyttötyyppi (kanavan numero + nimi, kanavan nimi) 
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5.4 Kanava 

5.4.1 Varaaminen 
Voit varata kanavan tallentamaan haluamanasi ajankohtana. Voit varata tässä tilassa enintään 
50 kanavaa. 
 
1.Paina Opt-, A/V+ -, Fav- ja A-Z-painikkeita 

käyttääksesi varaustoimintoa. Käytä sitten ▲ / ▼ / 
◀ / ▶  -painikkeita asettaaksesi yksityiskohtaiset 
asetukset varauksellesi. 

 

< Toimintonäppäimet > 

 Opt : Voit muokata varaamista 

 A/V+ : Voit lisätä varauksen 

 Fav : Voit poistaa varauksen 

 A-Z: Voit lajitella varauksen 

 

< Ajastetut tapahtumat -kuvakkeet> 

 Kerran (  ) : Yksittäinen ajastustapahtuma 

 Arkipäivisin (  ) : Tapahtuu samaan aikaan maanantaista perjantaihin. 

 Arkipäivisin (  ) : Tapahtuu samaan aikaan lauantaista sunnuntaihin. 

 Arkipäivisin (  ) : Ajastettu tapahtuma tapahtuu samaan aikaan joka viikko 

 Päivittäin (  ) : Ajastettu tapahtuma tapahtuu samaan aikaan joka päivä 

 

5.4.2 Poista 
Voit poistaa kanavia. Voit valita erilaisten tilojen kuten 

Kanava, CAS ja Suosikki lisäksi vaihtoehtoja kuten TV, 
radio jne. 

 
1.Valitse tila ja vaihtoehdot, jotka haluat poistaa ▲ / ▼

/ ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2.Paina  -painiketta poistaaksesi ja poistuaksesi. 
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5.5 Lisäominaisuudet 

5.5.1 Palauta tehdasasetukset 
1.Jos haluat vaihtaa asetuksen oletusarvoihin, paina 

 -painiketta. Seuraava vahvistusikkuna tulee 
esiin. 

2.Jos valitset 'Kyllä', järjestelmä palautuu uuden 
vastaanottimen alkuperäiseen tilaan. 

 
 
 
 

5.5.2 OTA 
1.Voit päivittää uusimman ohjelman. Vastaanotin 

tarkistaa, onko uusi ohjelmisto julkaistu, kun 
katselet kanavia tai valitset tämän OTA-valikon. 

2.Jos uusi versio tunnistetaan, vastaanotin 
käynnistetään automaattisesti uudelleen ja 
latausnäyttö tulee näkyviin. 

 
 

 
3.Jos mitään ohjelmistoa ei löydy, seuraava viesti 

tulee näkyviin 
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5.6 Tila 

5.6.1 Tietoja 
 1.Voit katsella järjestelmätietoja kuten mallin ID, 

laitteistoversio ja ohjelmistoversio. 
 
 
 
 

 
 
 

5.6.2 Postilaatikko 
 1.Voit tarkastaa operaattorin lähettämät viestit. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.6.3 CAS 
1.Tarkastaa maksulliset kanavat laittaessasi Conax-

toimikortin sisään kortinlukijaan. Jos korttia ei 
ole koneessa lukee valikossa ’Kortti. Kun kortti on 
koneessa ’Conax’. 
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5.7 PVR 

5.7.1 Tallennusasetus 
1.Voit asettaa ajansiirtotoiminnon Ota käyttöön tai 

Pois käytöstä. Voit myös asettaa Tallennuksen 
oletusajan. 

 
 
 
 
 

 

 HDD : Jos HDD on käytössä, HDD-toiminto aktivoituu automaattisesti. Jos se on pois 
käytöstä, HDD on lepotilassa. Kun käytät HDD-toimintoa, HDD aktivoituu.   

 Ajansiirto : Jos ajansiirto on käytössä niin käyttäjän vaihtaessa kanavaa ajansiirto 
aktivoituu automaattisesti. Jos se ei ole, ajansiirtotoiminto ei toimi. Jos ajansiirto 
ulotetaan A/V:hen, tulee käyttää PAUSE (keskeytä) -painiketta. 

 Tallennuksen oletusaika : Voit asettaa tallennuksen oletusajaksi 5 minuuttia - 10 tuntia. 

 

5.7.2 Kiintolevyn tiedot  
1.Näkyviin tulee kiintolevyn tiedot, kuten kokonaistila, 

vapaa tila, käytetty tila ja malli. 
 
 
 
 
 
 

5.7.3 Alusta kiintolevy  
1.Jos painat  -painiketta, voit poistaa kaikki 

kiintolevyn tiedostot pysyvästi. Varmista valinta 
antamalla salasana. 
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6. Yleisten tietojen tarkastelu 

6.1 Palkin tiedot 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Aina kun painat INFO-painiketta, palkin tietojen 
ikkuna tulee näkyviin muutamaksi sekunniksi. 

  * Löydät myös tulostuserottelun vasemmasta sivusta 
 
 
 
 
 
2.Kun painat INFO-painiketta uudelleen palkissa, 

yksityiskohtainen EPG-ikkuna tulee näkyviin 
3.Kun painat INFO-painiketta kolmannen kerran, 

tiedot ja EPG-ikkuna katoavat. 
 

Tapahtumatiedot 

Kanavan numero ja nimi 

TV-tyyppi 
(TV tai radio) 

Tapahtuman etenemispalkki 
Nykyisen tapahtuman nimi 

Teksti-tv 
Tekstitys

Ohjelman päivityksen hälytys Lukitus 
Salaus 

Multifeed 

Kuluva aika 

Signaalin laatupalkki 
Signaalin voimakkuuspalkki 

Erottelu 

Äänen kieli 

Lapsilukko 
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6.2 TV:n ja radion vaihtaminen 

Kun katselet TV:tä tai kuuntelet radiota, voit valita TV:n tai radion käyttämällä TV/Rad-painiketta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

6.3 TV- tai radiokanavaluettelot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TV-tyyppi 
(TV tai radio) 

TV-tyyppi tai  
ryhmän nimi Ryhmän tila

Ryhmä 

Lukitus 
Näytä 

Katsele 

Kanava 
Parametrit 
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6.3.1 Katselutila 
Katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota voit katsella kanavaluetteloa. Paina  -painiketta 
Näyttää kanavaluettelon. Voit tarkastella useita kuvakkeita kanavaluettelon alaosassa. 
Jokaisella kuvakkeella on erityinen ja sopiva toiminto käyttäjälle. Jos haluat muuttaa tilaa, paina  
◀ / ▶  -painikkeita siirtyäksesi halutulle kuvakkeelle. 
 
1.Jos haluat tarkastella lajiteltua 

kanavaluetteloalista, paina A-Z-painiketta. 
2.Paina ▲ / ▼ -painikkeita siirtääksesi kohdistinta. 
3.Paina  -painiketta katsellaksesi haluamaasi 

kanavaa. 
4.Jos haluat piilottaa kanavaluettelon, paina  

Exit -painiketta. 
 
 

 Jos haluat lajitella kanavat, paina A-Z-painikkeita. 

 Jos haluat muuttaa TV/Radio-tilaa, paina TV/Rad-painikkeita. 

 Kun haluat palata edelliselle tai seuraavalle kanavasivulle, paina P+-painiketta. 

 

5.Jos tiedät oikean haluamasi kanavanumeron, 
painat numeroa numeronäppäimistöllä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.Jos haluat siirtyä aakkoselliseen siirtymiseen, 

sinun täytyy vaihtaa kanavaluettelo lajiteltuun 
tilaan. Siirtääksesi luettelon lajiteltuun tilaan, 
paina A-Z-painiketta kanavaluettelossa tai Live-
näytöllä. 

7.Paina numeropainiketta. Aakkosellinen alusta 
tulee näkyviin. 

8.Voit valita aakkoset numeronäppäimillä (1–9) / 
▲ / ▼ / ◀ / ▶  painikkeilla. 

9.Paina  -painiketta. Jos käyttäjän syöttämällä 
kirjaimella alkavaa kanavaa ei ole, mitään 
muutosta ei tapahdu. 
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6.3.2 Lukitustila 
1.Valitse Lukitus-kuvake ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2.Valitse lukittava kanava ja paina  -painiketta. 
3.Aseta salasana. Lukitusmerkki tulee näkyvin 

kanavan nimen vasemmalle puolelle. Peruuta 
painamalla  -painiketta. 

4.Paina EXIT-painiketta tallentaaksesi ja 
poistuaksesi. 

 
 
 

6.3.3 Suosikkilista 
Voit tehdä enintään 8 ryhmää. Jokaiseen ryhmään voi sovittaa 100 kanavaa. 
Joten voit saada 800 suosikkikanavaa. 
 
1.Valitse Suosikki-kuvake ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2. Valitse kanavat, jotka haluat lisätä 

suosikkikanavaluetteloon. 
3.Paina  -painiketta ja pieni suosikki-ikkuna 

tulee näkyviin ruudun oikeaan reunaan. 
4.Valitse ryhmän numero ▲ / ▼  -painikkeella ja 

paina  -painiketta. Peruuta painamalla  -
painiketta. 

5.Jos haluat valita toisen kanavan nykyisessä 
ryhmässä, paina ▲ / ▼  painiketta. Korostettu 
kanava näytetään kanavaluettelossa. 

6.Paina  -painiketta ja aseta ryhmä valitulla 
ryhmällä ▲ / ▼  -painikkeella. 

7.Paina EXIT-painiketta tallentaaksesi ja 
poistuaksesi. 
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6.4 Vaihtoehto 

Paina katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota Opt-painiketta. Näet pienen ponnahdus- 
ikkunan. Valitse vaihtoehto kuten äänen kieli, teksti-tv:n kieli ja tekstityskieli. Jos 
haluat muuttaa vaihtoehtotilaa, paina ◀ / ▶  -painikkeita. 
 

6.4.1 Äänen kieli 
1.Valitse 'Ääni' ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Paina ▲ / ▼  -painiketta valitaksesi haluamasi 

äänen kielen. 
3.Vaihda kieli  -painikkeella. 

 
 
 
 

6.4.2 Teksti-tv:n kieli 
1.Valitse 'Teksti-tv' ◀ / ▶ -painikkeilla tai paina 

Teksti-painiketta kaukosäätimessä. 
2.Valitse kieli ▲ / ▼  -painikkeilla. 
3.Paina  -painiketta. 
4.Voit katsoa teksti-tv:n sisältöä kielellä, jos se on 

käytettävissä. 
 
 
 
 

6.4.3 Tekstityskieli 
1.Valitse 'Tekstitys' ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Valitse kieli ▲ / ▼ -painikkeilla. 
3.Paina  -painiketta. 
4.Jos valittu kieli ei ole saatavissa, et voi katsella 

tekstitystä. 
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6.5 A/V+ 

Paina katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota A/V+ -painiketta. Näet pienen 
ponnahdusikkunan. Voit valita vaihtoehdon (äänen tila, videotila, videoformaatti). Jos haluat 
muuttaa vaihtoehtotilaa, paina ◀ / ▶ -painikkeita. 
 

6.5.1 Äänitila 
1.Valitse 'Äänitila' ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Aseta kaiuttimien ulostulon suunta ▲ / ▼  

-painikkeilla.  
(STEREO, VASEN, OIKEA, YHDIST.) 

3.Paina  -painiketta tallentaaksesi ja 
poistuaksesi. 

 
 
 
 

6.5.2 Videotila 
1.Valitse 'Videotila' ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Aseta TV-ruudun kuvakoko ▲ / ▼ -painikkeilla.  
3.Paina  -painiketta tallentaaksesi ja 

poistuaksesi. 
 
 
 
 
 

6.5.3 Videoformaatti 
 

1.Valitse 'Videoformaatti' ◀ / ▶ -painikkeilla. 
2.Aseta TV:si videoerottelu ▲ / ▼ -painikkeilla.    
3.Paina  -painiketta tallentaaksesi ja 

poistuaksesi. 
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6.6 Fav 

Paina katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota Fav-painiketta. Näet pienen ponnahdusikkunan. 
Voit valita suosikkiryhmän. 
 

6.6.1 Suosikki 
1.Valitse 'Suosikki' ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2.Valitse ryhmä ▲ / ▼ -painikkeilla.  
3.Paina  -painiketta katsellaksesi valitun ryhmän 

kanavaluetteloa. 
 
 
 

6.7 A-Z 

Paina katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota A-Z-painiketta. Voit katsoa lajiteltua 
kanavaluetteloa. 
 
 

6.8 EPG 

Paina EPG-painiketta ja näkyviin tulee elektroninen kanavaopas, jos se on käytössä. 
Kestot on järjestetty riviin ja kanavaluettelot näytetään sarakkeessa. 
 

6.8.1 EPG-tiedot 
1.Valitse aikaväli ◀ / ▶  -painikkeilla. 
2.Katsele kanavaopasta ▲ / ▼  -painikkeella, ja 

EPG-tiedot tulevat näkyviin näytön alle. Pieni 
näyttö vasemmalla vaihtuu vain, jos painat  -
painiketta kanavaluettelossa. 

3.Paina ‘EXIT’-painiketta poistuaksesi. 
 
 

 Paina Opt-painiketta varataksesi kanavat tapahtumaan. Jos haluat tietää varauksen 
yksityiskohtaisen kuvauksen, katso varauksen kuvaus luvussa 5.4.1. 

 Kun yhtä tai kahta kanavaa tallennetaan, voit hakea vain varausluettelosta. 
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7. PVR 

7.1 Tiedostoluettelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paina katsoessasi TV:tä tai kuunnellessasi radiota List –painiketta. Voit katsoa tallenneluetteloa. 
 

7.1.1 Toistotila 
1.Valitse 'Toistotila' Opt-painikkeella. 
2. Valitse tallennettu tiedosto ▲ / ▼ -painikkeilla.  
3.Paina  -painiketta ja tiedosto toistetaan. 
4.Voit Toistotilassa siirtää etenemispalkkia 

vasemmalla Opt-painikkeella ja siirtää sitä 
oikealle A/V+ -painikkeella. 

5.Sulje tiedostoluettelo EXIT-painikkeella. 
 
 
 
 

Lajittele Etenemispalkki 

Juke Box 
Kansio 

Juke Box 
Lukitus 

Uudelleen nimeäminen 
Poista 
Toisto 

HDD-tiedot
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6.Voit katsoa yksityiskohtaisia tiedostotietoja.  
7.Katsele valitun tiedoston tiedot painamalla INFO-

painiketta. 
8.Piilota tiedot painamalla EXIT-painiketta. 
 
 
 
 

 

7.1.2 Poistotila 
1.Valitse 'Poistotila' Opt-painikkeella. 
2. Valitse poistettava tiedosto ▲ / ▼ -painikkeilla.  
3.Jos haluat poistaa tiedoston, paina 'Kyllä' 

ponnahdusikkunassa. 
4.Paina EXIT-painiketta poistuaksesi. 

 
 
 

7.1.3 Uudelleennimeämistila 
1.Valitse 'Uudelleennimeämistila' Opt-painikkeella. 
2.Valitse uudelleennimettävä tiedosto ja paina  

painiketta. Pieni nimen muokkausikkuna tulee 
näkyviin.  

3.Voit kirjoittaa tiedoston nimen jokaisen kirjaimen 
käyttämällä ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painiketta ja  -
painiketta. 

4.Kun uudelleennimeäminen on valmis, valitse 
Valmis-välilehti. 

5.Paina EXIT-painiketta poistuaksesi. 
 
 

7.1.4 Lukitustila 
1.Valitse 'Lukitustila' Opt-painikkeella. 
2.Paina  -painiketta. Seuraava viesti-ikkuna tulee 

esiin.  
3.Anna salasanasi ja korostettu tiedosto lukitaan. 
4.Jos haluat lukita toisen tiedoston, valitse tiedosto 

▲ / ▼  -painikkeilla. Ja paina  -painiketta. 
5.Paina EXIT-painiketta poistuaksesi. 
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7.1.5 JUKEBOX 
1.Valitse 'Jukebox-tila' Opt-painikkeella. 
2.Paina FAV-painiketta. Seuraava ponnahdusikkuna 

tulee esiin. 
3.Valitse ‘Luo Jukebox’ -tila.  
 
 
 
 
 
 
4.Seuraava JUKEBOX-ikkuna tulee näkyviin. 
5.Valitse Radio- tai AV-tiedostot tiedostoluettelosta 

lisätäksesi ne JUKEBOXiin. Peruuta poisto 
painamalla painiketta JUKEBOX-ikkunassa ko. 
ohjelman kohdalla. 

6.Paina EXIT-painiketta tai Opt-painiketta 
lopettaaksesi tiedostojen lisääminen. 

 
 

 
 
 

7.1.6 Kansio 
1.Valitse 'Jukebox-tila' Opt-painikkeella. Paina FAV-

painiketta. Seuraava ponnahdusikkuna tulee 
esiin. 

2.Valitse Luo kansio -tila. 
 
 
 
 

 
 
3.Pieni nimen muokkausikkuna tulee näkyviin. 
4.Voit kirjoittaa kansion nimen jokaisen kirjaimen 

käyttämällä ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painiketta ja  -
painiketta. 

5.Kun uudelleennimeäminen on valmis, valitse 
‘Valmis'-välilehti. 
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6.Valitse Radio- tai AV-tiedostot tiedostoluettelosta 

 -painikkeella lisätäksesi ne kansioon. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

7.2 PVR-palkki 

PVR-palkkiin sisään pääsee painamalla ◀ / ▶  -painiketta tai trikkipainiketta kuten PLAY ( � ). 
FF( ��), REW(�� ), SLOW( �). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuvakkeiden kuvaus  

 : Ajansiirron tila 
 

 : Tallennustila 
 

    : Toisto ja puolinopeus 
 
 
 
 

 

Nykyisen kanavan nimi Nykyinen sijainti Aikaväli 

Tallenna aika Etenemispalkki 

PVR-tila 

Säätöasetuskohta 
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7.2.1 Ajansiirto  
Ajansiirtotoiminto tallentaa automaattisesti sillä hetkellä toistettavan ohjelman väliaikaisesti. 
 
1.Jos ajansiirtotoiminto on asetettu päälle PVR-

valikosta. Ajansiirtotoiminto toimii lähetyksen 
aikana ja vaihtaa kanavaa. Ajansiirtotoimintoa ei 
voi pysäyttää sen ollessa päällä, paitsi jos haluat 
tallentaa kanavan. 

 
 
 
 

2.Jos ajansiirtotoiminto on otettu pois päältä PVR-
valikosta. Ajansiirtotoiminto toimii vain silloin, kun 
painat PAUSE (  ) -painiketta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Tallennus 
1.Paina REC ( ●  ) -painiketta, jolloin katsomasi 

kanava tallentuu. Seuraava ponnahdusikkuna tulee 
esiin. 

2.Valitse haluamasi tila (Oletustallennus & 
Tapahtumatallennus). Jos valitsit 'Oletustallennus', 
voit jatkuvasti tallentaa kanavaa. Jos valitsit 
'Tapahtumatallennus', voit tallentaa vain katsomasi 
ohjelman. 

 
 

3.Tallennustilaa ei voi peruuttaa millään 
ohjaustoimenpiteellä, esim. vaihtamalla kanavaa 
jne., paitsi painamalla STOP( ■  ) -painiketta. 
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 Tallennuksen maksimikestoaika on valikossa oleva tallennuksen oletusasetusaika. Jos haluat 
muuttaa kestoa, paina ▲ / ▼  -painikkeita. 

 (Vähintään: 5 minuuttia, enintään: 10 tuntia) 

 

Parhaillaan tallennettavan ohjelman toisto 

1.Paina REC ( ●  ) -painiketta haluamallasi 
kanavalla. 

2.Paina REW -painikkeita ja käytä  
▲ / ▼ / ◀ / ▶  -painikkeita etsiäksesi paikan 
jota haluat katsoa.  

 
 
 
 
3.Paina PLAY-painiketta, kun löysit haluamasi 

paikan. 
4.Tallennettu sisältö toistetaan hakemastasi 

paikasta tallennettuun osaan saakka.  
 
 
 
 
 

 

Yhden kanavan tallennus ja toisen katsominen yhtä aikaa 

1.Voit katsoa toista kanavaa koko ajan tallennuksen 
aikana. Paina REC ( ●  ) -painiketta haluamasi 
kanavan kohdalla. 

2.Katsele kanavaluetteloa  -painikkeella 
3.Valitse katseltava kanava ▲ / ▼  -painikkeilla. 
 

 
 
 

 Useita kanavia on rajoitettu tallennettujen kanavien 
taajuuden vuoksi. 
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Kahden tallentaminen 

1.Paina REC-painiketta haluamasi kanavan kohdalla. 
2.Vaihdettaessa kanavaa on mahdollista tallentaa 

joku toinen kanava painamalla REC-painiketta.    
3.Kaksi kanavaa tallentuu samanaikaisesti. 

 

 
 
 

4.Jos haluat pysäyttää tallennuksen, paina STOP-
painiketta. 

5.Valitse haluamasi kanava ▲ / ▼ -painikkeilla ja 
paina OK-painiketta haluamasi kanavan kohdalla. 
Valitse ▲ / ▼ -painikkeilla ”Kyllä” ja hyväksy ”OK” 
painikkeella. Jos et halua pysäyttää kumpaakaan 
tallennusta, valitse ”Ei”. 

 
6.Jos tallennettava kanava on varattuna Varaaminen-

valikossa, ponnahdusikkunat tulevat näkyviin, kun 
Varaaminen-toiminto suoritetaan varatun ajan 
mukaan. 

 
 
 
 
 

 

Kahden tallennus ja yhden tiedoston toisto samanaikaisesti  

1.Paina REC ( ● ) -painiketta haluamasi 2 kanavan 
kohdalla kuten edellä. 

2.Paina LIST (luettelo) -painiketta avataksesi 
tiedostoluettelon.    

3.Valitse haluamasi tiedosto ▲ / ▼  -painikkeilla. 
4.Paina  tai PLAY-painiketta tiedoston 

toistamiseksi. 
5.Paina STOP-painiketta tiedoston katselun 

lopettamiseksi, minkä jälkeen esitetään 
tallentuva kanava. 
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 7.2.3   Toisto 
1.Paina LIST (luettelo) -painiketta avataksesi 

tiedostoluettelon. 
2.Valitse katseltava tiedosto ▲ / ▼ / ◀ / ▶  

-painikkeilla. 
3.Paina  tai PLAY -painiketta. 
4.Paina EXIT-painiketta poistuaksesi 

tiedostoluettelosta. 
5.Kun toistat tiedoston, tiedostoluettelo häviää. 
 
 

 
6.Paina ▲ / ▼ -painikkeita tai trikkipainiketta kuten 

REW, FF jne., jos haluat tarkistaa toiston tilan. 
 
 
 
 
 
 
 
7.Voit siirtyä toistotilassa myös numeropainikkeilla 

(0~9). Numero tarkoittaa kymmenesosaa 
tallenteesta. Esimerkiksi painamalla numeron 5, 
siirryt tallenteen puoleen väliin.  

 
 
 
 
 
 

Hyppäys toistotilassa 

1.Voit sijoittaa säätöasetuskohdaksi haluamasi 
paikan käyttäen ◀ / ▶   -painikkeita. 

2.Toistoa jatketaan siitä kohdasta, jossa vapautit 
◀ / ▶  -painikkeen. 
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Kirjanmerkki 

Kirjanmerkkejä voidaan asettaa eri ohjelmatiedoston kohtiin, 
mistä jatketaan tai mikä on erityishuomion kohteena. 
 
1.Toista katsottava tiedosto. 
2.Siirrä säätöasetuskohtaa haluamaasi paikkaan 

käyttäen ◀ / ▶   -painikkeita. Paina sitten 
MARK (merkki) -painiketta, jolloin valkoinen pieni 
palkki tulee siihen kohtaan. 

3. Kirjanmerkki poistetaan siirtämällä 
säätöasetuskohtaa käyttäen ◀ / ▶   -painikkeita, 
jolloin säätöasetuskohdan väri tulee mustaksi ja 
painamalla juuri silloin MARK-painiketta. 

4.Paina JUMP (hyppää) -painiketta, jolloin 
säätöasetuskohta hyppää seuraavaan 
kirjanmerkkikohtaan, jolloin toisto alkaa tästä 
kohdasta. 

 
 Kirjanmerkkien maksimimäärä yhdessä tiedostossa on kaksikymmentä. 

 Ensimmäinen kirjanmerkki tiedostossa on aloituskohtana. 
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 7.2.4 FF/REW/SLOW-tila 
Nämä toiminnot ovat käytössä toisto- ja ajansiirtotilassa. 
 

<Nopeasti eteenpäin: x2, x3, x4 > 

1.Paina FF( ►►) -painiketta. 
2.Jos FF( ►►) -painiketta painetaan jatkuvasti, 

nopeus lisääntyy jopa 4-kertaisesti. Normaali tilaan 
painamalla PLAY ( ) –painiketta. 

3.Normaali tilaan painamalla PLAY ( ) –painiketta. 
 
 
 
 
 

 
 
 

<Pikaselaus taaksepäin: x2, x3, x4 > 

1. Paina REW(◄◄ ) -painiketta. 
2. Jos REW(◄◄ ) -painiketta painetaan jatkuvasti, 

nopeus lisääntyy jopa 4-kertaisesti. 
3. Normaali tilaan painamalla PLAY ( ) –painiketta.  
 
 
 

 
 

<Slow> 

1. Paina SLOW( �) -painiketta. 
2. Jos SLOW( �) -painiketta painetaan jatkuvasti,     

nopeus alenee jopa 1/4-kertaisesti. 
3. Normaali tilaan painamalla PLAY ( ) –painiketta. 
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7.2.5 Pätkän toiston, kopioinnin ja poiston asetus 
Voit asettaa pätkän toiston, kopioinnin ja poiston tallennetusta tiedostosta PVR-palkista. 
 

1. Toista tallennettu tiedosto. 
2. Aseta säätöasetuskohta haluamaasi 

lähtöpaikkaan ◀ / ▶  -painikkeilla. 
3. Paina A-B-painiketta lähtökohdan asettamiseksi, 

ja siirrä sitten päätöskohtaa ◀ / ▶  -painikkeilla. 
 
 
 
 
4.  Paina A-B-painiketta jälleen päätöskohdassa, ja 

ponnahdusikkuna tulee näkyviin. 
5. Voit valita toiminnon kuten Toista valinta, Kopioi 

valinta, Leikkaa valinta ◀ / ▶   -painikkeilla. 
6. Paina  -painiketta aloittaaksesi ryhmän toiston, 

kopioinnin tai leikkaamisen. 
7. Paina EXIT- tai A-B-painiketta asetuksen 

peruuttamiseksi. 
8. Editoidusta pätkästä tulee oma tallenne. 

Alkuperäisen nimen eteen tulee ”Edit(1)…”. 



  

47 

 

7.3 JUKEBOX-toisto 

Voit toistaa radio- tai AV-tiedostoja sen jälkeen, kun olet lisännyt tiedostoja JUKEBOXiin. 
 

1.Valitse katseltava tiedosto ▲ / ▼ /P+/P- -
painikkeilla Jukebox-kansiossa. 

2.Paina  -painiketta tai PLAY( �) -painiketta. 
3.Lopeta toisto painamalla EXIT-painiketta. 
 
 
 
 
 

 
4.Jos haluat nähdä JUKEBOXin tiedostoluettelo, paina 

 -painiketta JUKEBOX-kansion valinnan jälkeen. 
Tiedostoluetteloikkuna tulee näkyviin kuten kuvassa 
vasemmalla 
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Lisätietoja 

A.1 Vianetsintä 

Vastaanottimen ongelmiin on monenlaisia syitä. Tarkasta vastaanotin alla kuvattujen 
toimenpiteiden mukaisesti. 

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa seuraavien vianetsintätoimenpiteiden jälkeenkään, ota 
yhteyttä myyjään. Älä avaa vastaanottimen kantta. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen. 

 

Vian merkki Syy Korjaustoimenpide 

Etupaneelissa ei näy 
mitään.  

Virtajohtoa ei laitettu 
seinärasiaan. 

Tarkasta, että virtajohto on laitettu 
seinärasiaan.  

Vastaanottimen Audio/Video -
ulostulon liitäntä TV:hen väärä. 

Liitä vastaanottimen Audio/Video -
ulostulon liitäntä TV:hen oikein. 

Antennin liitäntä väärä. Liitä antennijohto oikein. 

Tulee ilmoitus huonosta 
signaalista tai ei ole sitä 
lainkaan. 

Tarkasta muu antennin ja 
vastaanottimen väliin kytketty laite, 
tai siirrä 
antennin paikkaa. 

Äänen mykistyminen Paina MUTE-painiketta. 

Ei kuvaa eikä ääntä. 

TV:n virta pois. Kytke TV päälle 

Vastaanotin ei voi vastaanottaa 
signaalia. 

Tarkasta antennijohto, vaihda johto tai 
kytke johto vastaanottimeen tiukemmin. 

Ei kuvaa. 

Joidenkin viritinparametrien 
väärät arvot. 

Aseta viritinparametrien arvot oikein. 
Katso asennusvalikkoa. 

Ei signaalia tai se on 
huono. 

Mahdollinen katkos 
lähetyksessä tai ongelma 
verkossa. 

Tarkista antenniliitosjohdon kiinnitys. 
Tehdasasetuksien palautus ja kanavien 
uudelleen haku. 

Kaukosäädin ei toimi. Kaukosäätimessä ei ole 
paristoja tai ne on käytetty 
loppuun. 

Tarkasta, onko paristot/akut laitettu 
oikein kaukosäätimeen. 
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A.2 Tekniset tiedot 

 

1. Viritin ja demodulaattori 

Parametrit Spesifikaatiot 

Tulotaajuusalue 47–862 MHz 

RF tulosignaalin taso -15 ~ +15 dBm 

RF impedanssi 75 Ω 

Demodulaatio QAM 

Symbolinopeus 7 Msps 

 

2. MPEG 

Parametrit Spesifikaatiot 

Siirtovirta MPEG-2 ISO/IEC 13818 siirtovirtaspesifikaatio 

Tulonopeus  Max. 15Mbit/s 

Video MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC 

Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital) 

Kuvasuhde 4:3 tai 16:9 

Aktiivinen pikseli 1920 x 1080i, 1280 x 720p, 720 x 576p, 720 x 576i 

Äänitila Stereo, kaksikanavainen, yhdist. stereo, mono 

Äänen 
näytteenottotaajuus 

32/44.1/48kHz 
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3. Liitin  

Portti Spesifikaatiot 

Video TV SCART (RGB, CVBS, S-VIDEO) 
VCR SCART (CVBS ) 
RCA (VIDEO) 
Komponentti (YPbPr) 
HDMI 

Audio TV SCART 
VCR SCART 
RCA (Audio L,R) 
SPDIF 

 

4. Virransyöttö 

Parametrit Spesifikaatiot 

Tulojännite 90–260 VAC (SMPS) 

Virrankulutus  Toiminta: 28 W 
Lepotila: 8 W 

Suojaus Erillinen sisäinen sulakkeiden suojaus 
Suojaus salamia vastaan 

 

5. Maksullisten kanavien liitäntä  

 

6. Ympäristö 

Parametrit Spesifikaatiot 

Käyttölämpötila 0–45 °C 

Säilytys  -10–+50 °C 

Säilytyksen kosteusarvo 5–90 %:n suhteellinen kosteus 
Ei tiivistymistä 

Käytön kosteusarvo 10–85 %:n suhteellinen kosteus 
Ei tiivistymistä 

Paino 3,4 kg 

Mitat (K x L x S) 60 x 360 x 270 mm 

 

Parametrit Spesifikaatiot 

Sisäänrakennettu 1 aukkoinen toimikortin lukija (Conax) 
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7. SCART-kanta: 

PIN-nro TV AUX 

1 Audio Out oikea Audio Out oikea 

2 - Audio In oikea 

3 Audio Out oikea Audio Out vasen 

4 Audio maatto Audio maatto 

5 Sininen maatto Sininen maatto 

6 - Audio In vasen 

7 Sininen Out Sininen In 

8 Toimintojen säätö Out Toimintojen säätö In  

9 Vihreä maatto Vihreä maatto 

10 - - 

11 Vihreä Out Vihreä In 

12 - - 

13 Punainen maatto Punainen maatto 

14 Fast Blanking maatto  Fast Blanking maatto  

15 Punainen (C) Out Punainen (C) In 

16 Fast Blanking Out Fast Blanking in 

17 CVBS maatto CVBS maatto 

18 CVBS maatto CVBS maatto 

19 CVBS(Y) Out CVBS Out 

20 - CVBS(Y) In 

21 Maatto Maatto 
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A.3 Termisanasto 

 

EPG 
Elektroninen ohjelmaopas. Ohjelmisto, joka mahdollistaa katselijoiden navigoinnin helposti 
suuressa määrässä kanavia digitaaliteknologian avulla ja antaa mahdollisuuden valita haluamansa 
palvelun. 
 

FEC 
Edistää virheen korjausta. Virheellisten bittien korjaus vastaanotetussa signaalissa. 
 

Lapsilukko 
Ominaisuus, jonka avulla vanhemmat voivat lukita ohjelmia, joita he pitävät sopimattomina 
lapsilleen. Lukittu kanava tai ohjelma voidaan avata vain salasanalla. 
 

PIN-koodi  
Personal Identification Number. Nelinumeroinen koodi, jota käytetään kanavien ja ohjelmien 
lukitsemiseen/siitä avaamiseen, kuten lapsilukkotoiminto. 

 

SCART  
21-pinninen liitin, jota käytetään liittämään STB, TV ja VCR. 
 

Salattu ohjelma 
Jotkut ohjelmat lähetetään salatussa muodossa. Toimikortti ja mahdollisesti 
CA-moduuli tarvitaan tällaisten ohjelmien katseluun. 
 

Symbolinopeus 
Digitaalisen siirron pakkauskoko. 
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Finnsat kuluttajatuki on apunasi tarvittaessa 

 
Puhelinnumero asiakaspalveluun: 0600–13444  
(numero on maksullinen 0,67 eur/min +pvm). 
 
Palvelun aukioloaika on arkisin, maanantai-perjantai klo 9.00-17.00.  
Palvelukielenä ovat suomi ja englanti. 
 
Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse: kuluttajatuki@finnsat.fi 
 
Finnsat kuluttajapalvelusta saa apua seuraaviin ongelmiin: 
• digiboksien ja vastaanottolaitteiden ongelmat 
• apua laitteiden perusasennukseen 
 

Finnsat huolehtii asiakkaistaan 
 
Pyrimme poikkeuksellisen huolellisesti varmistamaan maahantuomiemme digiboksien toiminnan 
Suomen digi-TV-järjestelmässä ja tarjoamme tehokkaan tuki- ja huoltopalvelun suomalaiselle 
kuluttajalle. 
 
Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja perusteellinen tuotekehitys- ja testausosasto, jonka 
tehtävänä on varmistaa maahantuomiemme laitteiden toiminta. Finnsatin tuki ja huolto ovat 
varmasti kaikkien kuluttajien tavoitettavissa. 



www.finnsat.tv




