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Huomautus

Huomautus
Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi
vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset.

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä poista kantta (tai takalevyä).
Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jätä huolto pätevän
huoltohenkilön tehtäväksi. Viittaa tilanteeseen, joka voi vahingoittaa
laitteistoa.
Tämä symboli ilmoittaa television sisällä olevasta vaarallisesta
jännitteestä, joka muodostaa sähköiskun tai vamman vaaran. Viittaa
riskitilanteeseen, joka voi aiheuttaa vakavan vamman.
Tämä symboli osoittaa television kanssa toimitettuja tärkeitä ohjeita.

WEEE-merkkiin liittyvät ohjeet
Älä hävitä tuotetta yhdessä muiden jätteiden kanssa. Kierrättämällä
tuotteen tuet materiaalien uudelleenkäyttöä. Tuotteen kierrätys ja oikea
hävittäminen vähentävät ympäristö- ja terveyshaittoja.
Käyttö kotitaloudessa: ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai
paikallisviranomaisiin saadaksesi tietoa tuotteen turvallisesta
kierrätyksestä.
Yrityskäyttäjät: ota yhteyttä laitetoimittajaan ja tarkasta
ostosopimuksen määräykset ja ehdot. Tätä tuotetta ei pidä hävittää
yhdessä muiden jätteiden kanssa.

Copyright (Copyright © 2007 HUMAX Corporation)
Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää osittain tai kokonaan ilman HUMAXin edeltävää kirjallista
suostumusta lukuun ottamatta tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeuslakiin perustuvaa omistusoikeuden
hyväksymistä.

Takuu
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. HUMAX ei ole vastuussa tämän oppaan
sisältämien tietojen käytöstä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista.
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Tavaramerkit
VIACCESS™ on France Telecomin tavaramerkki.
CryptoWorks™ on Philips Electronics N.V:n tavaramerkki.
Irdeto on Mindport BV -yhtiön tavaramerkki.
Nagravision on KUDELSKI S.A. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
Conax on Telenor Conax AS. -yhtiön tavaramerkki.
on SRS Labs, Inc. -yhtiön tavaramerkki.
TruSurround XT -tekniikkaa käytetään SRS Labs, Inc. -yhtiön myöntämällä lisenssillä.

Kiitämme sinua tämän HUMAX-television ostamisesta. Lue tämä opas
huolellisesti, jotta voit asentaa television turvallisesti ja pitää sen parhaassa
mahdollisessa toimintakunnossa. Säilytä tämä opas television lähellä
varmistaaksesi parhaan mahdollisen toiminnan.

Tämä opas koskee malleja LGB-22DYT ja LGB-22DTT.
Tämän oppaan kuvat ja kuvaruutuvalikot saattavat poiketa hieman todellisista
toiminnoista.
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Yleiset turvallisuusvarotoimet
Virta
Liitä virtajohto sopivaan pistorasiaan. Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä vahingoittuneita virtajohtoja tai pistokkeita tai huonosti kiinnitettyä pistorasiaa. Niin
toimiminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä koskaan koske virtajohtoon märillä käsillä. Niin toimiminen voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä käytä useita laitteita yhdessä pistorasiassa. Pistorasian kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.
Älä taita tai kisko virtajohtoa äläkä aseta painavia esineitä sen päälle. Niin toimiminen voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Muista irrottaa virtajohto vetämällä pistokkeesta. Sisäinen katkos voi aiheuttaa tulipalon.
Kun siirrät tuotetta, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Varmista myös, että muut laitteet,
kuten antenni tai liittimet, on irrotettu liitännöistä ennen kuin siirrät tuotetta. Muuten seurauksena voi
olla vahingoittuneen virtajohdon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.
 Verkkovirtapistokkeen tulee olla helposti tavoitettavissa.
 Pistoke on kytkettävä siten, että se voidaan irrottaa helposti pistorasiasta.

Asennus
Pidä tuote kaukana kaikista lämmityslaitteista. Tuotteen asettaminen lämmityslaitteen läheisyyteen voi
aiheuttaa tulipalon.
Pidä virtajohto kaukana kaikista lämmityslaitteista. Päällysteen sulaminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Sijoita antenni mahdollisimman kauaksi mahdollisista korkeajännitejohdoista.
Kosketus korkeajännitejohtoihin voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä asenna tuotetta öljyisiin, savuisiin tai kosteisiin (tai sateelle/vedelle alttiisiin) paikkoihin tai autoihin.
Niin toimiminen voi aiheuttaa tulipalon.
Ulkoantennin ja sisäjohdotuksen liitäntä tulee kääntää niin, ettei siihen pääse valumaan sadevettä.
LCD-näytön altistaminen vedelle (sateelle) aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä käytä tuotetta kosteissa paikoissa. Kosteus lyhentää tuoteen käyttöikää ja voi aiheuttaa oikosulun
tai tulipalon.
Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa lämpötila on alle 5 °C.
Vältä asentamasta tuotetta huonosti ilmastoituihin paikkoihin. Sisäinen kuumeneminen voi aiheuttaa
oikosulun ja tulipalon.
Varmista, että et peitä tuuletinta (pöytäliinalla, verholla tai vastaavalla). Sisäinen kuumeneminen voi
aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.
Älä asenna tuotetta epävakaalle alustalle tai pienelle telineelle. Tuote voi aiheuttaa vakavia vammoja
pudotessaan jonkun (erityisesti lapsen) päälle. Asenna tuote tasaiselle, vakaalle alustalle, sillä se on
etupainoinen.
Älä asenna tuotetta lattialle. Erityisesti lapset voivat kompastua siihen.

Suomi-4

Yleiset turvallisuusvarotoimet

Käyttö
Irrota tuote verkkopistorasiasta äläkä koske antenniin ukkosmyrskyn aikana. Tämä estää laitteen
vahingoittumisen salaman ja virtapiikin johdosta.
Älä päästä pölyä tai vettä virtapistokkeen nastoihin.
Tämä estää sähköiskun tai tulipalon.
Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle. Tuote voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman
pudotessaan lapsen päälle.
Älä aseta tuoteen päälle mitään, mitä lapset voivat yrittää tavoittaa. Tuote voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai kuoleman pudotessaan lapsen päälle.
Jos poistat tuotteesta pariston, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
Jos lapsi nielee pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Käytä vain määritysten mukaisia paristoja äläkä käytä vanhaa paristoa uuden rinnalla. Aseta paristot
oikein päin napojen (+ tai -) mukaan. Paristojen asettaminen väärin päin voi aiheuttaa sisäisen
räjähdyksen tai paristonesteen vuodon, mistä voi aiheutua sähköisku, fyysisiä vahinkoja tai ympäristön
saastumista.
Älä työnnä tuulettimeen, AV-tuloliittimeen tai moduulien tai älykorttien aukkoihin metallisia tai syttyviä
esineitä tai vieraita aineita. Siitä voi aiheutua vahinkoa tuotteelle ja sen käyttöikä voi lyhentyä.
Älä pura, korjaa tai kokoa laitetta itse. Niin toimiminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota
yhteyttä paikalliseen asiakastukeen.
Pidä tuote erillään syttyvistä ruskuttimista tai muista syttyvistä esineistä.
Niille altistuminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä aseta vesikannuja, kukkamaljakoita, juomatölkkejä, pieniä metalliesineitä tai painavia esineitä
tuotteen päälle. Tuotteen kontakti astioiden sisältöön voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, kun taas
putoavat esineet voivat aiheuttaa vammoja.
Jos tuote vioittuu, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen.
Tämä estää sähköiskun tai tulipalon.
Kun kuulet outoa ääntä, tunnet palaneen hajua, näet savua tai huomaat muuta outoa, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteyttä asiakastukeen. Tee näin estääksesi sähköiskun tai tulipalon.
 Älä käytä teräviä työkaluja kuten neuloja tai kyniä television lähellä, sillä ne voivat naarmuttaa LCDnäytön pintaa.
 Älä käytä liuottimia. kuten bentseeniä, television puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa LCDnäytön pintaa.

Puhdistus
 Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Niin toimiminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
 Älä roiskuta vettä tuotteen päälle. Niin toimiminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
 Käytä vain pehmeää, kuivaa liinaa sillä pinta naarmuutuu helposti. Älä käytä kemikaaleja kuten vahaa,
bensiiniä, alkoholia, ohentimia, hajusteita, voiteluaineita tai puhdistusaineita.
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Luku 1 >> Aloittaminen

Kuvan LGB-22DYT-malli voi poiketa hieman sinun televisiostasi.

Pakkauksen sisältö

LCD-televisio

Käyttöopas

Kaukosäädin
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AAA-paristot (2 kpl)
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Etu- ja yläpaneeli
4

1

5

6

7

8

2

3

1 Kaukosäätimen sensori
Vastaanottaa komennot suoraan kaukosäätimestä ja siirtää ne eteenpäin.

2 Valmiustilan merkkivalo
Palaa sinisenä valmiustilassa.

3 VFD (Vacuum Fluorescent Display) -näyttö ----- (vain LGB-22DYT)
Käytetään radiokanaville.

4

P
-painikkeet
Valitsee kanavat.

5

VOL -painikkeet
Säätää äänenvoimakkuutta.

6 TV/AV-painike
Näyttää lähteen.

7 MENU-painike
Näyttää kuvaruutuvalikon.

8 Standby -painike
Vaihtaa toiminta- ja valmiustilan välillä.
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Taka- ja sivupaneeli
Sivupaneeli

1
4
2
3

1 AV2 (CVBS) -TULO
Tähän liitetään kameranauhurin, videopelikonsolin tai vastaavan laitteen
ääni- ja videolähtöliittimet.

2 S-VIDEO-TULO
Tähän liitetään kameranauhurin, videopelikonsolin tai vastaavan laitteen
S-Video-liitin.

3 H/P (kuulokkeet)
Tähän liitetään kuulokkeet.

4 CI (Common Interface) -PAIKKA
Paikka CI-moduulille.
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Takapaneeli

COMPONENT

1

2

3

4

5

6

1 RF-TULO
Tähän liitetään antenni tai kaapelijärjestelmä.

2 AV1 (SCART) -TULO
Näihin liitetään ulkoisten laitteiden kuten videonauhurin, DVD-soittimen,
videopelikonsolin ja videolevysoittimen tulo- tai lähtöliittimet.

3 KOMPONENTTITULO
Tähän liitetään video- (Y/PB/PR) ja äänikomponentit (L/R).

4 PC-TULO/PC-ÄÄNITULO
PC-tuloliittimet, joihin kytketään tietokoneen video- ja audiolähdöt.

5 HDMI-TULO
Vastaanottaa digitaaliset ääni- ja videosignaalit laitteesta, joka tukee
'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFH +'0, OLLWW\Pll

6 VAIN HUOLTOA VARTEN (RS232C)
Tähän liitetään tietokone television ohjelmiston päivittämiseksi.
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Kaukosäätimen painikkeet
STANDBY
Asettaa television valmiustilaan.
SNOOZE (Torkku)
Siirtyy valmiustilaan hetkellisesti.
Numeropainikkeet (0~9)
Näillä annetaan suoraan näytettävän
kanavan numero. Käytetään
numeroiden syöttämiseen.
FAV
Siirtyy suosikkikanavaan Analog
TV -tilassa. Selaa suosikkikanavia
järjestyksessä televisiota katsottaessa.
Näyttää suosikkikanavaluettelon
Digital TV -tilassa.
LIST
Näyttää kanavaluettelon.

TV/AV
Näyttää kaikki käytettävissä olevat
lähteet. Valitse haluamasi lähde
SDLQDPDOODŸźSDLQLNHWWD
MYKISTYS
Mykistää äänen. Voit peruuttaa
mykistyksen painamalla painiketta
MUTE, VOL+, tai VOL-.
SLEEP
Valitsee valmiiksi määritetyn
aikavälin, jonka jälkeen televisio
siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
PIC MODE
Valitsee kuvatilan (Vakio,
Dynaaminen, Elokuva, Laimea tai
Käyttäjä).
SND EFFECT
Valitsee äänitehosteen (Lattea, Puhe,
Elokuva, Musiikki tai Käyttäjä).
WIDE
Valitsee kuvasuhteen (Autom., 4:3,
14:9, Täysi, Zoom1, Zoom2).
Väripainikkeet
Käytetään vuorovaikutteisten
sovellusten kanssa sähköisen
ohjelmaoppaan kanssa
muokkaa kanavia -tilassa ja
tekstitelevisiotilassa.
EPG
Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan
(EPG) digitelevisiotilassa.
BACK
Palauttaa edellisen näytön.
MENU
Näyttää kuvaruutunäyttö (OSD)
-valikon.
EXIT
Sulkee parhaillaan näytetyn valikon.
1XROLSDLQLNNHHW ŸźŻŹ
Näillä tehdään valintoja
kuvaruutunäyttö (OSD) -valikossa.
OK
Tällä vahvistetaan (tallennetaan tai
syötetään) kuvaruutunäyttö (OSD)
-valikossa tehty valinta.
VOL+/Säätää äänenvoimakkuutta.
P+/- (Page)
Vaihtaa kanavia tai sivuja.
TV/RADIO
Vaihtaa digitaalitelevisio- ja radiotilan
välillä.
INFO
Näyttää nykyisen kanavan tai
kuvalähteen tiedot.

Tekstitelevision toimintopainikkeet
(Tekstitelevisio käytössä/pois
käytöstä)
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
tekstitelevisiopalvelun.
(Sekoitus)
Näyttää tekstitelevision normaalin
lähetyksen päällä.
Säätää taustan näkyvyyden
tekstitelevisiotilassa.
(Hakemisto)
Näyttää tekstitelevision
hakemistosivun.
(Peruuta)
Näyttää televisio-ohjelman
haettaessa uutta tekstitelevisiosivua.
(Paljasta)
Näyttää piilotetut tiedot.
(Tila)
Valitsee tekstitelevisiotilan (LIST/FLOF)
(Koko)
Näyttää kirjaimet kaksi kertaa
kookkaampina.
(Pito)
Pysäyttää nykyisen
tekstitelevisiosivun päivittämättä sitä.
(Aika)
Näyttää ajan ruudun oikeassa
yläkulmassa.
(ÄÄNIRAITA)
Valitsee äänitilan (Stereo/Mono)
Analog TV -tilassa tai ääniraitalistan
Digital TV -tilassa.
(TEKSTITYS)
Tuo tekstityksen kieliluettelon
näkyviin Digital TV -tilassa.
TEXT
Ei käytettävissä tämän tuotteen
kanssa.

Suomi-12

Luku 1 >> Aloittaminen

Laita paristot kaukosäätimeen
Kauko-ohjaimen paristot pitää asentaa tai vaihtaa, kun:
+ Olet juuri ostanut television
+ Kaukosäädin ei toimi

1 3RLVWDNDXNRVllWLPHQWDNDQDROHYDNDQVLSDLQDPDOODPHUNNLl ź DODVSlLQ
ja vetämällä kantta lujasti.

2 Laita kaksi AAA-kokoista 1,5 V:n paristoa varmistaen, että plus(+)- ja
miinus(-)-merkit paristoissa tulevat oikein päin.

3 Sulje kansi.
Huomautus: Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja kuten alkaali- tai
mangaaniparistoja.

Seinäkiinnitys
Televisio voidaan kiinnittää seinään kiinnitystelineellä (myydään erikseen).
VIHJE: Tämä televisio vastaa VESA-asennusstandardia. Jälleenmyyjät myyvät
useita eri telineitä. Telineiden asennusohjeet voivat poiketa toisistaan.

ruuvi

ruuvi
Tässä näkyvät kuvat saattavat poiketa hieman
todellisista telineistä.

1 Irrota jalusta televisiosta ruuvaamalla ruuvit irti, ennen kuin asennat
television seinälle.

2 Aseta pääteline television päälle ja kiristä ruuvit tiukasti.
3 Aseta televisio, johon on kiinnitetty pääteline, seinään kiinnitettyyn
seinätelineeseen.

4 Kiristä turvaruuvi.
Huomautuksia:
1. Pyydä ammattitaitoisia asentajia asentamaan seinäteline seinään.
2. Älä koskaan kiinnitä telinettä heikkoon seinäpintaan kuten laastiin tai pahviin.
3. Kiinnitä seinäkiinnityspidike lujasti seinään, jotta putoava televisio ei aiheuta
vammoja.

Suomi-13

Luku 2 >> Television liittäminen

Kuvan LGB-22DYT-malli voi poiketa hieman sinun televisiostasi.

Antenniin tai kaapeltelevisioon liittäminen.
Jotta televisiolähetykset näkyisivät oikein, on vastaanotettava signaali
ohjelmantarjoajalta.

COMPONENT

tai
kaapelitelevisio

1 Liitä RF-koaksiaalikaapeli antennista tai kaapelista television RF-liittimeen
television takasivulla.

2 Kytke televisioon virta ja paina TV/AV-painiketta valitaksesi Digital TV tai
Analog TV lähetyksen.
Huomautuksia:
1. Parhaan mahdollisen signaalin vastaanottamiseksi on suositeltavaa käyttää
75 ohmin IEC-tyyppistä koaksiaalikaapelia.
2. Signaalien hyvä vastaanotto edellyttää ulkoista antennia. Parhaan
vastaanoton saa asentamalla antennin ulos.
3. Voit parantaa kuvalaatua huonon signaalin alueella ostamalla
signaalivahvistimen ja asentamalla sen asianmukaisesti.
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Videonauhuriin liittäminen
SCART-kaapelin käyttö

COMPONENT

SCART-kaapeli

1 Liitä SCART-kaapeli television AV1 -liittimen ja videonauhurin SCARTliittimen välille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1.
3 Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina
videonauhurin PLAY-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin
käyttöoppaasta)

Audio/Video-yhdistelmäkaapelin käyttö
Äänikaapeli

Videokaapeli

Videonauhuri

1 Liitä videokaapeli television VIDEO (AV2) -liittimen ja videonauhurin
videolähtöliittimen välille.

2 Liitä äänikaapeli television AUDIO-L/R (AV2)-liittimien ja videonauhurin
äänilähtöliittimien välille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV2.
4 Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina
videonauhurin PLAY-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin
käyttöoppaasta)
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Audio/S-Video-kaapelin käyttö
S-Video siirtää videotiedot kahtena erillisenä signaalina (kirkkaus ja väri) toisin
kuin tavallinen video, joka siirtää kaikki signaalit yhtenä pakettina. S-Video ei
siirrä äänisignaalia. Siksi tarvitaan erillinen ääniliitäntä.

Äänikaapeli

S-Videokaapeli

Videonauhuri

1 Liitä S-Videokaapeli television S-VIDEO-liittimen ja videonauhurin SVideolähtöliittimen välille.

2 Liitä äänikaapeli television AUDIO-L/R (AV2)-liittimien ja videonauhurin
äänilähtöliittimien välille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse S-Video.
4 Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina
videonauhurin PLAY-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin
käyttöoppaasta)
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DVD-soittimeen liittäminen
SCART-kaapelin käyttö

COMPONENT

SCART-kaapeli

DVD-LAITE

1 Liitä SCART-kaapeli television AV1-liittimen ja DVD-soittimen SCARTliittimen välille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1.
3 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVDsoittimen PLAY-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen käyttöoppaasta)

Ääni-/yhdistelmävideokaapelin käyttö

COMPONENT

Äänikaapeli

Komponenttikaapeli

DVD-LAITE

1 Liitä yhdistelmävideokaapeli television COMPONENT VIDEO - Y/Pb/Pr
-liittimien ja DVD-soittimen yhdistelmävideolähtöliittimien välille.

2 Liitä äänikaapeli television yhdistelmävideon AUDIO-L/R (COMPONENT)
-liittimien ja DVD-soittimen äänilähtöliittimien välille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse Component.
4 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVDsoittimen PLAY-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen käyttöoppaasta)
Huomautus: Valmistajasta riippuen Y/Pb/Pr-liittimien merkkinä voi olla Y/PB/PR,
Y/B-Y/R-Y tai Y/CB/CR.
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HDMI-kaapelin käyttö
+LJK'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFH +'0, RQMRKWDYDXXVLVWDQGDUGL
digitaalisen videon ja äänen liitäntään.

COMPONENT

HDMI-kaapeli
DVD-LAITE

1 Liitä HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja DVD-soittimen HDMIlähtöliittimen välille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.
3 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVDsoittimen PLAY-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen käyttöoppaasta)
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Digisovittimeen liittäminen
SCART-kaapelin käyttö

COMPONENT

SCART-kaapeli

Digisovitin

1 Liitä SCART-kaapeli television AV1 -liittimen ja digisovittimen SCARTliittimen välille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1.
3 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen käyttöoppaasta)

Ääni-/yhdistelmävideokaapelin käyttö

COMPONENT

Äänikaapeli

Komponenttikaapeli

Digisovitin

1 Liitä yhdistelmävideokaapeli television COMPONENT VIDEO - Y/Pb/Pr
-liittimien ja digisovittimen yhdistelmävideolähtöliittimien välille.

2 Liitä äänikaapeli television yhdistelmävideon AUDIO-L/R (COMPONENT)
-liittimien ja digisovittimen äänilähtöliittimien välille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse Component.
4 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen käyttöoppaasta)
Huomautus: Valmistajasta riippuen Y/Pb/Pr-liittimien merkkinä voi olla Y/PB/PR,
Y/B-Y/R-Y tai Y/CB/CR.
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HDMI-kaapelin käyttö
+LJK'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFH +'0, RQMRKWDYDXXVLVWDQGDUGL
digitaalisen videon ja äänen liitäntään.

COMPONENT

HDMI-kaapeli
Digisovitin

1 Liitä HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja digisovittimen HDMIlähtöliittimen välille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.
3 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen käyttöoppaasta)
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Conditional Access System
(vain digitaalisten kanavien kanssa)
Conditional Access System (CAS) on tekniikka, jolla digitelevisiopalveluiden
käyttöoikeus rajoitetaan valtuutetuille käyttäjille salaamalla lähetettävä ohjelma.

CI-moduulin asentaminen (jossa on Smartcard).
CI-moduuli näyttää samalta kuin salkkumikrojen PCMCIA-kortti. CI-moduuleja
on erilaisia, eri koodausjärjestelmiä varten.

CI-moduuli

Älykortti

1 Seuraa moduulin ohjeita ja laita älykortti CI-moduuliin.
2 Pidä CI-moduuli (jossa on älykortti) pystysuorassa.
3 Työnnä CI-moduuli kokonaan aukkoon.
Huomautus: Varmista, että asetat älykortin tai CI-moduulin oikein päin. Väärin
päin asettaminen voi vahingoittaa älykorttia tai CI-moduulia.
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Kuulokkeiden kytkeminen
Liitä kuulokkeet television H/P-liittimeen, jos haluat katsoa televisiota
häiritsemättä muita.

Huomautus: Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö kovalla äänenvoimakkuudella
voi vahingoittaa korvia.

Tietokoneeseen liittäminen

COMPONENT

Äänikaapeli

PC-kaapeli
PC

1 Liitä PC-kaapeli television PC -liittimen ja tietokoneen PC-lähtöliittimen
välille.

2 Liitä audiokaapeli television PC AUDIO -liittimen ja tietokoneen PClähtöliittimen välille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse PC.

Tuettu näytön tarkkuus (PC)
Tila

Tarkkuus

Vaakataajuus
Taajuus (kHz)

Pystytaajuus
Taajuus (Hz)

VESA

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1 280 x 768
1360 x 768

31.5
37.9
48.4
47.8
47.7

60
60
60
60
60
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Ohjatun alkuasetusten säädön suorittaminen
Ohjattu toiminto
Suomi
Suomi

K ieli
Maa
K anavahaku

Ohjatun alkuasetusten säädön suorittaminen ilmestyy näytölle automaattisesti,
kun kytket television päälle ensimmäistä kertaa tai kun palautat tehdasasetukset.
Käytettävissä olevat analogiset ja digitaaliset kanavat on helppo asettaa ohjatun
asennuksen avulla.

1 9DOLWVHKDOXDPDVLNLHOLŻŹSDLQLNNHHOOD.XYDUXXWXQl\WW| 26' YDOLNNR
näytetään valitulla kielellä.
Siirrä

2 Valitse MaaŸźSDLQLNNHHOOD

Valitse

3 9DOLWVHVLMDLQWLPDDVLŻŹSDLQLNNHHOOD

Ohjattu toiminto
Suomi
Suomi

K ieli
Maa
K anavahaku
Löyt yi analog. k anava
Digit. k anava löyt yi
Haku meneillään

Seis

90
25
80%

4 Valitse KanavahakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta. Kanavien
haku alkaa. Ensin skannataan analogiset ja sitten digitaaliset kanavat.
Skannatut kanavat tallennetaan automaattisesti järjestyksessä. Voit
keskeyttää kanavien skannauksen painamalla BACK-painiketta.

5 Kun kanavien skannaus on valmis, poistu hausta painamalla BACKpainiketta. Ensimmäinen skannattu digitaalinen kanava näytetään
automaattisesti.
Huomautus: Jos et halua asettaa kanavia tällä kertaa, voit asettaa ne
myöhemmin Kanava -valikon
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Television käynnistäminen
1 Liitä television virtajohto verkkopistorasiaan. Valmiustilan merkkivalo syttyy.
2 Käynnistä televisio painamalla kaukosäätimen (tai television etupaneelin)
STANDBY-painiketta.
Huomautus: Jos haluat asettaa television valmiustilaan, paina kaukosäätimen
STANDBY tai television etupaneelin ( ) -painiketta uudelleen. Valmiustila
vähentää sähkön kulutusta, kun lopetat television katsomisen tilapäisesti
(esimerkiksi aterian ajaksi).

3 Jos haluat sammuttaa television, irrottaa virtajohto pistokkeesta.
Huomautus: Älä jätä televisiota valmiustilaan liian pitkäksi aikaa (esimerkiksi
loman ajaksi). Sammuta televisio irrottamalla virtajohto pistokkeesta.

Valikkokielen valinta
Voit määrittää valikkojen, äänen ja toiminnoiden kielen.

>Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus
Siirrä

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD.

Pois k äyt.
Pois k äyt.

Valitse

3 9DOLWVHKDOXDPDVLNLHOLŻŹSDLQLNNHHOOD
Kuvaruutunäyttö (OSD) -valikko näytetään valitulla kielellä.

4 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Päälähteen valitseminen
Kun olet liittänyt eri ääni- ja videojärjestelmät, voit valita ja katsoa eri lähteitä.

1 Paina TV/AV-painiketta.
2 9DOLWVHVHXUDDYLVWDOlKWHLVWlSllWXORŸWDLźSDLQLNNHHOOD
Digital TV > Analog TV > AV1 > AV2 > S-Video > Component > PC > HDMI

3 Paina OK-painiketta.
4 Paina myös TV/RADIO-painiketta, jos haluat siirtyä digitaaliseen televisioon
eri lähteistä.

Kanavaluettelon katsominen
Voit näyttää luettelon kaikista analogisista ja digitaalisista kanavista LISTpainikkeella ja vaihtaa toisiin luettelon kanaviin.
Analogisten kanavien luettelo näkyy vain Analog TV -tilassa ja digitaalisten
kanavien luettelo vain Digital TV -tilassa.
T Analogisten kanavien luettelo

1 Paina LIST -painiketta katsoessasi analogisia tai digitaalisia kanavia.

Kanavat

2 Jos haluat vaihtaa kanavaa analogisten tai digitaalisten kanavien luettelosta,
YDOLWVHKDOXDPDVLNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta. Valittu
kanava näytetään.
Huomautuksia:
1. Siirry digitaalisten kanavien luettelossa seuraavalle tai edelliselle sivulle
painamalla P+/- (Page)-painiketta.
2. Digitaalisten kanavien luettelossa voit siirtyä haluamaasi kanavaan suoraan
antamalla kanavanumeron NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
T Digitaalisten kanavien luettelo

Digitaalisten kanavien luetteloryhmän vaihtaminen
Voit valita digitaalisten kanavien luettelon ryhmittäin.

1 9RLWWXRGDU\KPlOXHWWHORQQlN\YLLQSDLQDPDOODŹSDLQLNHWWD
2 9DOLWVHKDOXDPDVLNDQDYDU\KPlŸźSDLQLNNHHOODMROORLQU\KPlQDODU\KPlW
tulevat näkyviin. Paina OKWDLŹSDLQLNHWWD

3 9DOLWVHKDOXDPDVLDODU\KPlŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.
4 Valitun alaryhmän kanavaluettelo tulee näkyviin.
Huomautus: Suosikkikanavaluettelon alaryhmä voi olla olemassa asetuksista
riippuen.
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Tietojen tarkistaminen
Ohjelmatiedot (vain digitaalisia kanavia varten)
Ohjelmatiedot ovat aina määrätyn ajan nähtävillä, kun kanavaa vaihdetaan.
Voit katsoa ohjelmatietoja painamalla OK- tai INFO-painiketta katsoessasi
digitaalista ohjelmaa.
Ohjelmatiedot ovat käytettävissä vain digitaalisia kanavia varten.
Ohjelmatiedot näytetään ruudun alaosassa seuraavasti.
T Yleistiedot

n
p
s

o
r
u
q

T Tarkat ohjelmatiedot

t

1

Kanavan numero ja nimi

2

Kellonaika

3

Tarkat ohjelmatiedot: näkyvät vain, jos muita tietoja on saatavilla. Voit
näyttää tarkat tiedot painamalla INFO-painiketta uudelleen.

4

Ohjelman nimi

5

Ohjelman lähetysaika ja edistymispalkki

6

Kanavaluettelon nimi

7

Kuvakkeet
D

Näytetään, kun kanava tukee tietokanavaa.
Näytetään vain, jos ohjelma on ajastettu.
Esittää suositeltua vähimmäisikää ohjelman katsojille.
Näkyy vain, jos kanava on lukittu.
Näkyy vain, jos kanava on salattu.
Näkyy vain, jos tekstitystiedot ovat saatavilla.
Näkyy vain, jos kanavalla on tekstitelevisio-ominaisuus.

8

Seuraavan ohjelman tiedot: näkyy vain, jos tietoja on saatavilla. Jos haluat
WDUNDVWHOODVHXUDDYDQRKMHOPDQWLHWRMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Huomautuksia:
1. Jos mitään ohjelmatietoja ei ole saatavilla, ohjelmatietoja ei näytetä.
2. Voit poistaa infoikkunan ruudusta painamalla INFO-painiketta uudelleen.
3. -RVWDUNHPSLDRKMHOPDWLHWRMDRQXVHLOODVLYXLOODVLLUU\VLYXLOODŸź
painikkeella.
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Lyhyet tiedot
Voit tarkastella tietoja, kuten kanavan numeroa (tai tulolähdettä), kellonaikaa
ja äänitilaa (tai lähdetarkkuutta) painamalla INFO -painiketta katseltaessa
analogista TV-kanavaa tai ulkoista kuvalähdettä.

P 11 -----

Component

10:25

AV1

10:25

Stereo

10:25

720x480p

Ÿ$QDORJLQHQWYWXOR

Ÿ8ONRLQHQWXORVLJQDDOL
(AV1/2, S-Video)

Ÿ8ONRLQHQWXORVLJQDDOL
(Component, PC, HDMI)

Huomautus: Nämä tiedot näkyvät 2 sekunnin ajan aina kun vaihdat kanavaa.
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Digitaaliset ohjelmatoiminnot
(vain digitaalisten kanavien kanssa)
Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain digitaalisten kanavien kanssa.

Tekstityskielen vaihtaminen
Jos katsomassasi ohjelmassa on tekstitys, voit valita tekstityskielen.

1 Näytä tekstityskielten luettelo painamalla TEKSTITYS-painiketta.
Tekstitys

2 9DOLWVHKDOXDPDVLWHNVWLW\VNLHOLŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.

Suomi

Tekstitys näytetään valitulla kielellä ruudun alaosassa.

Ei-k äyt.

3 Valitse Ei käyt. tekstityskielten luettelosta, jos et halua näyttää tekstitystä
ruudulla.

Ääniasetusten muuttaminen
Jos katsomaasi ohjelmaa voi kuunnella erikielisinä, voit valita haluamasi kielen.

1 Näytä äänikielten luettelo painamalla ÄÄNIRAITA-painiketta.
2 9DOLWVHKDOXDPDVLllQLNLHOLŸźSDLQLNNHHOODMDYDLKGDllQLUDLWDSDLQDPDOOD
OK-painiketta.

Ääni
Suomi
Saksa
Saksa
R ansk a

3 9DOLWVHKDOXDPDVLllQLPllULW\V YDVHQRLNHDVWHUHR ŻŹSDLQLNNHHOODMD
paina OK-painiketta.

4 Poistu ääniraitalistasta painamalla EXIT tai ÄÄNIRAITA -painiketta.
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Sähköisessä ohjelmaoppaassa on ohjelmatietoja kustakin digitaalisesta
kanavasta päiväyksen ja ajan mukaan järjestettyinä. Voit suunnitella
tallennusaikataulua annettujen tietojen perusteella.
Sähköinen ohjelmaopas (EPG) on käytettävissä vain digitaalisia kanavia varten.
Huomautus: Sulje opasruutu painamalla EPG- tai EXIT-painiketta.

Sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) näyttäminen
Voit tarkastella kaikkien digitaalisten kanavien ohjelmatietoja.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Voit siirtyä saman kanavan seuraavaan tai edelliseen ohjelmaan painamalla
ŻŹSDLQLNHWWD

3 9RLWVLLUW\lWRLVHHQNDQDYDDQŸźSDLQLNNHHOOD-RVNDQDYLDRQXVHLWDYRLW
siirtyä sivun kerrallaan käyttämällä P+/- (Page)-painiketta. Voit siirtyä myös
suoraan haluamaasi kanavaan kauko-ohjaimen NUMEROPAINIKKEIDEN
(0~9) avulla.

4 Valitse ohjelma ja paina OK-painiketta. Jos ohjelma on meneillään, voit
katsoa sen.

5
Ryhmä

Aikajana

Ajastus

Etsi

Jos haluat tarkastella lisätietoja ohjelmasta (mikäli saatavilla), paina INFOpainiketta.

Tietojen tarkasteleminen kanavaluetteloryhmittäin
Voit tarkastella kanavan ohjelmatietoja ryhmittäin.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Tuo kanavaluetteloryhmä näkyviin painamalla PUNAISTA painiketta.
3 9DOLWVHNDQDYDOXHWWHORU\KPlŸźSDLQLNNHHOOD
4 6LLUUlRVRLWLQDODU\KPlQNRKGDOOHŹSDLQLNNHHOODYDOLWVHDODU\KPlŸź
painikkeella ja paina OK-painiketta. Valitun kanavan ohjelmaopas tulee
näkyviin.

Kanavaluettelo
TV

Numeroj.

Radio

Aakkosj.

Suosikki

Ryhmä

Aikajana

Ajastus

Etsi
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Tetojen tarkasteleminen aikajanan avulla
Aikajakson etsiminen on helppoa aikajanan avulla.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Voit tuoda aikajanan näkyviin painamalla VIHREÄÄ painiketta.
3 9DOLWVHNXNLQSDLQLNHŻŹSDLQLNNHHOODMDVLLUUlDLNDMDQDDOK-painikkeella.
Jos painat painiketta useita kertoja, sama toiminto toistetaan.

4 Painikkeiden toiminnot on kuvattu seuraavassa.

Päivä

Nyt

Päivä

Nyt
Siirtää tämänhetkisen ohjelman osoittimen kohdalle.
Ż
6LLUW\\HGHOOLVHHQRKMHOPDDQWDLPLQXXWWLDWDDNVHSlLQ
Ź
6LLUW\\VHXUDDYDDQRKMHOPDDQWDLPLQXXWWLDHWHHQSlLQ
ŻŻ
6LLUW\\NDNVLWXQWLDWDDNVHSlLQ
ŹŹ
6LLUW\\NDNVLWXQWLDHWHHQSlLQ
Ż3lLYl 6LLUW\\\KGHQSlLYlQWDDNVHSlLQ
3lLYlŹ 6LLUW\\\KGHQSlLYlQHWHHQSlLQ

5 Voit lopettaa aikajanan käytön valitsemalla

-painikkeen ja painamalla

sitten OK-painiketta.

Ohjelman ajastus
Voit ajastaa tulevia ohjelmia automaattisesti.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Valitse haluamasi ohjelma ja paina OK-painiketta. Esille tulee
vahvistusilmoitus.

3 Ajasta ohjelma valitsemalla OK ja paina OK-painiketta. Kun ajastus on
Ryhmä

Aikajana

Ajastus

Etsi

näytetään ajastetun ohjelman kohdalla. Voit peruuttaa
valmis, kuvake
ajastuksen painamalla OK -painiketta uudelleen.

4 Siirry Ajastus-näytölle painamalla KELTAISTA painiketta. Ajastus-näytöllä on
luettelo ajastetuista ohjelmista ja voit katsoa, muokata ja poistaa ajastuksia.
Huomautus: Jos kanava on lukittu tai sille on asetettu katseluaikaraja,
ajastuksen tekeminen edellyttää avauskoodin antamista. Oletusavauskoodi on
0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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Ajastetun ohjelman katsominen
Voit lisätä tai muokata ajastuksia Ajastus-näytöllä.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Paina KELTAISTA painiketta.
Ajastus

Paluu ohjelmaoppaaseen

Ajastuksen muokkaaminen
1 Valitse ajastettu ohjelma ja muokkaa ajastustietoja painamalla OK painiketta.

Ajastus

2 Vaihda Kanava nro ja Aika käyttämällä NUMEROPAINIKKEITA (0-9).

Ajastus

Kanava nro

3 Muuta ToistuvaWLODDŻŹSDLQLNNHHOOD9DLKWRHKGRWRYDWKerran (

Käynnistysaika
Sammutusaika
Toist uva

Kerran

Tallenna

Poista

Päivitt. (

) ja Viikoitt. (

),

).

Peruuta

4 Päätä valitsemalla Tallenna ja painamalla OK-painiketta.
Paluu ohjelmaoppaaseen

5 Jos et halua tallentaa muutoksia, valitse Peruuta ja paina OK-painiketta.
6 Poista ajastettu ohjelma valitsemalla Poista ja paina OK-painiketta.

Ajastuksen lisääminen
1 Valitse tyhjä tila ja lisää uusi ajastusnäyttö painamalla OK-painiketta.
Ajastus

2 Vaihda Kanava nro ja Aika käyttämällä NUMEROPAINIKKEITA (0-9).
Ajastus

3 Muuta ToistuvaWLODDŻŹSDLQLNNHHOOD9DLKWRHKGRWRYDWKerran (
Päivitt. (

Kanava nro
Käynnistysaika

) ja Viikoitt. (

),

).

Sammutusaika
Toist uva
Tallenna

Kerran
Poista

Peruuta

4 Päätä valitsemalla Tallenna ja painamalla OK-painiketta.
5 Jos haluat peruuttaa ajastuksen, valitse Peruuta ja paina OK-painiketta.

Paluu ohjelmaoppaaseen

Huomautuksia:
1. Jos ohjelma on päällekkäin toisen ohjelman kanssa, muuta ajastusta tarpeen
mukaan.
2. Jos kanava on lukittu tai sille on asetettu katseluaikaraja, ajastuksen
tekeminen edellyttää avauskoodin antamista. Oletusavauskoodi on 0000. Jos
olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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Ohjelman etsiminen
Voit etsiä ohjelman sen nimen tai tyypin mukaan.

1 Paina EPG-painiketta.
2 Paina SINISTÄ painiketta.
3 Voit kirjoittaa ohjelman nimen suoraan ruudussa näkyvän näppäimistön

Etsi ohjelma nimen mukaan

avulla.

Avainsana

4 Kun olet kirjoittanut ohjelman nimen, valitse Etsi ja paina sitten OKpainiketta.

Etsi

Tyypin mukaan

Edellinen

Seuraava

Paluu ohjelmaoppaaseen

Huomautuksia:
1. 9DOLWVHNLUMDLQŸźŻŹSDLQLNNHHOODMDV\|WlRKMHOPDQQLPLUXXGXVVD
näkyvän näppäimistön avulla painamalla OK-painiketta.
2. Jos valitset ruudussa näkyvältä näppäimistöltä Edellinen tai Seuraava ja
painat OK-painiketta, näppäimistön asettelu vaihtuu.

5 Jos haluat etsiä ohjelmaa tyypin mukaan, valitse Tyypin mukaan ja paina

Etsi ohjelma tyypin mukaan

OK-painiketta.

6 9DOLWVHKDOXDPDVLW\\SSLŸźŻŹSDLQLNNHHOODMDSDLQDVLWWHQOKpainiketta.

7 Jos ohjelma on meneillään, voit katsoa sen valitsemalla ohjelman Löytynyt
ohjelmaluettelo -näytöstä ja painamalla OK -painiketta. Jos haluat etsiä
muita ohjelmia, palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Paluu ohjelmaoppaaseen

Huomautus: Löytynyt ohjelmaluettelo saattaa vaihdella käytössä olevien
ohjelmatietojen mukaan.
Löytynyt ohjelmaluettelo

Tyyppi:Elokuva

Yhteensä: 1/30
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Analogisten kanavien automaattinen skannaus
Voit skannata kanavia automaattisesti käytettävissä olevilta taajuuksilta
(taajuusalue vaihtelee alueen mukaan).
> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

Analogisia kanavia voidaan skannata vain Analog TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Analog TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse MaaŸźSDLQLNNHHOOD

Siirrä

Syötä

4 9DOLWVHVLMDLQWLPDDVLŻŹSDLQLNNHHOOD
5 Valitse AutomaattihakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK WDLŹSDLQLNHWWD

>> Automaattihaku
Etsi

Etsi korostetaan.
Löyt yi analog. k anava

Haku meneillään

30

80%

6 Voit aloittaa kanavien haun painamalla OK -painiketta. Kanavien haku
alkaa. Skannatut kanavat tallennetaan automaattisesti järjestyksessä. Voit
keskeyttää kanavien skannauksen painamalla BACK-painiketta.

7 Kun kanavien skannaus on valmis, poistu hausta painamalla BACKSeis

painiketta. Ensimmäinen skannattu kanava näytetään automaattisesti.

Suomi-33

Luku 6 >> Kanavien asettaminen

Analogisten kanavien manuaalinen skannaus
Voit tallentaa jokaisen tunnistamasi kanavan.
Analogisia kanavia voidaan skannata vain Analog TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Analog TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse Manuaal. hakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK WDLŹSDLQLNHWWD
Värijärjestelmä korostetaan.

4 9DOLWVHŻŹSDLQLNNHHOODRLNHDOlKHW\VVWDQGDUGL Autom., PAL tai SECAM).
Siirrä

5 Valitse ÄänijärjestelmäŸźSDLQLNNHHOOD

Syötä

6 9DOLWVHŻŹSDLQLNNHHOODRLNHDllQLMlUMHVWHOPl BG, I, DK tai L).

>> Manuaal. haku
Värijärjestelmä
Äänijarestelmä
K aista
K anava
K anavan numero
N imi
Etsi
H ienosäätö
Tallenna
Siirrä

Autom.
BG
VHF/UHF
12
99
C14

ُٙ0

7 Valitse KaistaŸźSDLQLNNHHOOD
8 9DOLWVHŻŹSDLQLNNHHOODRLNHDVLJQDDOLOlKGH VHF/UHF tai Kaapeli).
9 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDYDOLWVHNDQDYDQXPHURŻŹ
painikkeellta tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Valitse

10 Valitse Kanavan numeroŸźSDLQLNNHHOODMDYDOLWVHKDOXDPDVLQXPHUR
ŻŹSDLQLNNHHOOWDWDLNUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Jos haluat muuttaa
kanavien nimiä, valitse NimiŸźSDLQLNNHHOOD

11 $QQDXXVLNDQDYDQQLPLNl\WWlPlOOlŸźŻŹSDLQLNNHLWDMDSDLQDOKpainiketta.

12 Valitse EtsiŸźSDLQLNNHHOODMDDORLWDNDQDYLHQKDNXSDLQDPDOOD
ŻŹSDLQLNHWWD

13 Valitse HienosäätöŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŻŹSDLQLNHWWDNXQQHV
kuvan ja äänen laatu on paras mahdollinen.

14 Päätä valitsemalla Tallenna ja painamalla OK-painiketta.
Kanavatilan näyttö
 C (ilman kautta lähetettävien kanavien tila): Voit valita kanavia
antamalla antennikanavan numeron tässä tilassa.
 S (kaapelikanavatila): Voit valita kanavia antamalla kaapelikanavan
numeron tässä tilassa.
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Analogisten kanavien muokkaaminen
Kun kanavien skannaus on valmis, voit poistaa, ohittaa, siirtää tai lisätä
tallennettuja kanavia tai lisätä niitä suosikkikanavien luetteloon.
> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

Analogisia kanavia voidaan muokata vain Analog TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Analog TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse Muokkaa kanaviaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Siirrä

Esille tulee Muokkaa kanavia -valikko.

Syötä

Kanavien poistaminen

>>Muokkaa kanavia
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Poista

95 ----96 ----97 ----98 ----99 ----01 ----02 ----03 ----04 ----Ohita

Voit poistaa kanavia luettelosta.

1 9DOLWVHSRLVWHWWDYDNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDPUNAISTA painiketta.
Valittu kanava poistetaan.
Suo

Siirrä

Kanavien ohittaminen
Kun kanava on valittu ohitettavaksi, voit valita sen vain numeropainikkeilla. P+/-painikkeet eivät toimi ohitettujen kanavien kanssa.

1 9DOLWVHRKLWHWWDYDNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDVIHREÄÄ painiketta.
( ) -merkki ilmestyy kanavan nimen viereen. Voit poistaa kanavan
ohituksen, valitsemalla kanavan, jonka ohituksen haluat poistaa, ja
painamalla VIHREÄÄ painiketta.

Suosikkikanavien lisääminen
Voit lisätä suosikkikanavia suosikkikanavaryhmään.

1 9DOLWVHVXRVLNNLNDQDYDU\KPllQOLVlWWlYlNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQD
KELTAISTA painiketta. ( F )-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen. Voit
poistaa suosikkikanavan ryhmästä, valitsemalla suosikkikanavan, jonka
haluat poistaa, ja painamalla KELTAISTA painiketta.
Painamalla FAV-painiketta voit valita järjestyksessä kunkin suosikkikanavan.

Kanavien siirtäminen
Voit vaihtaa kanavien paikkaa.

1 9DOLWVHVLLUUHWWlYlNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDSINISTÄ painiketta.
(

)-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen.

2 9DOLWVHVLLUUHWWlYlNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDSINISTÄ painiketta.
Valittu kanava siirretään uuteen paikkaansa ja muita kanavia siirretään
vastaavasti.
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Digitaalisten kanavien automaattinen skannaus
> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

Voit skannata digitaalisia kanavia automaattisesti käytettävissä olevilta
taajuuksilta (taajuusalue vaihtelee alueen mukaan).
Digitaalisia kanavia voidaan skannata vain Digital TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Digital TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta
Siirrä

2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Syötä

3 Syötä salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
4 Valitse MaaŸźSDLQLNNHHOOD

Automaattihaku

5 9DOLWVHVLMDLQWLPDDVLŻŹSDLQLNNHHOOD
6 Valitse AutomaattihakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Etsi korostetaan.
Etsitään
Lopeta haku

Pysäytä

7 Aloita kanavien haku painamalla OK-painiketta. Kanavien haku alkaa. Voit
keskeyttää kanavien skannauksen painamalla OK-painiketta.

8 Kun kanavien skannaus on valmis, tallenna löytyneet kanavat valitsemalla
TallennaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDPDOOD OK -painiketta.
Huomautus: Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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Digitaalisten kanavien manuaalinen skannaus
Voit valita manuaalisesti skannattavia digitaalisia kanavia. Lähettäjät määrittävät
kanavien numerot.
Digitaalisia kanavia voidaan skannata vain Digital TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Digital TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Syötä salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
4 Valitse Manuaal. hakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Valittu Kanava korostetaan.

Siirrä

Syötä

5 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
6 9DOLWVH\NVLNDQDYLVWDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDVLWWHQOK-painiketta.

Manuaalinen haku
Kanava

21

Taajuus

474000
8 MHz

Bandwidth
Verkkohaku

Käytössä

Haku
Voimakkuus (50 %)
Laatu (75 %)

/

Valitse tai aseta vaihtoehto

Kun annat taajuuskanavan numeron, vastaava taajuusarvo näytetään
automaattisesti kohdassa Taajuus.

7 Valitse TaajuusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
8 Voit syöttää haettavan kanavataajuuden suoraan NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9) ja painamalla OK-painiketta.
Kun syötät taajuusarvon, taajuudella oleva kanava näytetään automaattisesti
kohdassa Kanava.

9 Valitse VerkkohakuŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK WDLŹSDLQLNHWWD
10 Valitse Käytössä tai Ei käyt. OKWDLŹSDLQLNNHHOOD
Jos kanavan taajuustiedot ja toisen kanavan tiedot annetaan samaan aikaan,
myös toiselle taajuusalueelle kuuluvaa kanavaa haetaan.

11 Kun olet valmis, valitse HakuŸźSDLQLNNHHOODMDDORLWDNDQDYLHQKDNX
painamalla OK-painiketta. Kanavien haku alkaa. Voit keskeyttää kanavien
skannauksen painamalla OK-painiketta.
Kun kanavien skannaus on valmis, tallenna löytyneet kanavat valitsemalla
7DOOHQQDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDPDOODOK-painiketta.
Huomautuksia:
1. Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.
2. Italiassa kaistanleveys voidaan valita väliltä 7 ja 8 MHz.
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Digitaalisten kanavien muokkaaminen
> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

Kun kanavien skannaus on valmis, voit poistaa ja lukita tallennettuja digitaalisia
kanavia. Siirtotoiminto aktivoidaan, jos LCN-kanavaa ei ole.
Digitaalisia kanavia voidaan skannata vain Digital TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Digital TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Siirrä

Syötä

3 Syötä salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
>> Muokkaa kanavia

4 Valitse Muokkaa kanaviaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Muok k aa k anavia
Muok . suos. k an

5 Valitse Muokkaa kanaviaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD.
Huomautus: Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Siirrä

Syötä

Kanavaryhmän valitseminen
Muokkaa kanavia
Luettelo

Voit valita muokattavan televisio- tai radiokanavaluetteloryhmän.

1 Tuo kanavaluetteloryhmä näkyviin painamalla OKWDLŹSDLQLNHWWD
kohdassa Luettelo.
Lukitse
Valitse kaikki

2 9DOLWVHKDOXDPDVLNDQDYDOXHWWHORŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.

Poista valinnat
Poista
Voit valia yhden kanavaryhmän.

Kanavien poistaminen
Voit poistaa yhden tai useita kanavia.

1 9DOLWVHSRLVWHWWDYDNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta. Voit
valita useita kanavia.

2 Valitse PoistaRLNHDOWDŸźŻŹSDLQLNNHHOODMDSDLQDVLWWHQOK-painiketta.
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Kanavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen
Voit lukita yhden tai useita kanavia sekä poistaa lukituksen.

1 9DOLWVHOXNLWWDYDNDQDYDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta. Voit valita
useita kanavia.

2 Valitse LukitseRLNHDOWDŸźŻŹSDLQLNNHHOODMDSDLQDVLWWHQOKpainiketta. (

)-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen.

Jos haluat poistaa lukituksen, valitse kanava, jonka lukituksen haluat poistaa,
valitse Poista lukitus oikealta ja paina OK-painiketta.
Huomautus: Jos haluat katsoa lukittua kanavaa, sinun on annettava salasana
NUMEROPAINIKKEILLA (0-9).

Kaikkien kanavien valitseminen ja valinnan
poistaminen.
Voit valita kerralla kaikki kanavat tai poistaa niiden valinnan.

1 Valitse kaikki kanavat valitsemalla Valitse kaikki oikealta ja painamalla OKpainiketta.

2 Voit poistaa kaikkien valittujen kanavien valinnan valitsemalla Poista
valinnat oikealta ja painamalla OK-painiketta.
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Digitaalisten suosikkikanavien muokkaaminen
Voit lisätä kanavia suosikkiluetteloon tai poistaa niitä siitä.

> Kanava
Suomi

Maa
Automaattihaku
Manuaal. haku
Muok k aa k anavia

Digitaalisia kanavia voidaan muokata vain Digital TV -tilassa. Aseta
päälähteeksi Digital TV käyttämällä TV/AV-painiketta.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse KanavaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Siirrä

Syötä

>> Muokkaa kanavia
Muok k aa k anavia
Muok . suos. k an

3 Syötä salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
4 Valitse Muokkaa kanaviaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
5 Valitse Muok. suos. kanŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Huomautus: Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Siirrä

Muokkaa suosikkikanavia

Jos haluat valita / vapauttaa, paina

Syötä

Suosikkikanavien luettelon muokkaamiseen tarkoitettujen painikkeiden kuvaus
on alla olevassa taulukossa.
Lisää

Lisää suosikkikanavan

Poista

Poistaa kanavan suosikkikanavien luettelosta

TV/Radio

Vaihtaa TV- tai radiokanavaluetteloon.

Suosikkiryhmä

Vaihtaa suosikkikanavaryhmää.

Siirrä

Muuttaa suosikkikanavaluettelon järjestystä

Nimeä
uudelleen

Nimeää suosikkikanavaryhmän uudelleen

Järjestä

Järjestää kanavat numeron tai nimen mukaan kaikissa TVja radiokanavaluetteloissa

Poista valinnat

Kaikkien valittujen kanavien valinnan poistaminen

Suosikkikanavien lisääminen ja poistaminen
Voit lisätä suosikkikanavia halumaasi suosikkikanavaluetteloon tai poistaa
kanavia luettelosta.

1 Valitse suosikkiryhmä painikkeella

.

2 Valitse haluamasi kanavat kaikkien TV- tai radiokanavien luettelosta ja lisää
suosikkikanavien luetteloon painamalla painiketta

.

3 Valitse haluamasi kanavat suosikkikanavaluettelosta ja poista ne luettelosta
painamalla painiketta

Suomi-40

.

Luku 6 >> Kanavien asettaminen

Suosikkikanavien siirtäminen
Voit siirtää suosikkikanavia haluamaasi paikkaan suosikkikanavaluettelossa.

1 Valitse suosikkiryhmä painikkeella

.

2 Valitse suosikkikanavaluettelossa siirrettävä kanava ja paina OK-painiketta.
3 Valitse

ja paina OK-painiketta.

4 6LLUUlRVRLWLQKDOXDPDDVLSDLNNDDQŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.
5 Valitsemasi kanavat siirtyvät haluamaasi paikkaan.

Suosikkiryhmien uudelleen nimeäminen
Voit nimetä suosikkiryhmiä uudelleen.

1 Valitse suosikkiryhmä, jonka haluat nimetä uudelleen, painikkeella
2 Valitse

.

ja paina OK-painiketta.

3 Voit kirjoittaa ryhmän uuden nimen käyttämällä ruudussa näkyvää
QlSSlLPLVW|lŸźŻŹSDLQLNNHLGHQDYXOOD

4 Kun olet antanut nimen, valitse OK ja paina OK-painiketta.

Lisäominaisuudet
Lisäominaisuudet tarjoavat hyödyllisiä toimintoja suosikkikanavien lisäämiseen.
Vaihda TV- ja radiokanavaluettelon välillä
Voit lisätä suosikkikanavaluetteloon TV-kanavien lisäksi myös radiokanavia. Voit
vaihtaa TV- tai radiokanavaluetteloon painamalla painiketta
Valitse suosikkikanavaryhmä
Voit valita muokattavan suosikkikanavaluettelon. Paina painiketta
Ql\WWllNVHVLVXRVLNNLU\KPlOXHWWHORQ9DOLWVHVLWWHQKDOXDPDVLU\KPlŸź
painikkeella ja paina OK-painiketta.
Kanavaluettelon järjestäminen
Voit helpottaa kanavien selaamista järjestämällä kaikki TV- ja
radiokanavaluettelot kanavanumeroiden tai -nimien mukaan. Jos
. Kun
kanavaluettelot on järjestetty numeroiden mukaan, ruudussa näkyy
painat tätä painiketta, kaikki kanavaluettelot järjestetään nimien mukaan.
sijasta
Jos kanavaluettelot on järjestetty nimien mukaan, painikkeen
. Paina tätä painiketta, jos haluat järjestää kanavat
ruudussa näkyy painike
numeroiden mukaan.
Kaikkien valittujen kanavien valinnan poistaminen
Poista kaikkien valittujen kanavien valinta painamalla painiketta
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Kuvatilan valinta
Voit valita kuvatilan, joka parhaiten vastaa katsomisvaatimuksiasi.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kuva
Vak io
60
75
50
60
Pois

Tila
K irk k aus
Kontrasti
Teräv y ys
Väri
I honväri
Värilämpötila
T-val. k irk k .
Läpikuult val
Siirrä

Korkea
30
Valitse

2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 9DOLWVHKDOXDPDVLNXYDWLODŻŹSDLQLNNHHOOD
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
 Vakio
Näyttää kuvan optimaalisen terävänä hyvin valaistussa huoneessa.
 Dynaaminen
Lisää kuvan selkeyttä ja terävyyttä.
 Elokuva
Valitse Elokuva vähentääksesi silmien rasitusta, jos katsot elokuvaa
pimeässä.
 Laimea
Pehmentää kuvan terävyyttä.
 Käyttäjä
Valitse Käyttäjä, jos haluat asettaa tarkat Kirkkaus-, Kontrasti-, Väriynnä muut asetukset.
Huomautus: Voit valita kuvatilan yksinkertaisesti painamalla kaukosäätimen
PIC MODE -painiketta. Vaihda asetusta painamalla uudelleen.

4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Kuva-asetusten muuttaminen
Voit säätää kuva-asetukset oman katselutilanteesi ja omien toivomustesi
mukaisiksi.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kuva
Vak io
60
75
50
60
Pois

Tila
K irk k aus
Kontrasti
Teräv y ys
Väri
I honväri
Värilämpötila
T-val. k irk k .
Läpikuult val
Siirrä

Korkea
30

2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 9DOLWVHKDOXDPDVLYDLKWRHKWRŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŻŹSDLQLNHWWD
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Kirkkaus > Kontrasti > Terävyys > Väri

4 3DLQDŻŹSDLQLNHWWDNXQQHVDVHWXVRQKDOXDPDVL

Säädä

Voit valita muita asetuksia toistamalla vaiheet 3 - 4.
K irk k aus

50

5 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
Huomautus: Jos muutat asetuksia, kuvatilaksi vaihtuu automaattisesti Käyttäjä.
Terävyys ja Väri eivät ole käytettävisssä PC-tulotilassa.
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Ihonväri
Ihonväri-toiminnolla voit parantaa kuvalaatua säätämällä väritasapainoa.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kuva
Vak io
60
75
50
60
Pois

Tila
K irk k aus
Kontrasti
Teräv y ys
Väri
I honväri
Värilämpötila
T-val. k irk k .
Läpikuult val
Siirrä

Korkea
30
Valitse

2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse IhonväriŸźSDLQLNNHHOOD
4 9DOLWVHWDUYLWWDYDLKRQYlULŻŹSDLQLNNHHOOD
Valittavissa ovat seuraavat asetukset.
Pois > Matala > Normaali > Korkea

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Värilämpötila
Voit muuttaa koko ruudun värin tarpeittesi mukaiseksi.
Valitse Lämmin, jos haluat voimistaa lämpimiä värejä kuten punaista, tai Kylmä,
jos haluat korostaa sinistä.

1 Paina MENU-painiketta.

>> Värilämpötila
Normaali
45
50
50

Värilämpötila
Punainen
Vihreä
Sininen

2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse VärilämpötilaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
4 9DOLWVHKDOXDPDVLYlULOlPS|WLODŻŹSDLQLNNHHOOD
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Siirrä

Tavallinen > Kylmä > Käyttäjä > Lämmin

Valitse

5 0XNDXWDYlULOlPS|WLODYDOLWVHPDOODWDUYLWWDYDDVHWXVŸźSDLQLNNHHOOD

>> Värilämpötila
Normaali
45
50
50

Värilämpötila
Punainen
Vihreä
Sininen

Seuraavat asetukset ovat muutettavissa:
Punainen > Vihreä > Sininen

6 3DLQDŻŹSDLQLNHWWDNXQQHVDVHWXVRQKDOXDPDVL-RVKDOXDWYDOLWDPXLWD
DVHWXNVLDSDLQDŸźSDLQLNHWWD

Siirrä

Säädä

Huomautus: Jos muutat asetuksia, värilämpötila-tilaksi vaihtuu automaattisesti
Käyttäjä.

7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Taustavalon kirkkauden säätäminen
Voit säätää nestekidenäytön (LCD) kirkkauden.

1 Paina MENU-painiketta.

> Kuva
Vak io
60
75
50
60
Pois

Tila
K irk k aus
Kontrasti
Teräv y ys
Väri
I honväri
Värilämpötila
T-val. k irk k .
Läpikuult val
Siirrä

Korkea
30

2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse T-val. kirkk.ŸźSDLQLNNHHOOD
4 9DOLWVHWDUYLWWDYDDVHWXVŻŹSDLQLNNHHOOD
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Korkea > Matala > Normaali

Valitse

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden säätäminen
Voit määrittää näytön läpinäkyvyyden.

> Kuva
Vak io
60
75
50
60
Pois

Tila
K irk k aus
Kontrasti
Teräv y ys
Väri
I honväri
Värilämpötila
T-val. k irk k .
Läpikuult val

Korkea
30

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse KuvaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse Läpikuult valŸźSDLQLNNHHOOD
4 9DOLWVHWDUYLWWDYDDVHWXVŻŹSDLQLNNHHOOD

Siirrä

Valitse

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
30 > 50 > 70 > 100 > Pois käyt.

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Äänitehosteiden asettaminen
Voit valita käytettävän äänitehosteen katsoessasi ohjelmalähetystä.
Tehoste-toiminnon avulla voit nauttia parhaasta äänestä ilman erikoissäätöjä,
koska televisio asettaa oikeat ääniasetukset ohjelman sisällön perusteella.

1 Paina MENU-painiketta.

> Ääni
Tehoste
Tasapaino
AVL
SRS TruSurround XT

Lattea
0
Pois
Pois

2 Valitse ÄäniŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse TehosteŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
4 9DOLWVHKDOXDPDVLllQLWHKRVWHŸźSDLQLNNHHOOD

Siirrä

Syötä

>> Äänitehoste
Tehoste

Säädä

Lattea

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
 Käyttäjä
Mukauta oma äänitehosteesi.
 Lattea
Lattea ja puhdas ääni.
 Puhe
Korostaa selkeää puhetta.
 Elokuva
Korostaa bassoääniä.
 Musiikki
Parantaa musiikin laatua.

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen

Siirrä

valikkoon painamalla BACK-painiketta.
Huomautus: Voit valita äänitehosteen yksinkertaisesti painamalla
kaukosäätimen SND EFFECT -painiketta. Vaihda asetusta painamalla
uudelleen.

Äänitasapainon asettaminen
Voit säätää oikean ja vasemman kaiuttimen voimakkuutta saadaksesi parhaan
stereovaikutelman istuinpaikkasi kannalta.

1 Paina MENU-painiketta.

> Ääni
Tehoste
Tasapaino
AVL
SRS TruSurround XT

Lattea
0
Pois
Pois

2 Valitse ÄäniŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse TasapainoŸźSDLQLNNHHOOD
4 0XXWDDVHWXVWDŻŹSDLQLNNHHOOD

Siirrä

Säädä

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen
Kullakin lähetysasemalla on omat signaaliominaisuutensa. Äänenvoimakkuus
voi vaihtua, kun vaihdat kanavaa. Tämän toiminnon avulla laite säätää
automaattisesti valitun kanavan äänenvoimakkuuden signaalin modulaation
mukaan.

1 Paina MENU-painiketta.

> Ääni
Tehoste
Tasapaino
AVL
SRS TruSurround XT

Lattea
0
Pois
Pois

2 Valitse ÄäniŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse AVL(Autom. voimakkuus)ŸźSDLQLNNHHOOD
4 Valitse Käytössä/PoisŻŹSDLQLNNHHOOD
5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen

Siirrä

valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Valitse

TruSurround XT -tilan valitseminen
TruSurround XT on patentoitu SRS-tekniikka, jonka avulla voi soittaa 5.1monikanavasisältöä kahdella kaiuttimella. TruSurround tarjoaa vakuuttavan,
virtuaalisen surround-vaikutelman kahden kaiuttimen järjestelmällä, mukaan
lukien television sisäänrakennetut kaiuttimet. Se on täysin yhteensopiva kaikkien
monikanavaformaattien kanssa.

1 Paina MENU-painiketta.

> Ääni
Tehoste
Tasapaino
AVL
SRS TruSurround XT

Lattea
0
Pois
Pois

2 Valitse ÄäniŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse SRS TruSurrond XTŸźSDLQLNNHHOOD
4 Valitse Käytössä/PoisŻŹSDLQLNNHHOOD
5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Siirrä

Valitse

Huomautus: (
) on SRS Labs, Inc. -yhtiön tavaramerkki. TruSurround XT
-tekniikkaa käytetään SRS Labs, Inc. -yhtiön myöntämällä lisenssillä.
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Aikatietojen asettaminen
> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus
Siirrä

Sen hetkisen ajan asettaminen
Pois k äyt.
Pois k äyt.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Syötä

3 Valitse Aika-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
4 Valitse PäivämääräŸźSDLQLNNHHOODMDDQQDSlLYlPllUlNXXNDXVLYXRVL

>> Aika-asetus
Päivämäärä
Paik all. aik a
GMT-siir t ymä
Tork ku
K äynn. saik a

19.03.2007
10 : 00
GMT+00 : 00
Pois
Pois
-- : -TV
Pois
-- : -Pois

Virrank . aik a
Aut virrank atk .
Siirrä

Voit asettaa paikallisen ajan. Jos haluat asettaa ajan automaattista käynnistystä/
sammutusta varten, sinun on ensin asetettava paikallinen aika.

Valitse

NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

5 Valitse Paikall. aikaŸźSDLQLNNHHOODMDDQQDWXQQLWPLQXXWLW
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
Huomautus: Televisio asettaa ja päivittää ajan automaattisesti, kun etsit
onnistuneesti digitaalisia maanpäällisiä kanavia. Seuraavaksi esille tulee
Päivämäärä ja Paikall. aika -valikko. Aseta GMT-siirtymän arvo valikossa
Järjestelmä > Aika-asetus > GMT-siirtymä.

Ajastus-toiminnon käyttö
>> Aika-asetus
19.03.2007
10 : 00
GMT+00 : 00
Pois
Pois
-- : -TV
Pois
-- : -Pois

Päivämäärä
Paik all. aik a
GMT-siir t ymä
Tork ku
K äynn. saik a
Virrank . aik a
Aut virrank atk .
Valitse

Siirrä

Voit ajastaa automaattisen käynnistyksen/sammutuksen niin, että televisio
käynnistyy tai sammuu automaattisesti ajastamallasi hetkellä.

6 Jos haluat asettaa käynnistysajan, valitse Käynn.saikaŸźSDLQLNNHHOODMD
sitten .l\W|VVlŻŹ-painikkeella.

7 Käynn.saika otetaan käyttöön. Anna tunnit/minuutit
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Valitse haluttu palvelu TV tai RadioŻŹ
-painikkeella. Televisio kytkeytyy päälle automaattisesti ennalta määrättynä
aikana ja näyttää ennalta määrätyn palvelun.

8 Jos haluat siirtyä hetkellissti valmiustilaan kun televisio kytkeytyy
automaattissti päälle ennalta määrättynä kellonaikana, valitse Torkku
ŸźSDLQLNNHLOODMDSDLQDŻŹSDLQLNHWWD Käytössä. Then, within 10
minutes after the TV is turned on automatically at the preset time, Jos
painat STANDBY-painiketta 10 minuutin sisällä television automaattisesta
käynnistämisestä, televisio siirtyy valmiustilaan ja toimii jälleen 5 minuutin
kuluttua.

9 Jos haluat asettaa sammutusajan, valitse Virrank.aikaŸźSDLQLNNHHOODMD
sitten .l\W|VVlŻŹ-painikkeella.

10 Virrank.aika otetaan käyttöön. Anna tunnit/minuutit
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
>> Aika-asetus
19.03.2007
10 : 00
GMT+00 : 00
Pois
Pois
-- : -TV
Pois
-- : -Pois

Päivämäärä
Paik all. aik a
GMT-siir t ymä
Tork ku
K äynn. saik a
Virrank . aik a
Aut virrank atk .
Siirrä

Automaattisen sammutuksen asettaminen
Mikäli signaalia ei ole, on mahdollista katkaista virta televisiosta automaattisesti
virrankulutuksen vähentämiseksi.

11 Valitse Aut virrankatk.ŸźSDLQLNNHHOODMDVLWWHQKäytössäŻŹ
painikkeella. Television virta katkeaa automaattisesti, jos signaalia ei ole.

Valitse

Suomi-47

Luku 9 >> Järjestelmän asettaminen

Lapsilukko
> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus

Tämä toiminto mahdollistaa luvattoman katselun estämisen salasanan avulla.
Voit esimerkiksi estää lapsia katsomasta aikuisille tarkoitettuja kanavia tai
ohjelmia.

1 Paina MENU-painiketta.
Pois k äyt.
Pois k äyt.

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse LapsilukitusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Siirrä

Syötä

Syöt salasana -valintaikkuna tulee esille.

Huomautus

4 Syötä salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Syötä salasana

Ikärajan asettaminen (vain digitaalisten kanavien
kanssa)
>> Lapsilukitus
I k äraja
Vaihda salasana

Näytä k aik

Ikäraja-asetuksen avulla voit estää ohjelmien luvattoman katselun määrittämäsi
ikärajan mukaan.

1 Valitse IkärajaŸźSDLQLNNHHOOD
2 0llULWlLNlUDMDWRKMHOPLHQNDWVHOXOOHŻŹSDLQLNNHHOOD

Siirrä

Valitse

Näytä kaik : Mitään ohjelmia ei estetä.
4~18 : Ohjelmat estetään tietyiltä ikäryhmiltä.
Luk kaik : Kaikki ohjelmat estetään ilman ikärajoitusta.
Huomautuksia:
1. Jos valitset estetetyn kanavan, esille tulee ilmoitus "This programme is
blocked by age”.
2. Sinun on annettava salasana katsoaksesi ikärajan mukaan estettyä ohjelmaa.
3. Tämä toiminto on käytettävissä vain ikätiedoilla varustettujen ohjelmien
kanssa
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Salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa salasanan.

>> Lapsilukitus
I k äraja
Vaihda salasana

Näytä k aik

1 Valitse Vaihda salasanaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
2 Anna vanha salasanasi ja uusi salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
3 Vahvista uusi salasana antamalla se uudelleen. Uusi salasanasi
tallennetaan muistiin.

Siirrä

Huomautus: Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Syötä

Huomautus
Syötä uusi salasana

Common Interface
> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus

(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Voit katsoa Common Interface -moduulin tilaa. CI-alivalikko näkyy, kun
televisioon laitetaan CI-moduuli tai älykortti.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
Pois k äyt.
Pois k äyt.

3 Valitse CI &RPPRQ,QWHUIDFH ŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹ
painiketta.

Siirrä

Syötä

4 Jos Common Interface on käytettävissä, voit katsoa kunkin paikan tietoja.
Huomautus: Kunkin Common Interface -moduulin tiedot voivat vaihdella
Common Interface -tyypin mukaan.

Paneeli pois
> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus
Siirrä

Voit asettaa LCD-paneelin siirtymään automaattisesti virransäästötilaan
katsottaessa radiokanavaa.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
K äytössä
Pois k äyt.

Valitse

3 Valitse Paneeli poisŸźSDLQLNNHHOOD
4 Valitse KäytössäŸźSDLQLNNHHOOD
LCD-paneeli sammuu automaattisesti jos signaalia ei vastaanoteta
minuuttiin katsottaessa radiokanavaa.
Huomautus: Jos Paneeli pois -toiminto on Käytössä radiokanavaa
katsottaessa, LCD-paneeli sammuu ja VFD näyttää mm. kanavan numeron,
kanavan nimen, äänitehosteen ja äänenvoimakkuuden. Voit säätää VDF:ssä
näkyviä tietoja. ----(vain LGB-22DYT)
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VFD-kello

(vain LGB-22DYT)
Voit asettaa VFD-kellonajan näkymään valmiustilassa.

> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Pois k äyt.
K äytössä

3 Valitse VFD-kelloŸźSDLQLNNHHOOD
4 Valitse KäytössäŸźSDLQLNNHHOOD
VDF-kellonaika näkyy valmiustilassa.

Siirrä

Valitse

Huomautus: Jos käynnistysaika -toiminto on käytössä, VFD-kellon kuvake on
käytössä.

Oletusasetukset
Voit asettaa televisioasetukset oletusarvoihin.
Varoitus: Muista, että oletusasetusten palauttamisen jälkeen kaikki tiedot, kuten
antennin asetustiedot, kanavaluettelo ja käyttäjän määritykset, poistetaan.

Palauta oletusasetukset seuraavasti:
1 Paina MENU-painiketta.

> Järjestelmä
Suomi

K ieli
Aik a-asetus
Lapsiluk itus
CI
PC
DT V-asetus
Paneeli pois
VFD -kello
Oletusasetus
Siirrä

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse OletusasetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD(VLOOH
tulee Syötä salasana -valintaikkuna.

Pois k äyt.
Pois k äyt.

4 Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiin syöttämällä salasanasi
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Syötä

5 Oletusasetukset on palautettu.
Huomautuksia:
1. Oletusavauskoodi on 0000. Jos olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.
2. Kun olet palauttanut oletusasetukset, ohjattu alkusetusten säätö käynnistyy
muutaman sekunnin kuluttua.

Suomi-50

Luku 10 >> DTV-asetus
Tässä luvussa kuvataan eri digitaalisten kanavien asetukset kuten tekstityskieli,
infoikkunan näyttöaika ja ohjelmiston päivitys.
Voit avata DTV-asetus-valikon vain Digital TV -tilassa.

Kielten asetus
1 Paina MENU-painiketta.
DTV-asetukset

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Kielten asetus
Muut asetukset

3 Valitse DTV-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Ohjelmistopäivitys
Signaalin tunnistus
Tila

4 Valitse Kielten asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Äänen/tekstityksen kieli

Eri kohteiden kielten valinta

Voit määrittää äänen ja tekstityksen kielen.

1 Valitse jokin seuraavista Ensisijainen äänen kieli, Toissijainen äänen

Kielten asetus
Ensisijainen äänen kieli

Englanti

Toissijainen äänen kieli

Suomi

Ensisijainen tekstityskieli
Toissijainen tekstityskieli
Tekstityksen näyttö
Tekstityksen kirjasin

kieli, Ensisijainen tekstityskieli tai Toissijainen tekstityskieliŸź
-painikkeella.

Englanti
Suomi
Autom.

2 Näytä valittavissa olevien kielten luettelo painamalla OKWDLŹSDLQLNHWWD

Muuttuva

3 9DOLWVHKDOXDPDVLWHNVWLW\VNLHOLŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.
Ensisijaisen äänen kielivalinta

Tekstityksen näyttö
Voit valita, näytetäänkö mahdollinen tekstitys automaattisesti ruudussa.

1 Valitse Tekstityksen näyttöŸźSDLQLNNHHOOD
2 Valitse haluamasi vaihtoehto OKWDLŹSDLQLNNHHOOD
Autom.
Tekstitys näkyy automaattisesti ennalta määritetyllä kielellä.
Manuaal. Tekstitys näkyy, kun valitset kielen painamalla kaukosäätimen
TEKSTITYS-painiketta.

Tekstityksen kirjasin
Voit valita tekstityksen kirjasimen.

1 Valitse Tekstityksen kirjasinŸźSDLQLNNHHOOD
2 Valitse haluamasi vaihtoehto OKWDLŹSDLQLNNHHOOD
Muuttuva Tekstityksessä käytetään vaakasuuntaisesti muuttuvaa
kirjasinlajia.
Kiinteä
Tekstityksessä käytetään kiinteää kirjasinlajia.
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Muut asetukset
1 Paina MENU-painiketta.
DTV-asetukset

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Kielten asetus
Muut asetukset

3 Valitse DTV-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Ohjelmistopäivitys
Signaalin tunnistus
Tila

4 Valitse Muut asetuksetŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Siirry valittuun alivalikkoon

Infoikkunan näyttöaika
Voit asettaa ajan, jonka infoikkuna näkyy automaattisesti ruudulla kanavaa
vaihdettaessa.

Muut asetukset
Infoikkunan näyttöaika:

5

Symboli kan.luettelossa

Käytössä

1 Valitse Infoikkunan näyttöaikaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹ
painiketta.

2 9DOLWVHDMDNVLaVHNXQWLDŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOK-painiketta.
Huomautus: Jos infoikkunan asetus on Ei käyt., se ei tule näkyviin, kun vaihdat
kanavaa.
Infoikkunan näyttöaika

Tunnus kanavaluettelossa
Voit valita, näytetäänkö salattu-tunnus kanavaluettelossa.

1 Valitse Symboli kan.luettelossaŸźSDLQLNNHHOOD
2 Valitse Käytössä/Ei käyt. OKWDLŹSDLQLNHWWD
Käytössä Salaussymboli näkyy kanavaluettelossa.
Ei käyt.
Salaussymboli ei näy kanavaluettelossa.
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Ohjelmistopäivitys
Ohjelmisto on päivitettävä säännöllisesti television oikeaa toimintaa varten.
Tuoreimmat uutiset ja ohjelmistoversiot löytyvätHUMAXin verkkosivuilta
– http://www.humaxdigital.com. On suositeltavaa tarkastaa ladattavat
ohjelmistopäivitykset määräajoin.

OTA (Over the Air)
OTA on lyhenne sanoista Over–the-Air, mikä tarkoittaa että ohjelmisto voidaan
ladata antennin kautta. Valmistaja varaa oikeuden päättää milloin ja missä
yhteydessä julkaisee ohjelmistoja tällä tavalla. Ohjelmistopäivityksen tekeminen
antennin kautta edellyttää seuraavassa mainittuja seikkoja:

1 Laitteistossa on oltava asianmukainen latausohjelmisto.
Tärkeä huomautus: Jos käytössäsi ei ole normaalia latausohjelmistoa,
laitteisto ei ehkä päivity tai se ei toimi ohjelmistopäivityksen jälkeen.

2 Valmistaja julkaisee ohjelmiston, jonka voi ladata määrätyn
antennijärjestelmän kautta.

3 Laitteisto on viritettävä oikein tämän oppaan sisältämien ohjeiden mukaan.
4 Ohjelmistopäivitys on syytä tehdä silloin, kun vastaanottosignaali on vahva.
Jos vastaanottosignaalin laatu ei sääolojen vuoksi ole tarpeeksi hyvä, tee
ohjelmistopäivitys myöhemmin.
Tärkeä huomautus:
• Varmista, että virta on kytketty ja virtajohto on kiinni pistorasiassa
päivityksen aikana. Jos virta katkaistaan ohjelmistopäivityksen aikana,
televisiolle voi aiheutua peruuttamattomia vaurioita.
• Älä irrota signaalijohtoa (koaksiaalikaapelia) ohjelmistopäivityksen aikana.
Päivitys saattaa keskeytyä, eikä televisio ehkä toimi oikein.
Huomautuksia:
1. Ohjelmistopäivityksen aikana ei voi käyttää television muita toimintoja.
2. Päivitys kestää viidestä kymmeneen minuuttiin.
3. Ajastus ei ole mahdollista ohjelmistopäivityksen aikana.
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Laitteen löytäessä uuden ohjelmiston virtaa
kytkettäessä
1 Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa uudesta ohjelmistosta.
2 Valitse Kyllä ja päivitä ohjelmisto painamalla OK-painiketta.
3 Uuden ohjelmiston lataus alkaa. Odota, kunnes päivitys on valmis.
4 Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen
automaattisesti.

Päivitettäessä ohjelmistoa valikosta
1 Paina MENU-painiketta.
DTV-asetukset

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Kielten asetus
Muut asetukset

3 Valitse DTV-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Ohjelmistopäivitys
Signaalin tunnistus

4 Valitse OhjelmistopäivitysŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Tila

Automaattinen päivitys
Voit asettaa television etsimään HUMAX-ohjelmistopäivityssivun ja päivittämään
ohjelmiston automaattisesti.

Siirry valittuun alivalikkoon

1 Valitse Automaattinen päivitysŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹ
Ohjelmistopäivitys

painiketta. Laite etsii uutta ohjelmistoa automaattisesti.

Automaattinen päivitys
Manuaalinen päivitys
Säännöllinen autom. päivitys
Koska haetaan

Käytössä
04 : 50

2 Kun laite havaitsee päivitysohjelmiston, seuraavat tulokset tulevat näkyviin.
Jos ohjelmistoa ei löydy Automaattinen päivitys -toiminnolla, käytä
Manuaalinen päivitys -toimintoa.

3 Valitse Kyllä ja aloita päivitys painamalla OK-painiketta. Jos et halua
Siirry valittuun alivalikkoon

päivittää ohjelmistoa, voit palata edelliseen valikkoon valitsemalla EI ja
painamalla OK-painiketta.

4 Laite suorittaa ohjelmistopäivityksen. Odota, kunnes päivitys on valmis.
5 Kun päivitys on valmis, televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen
automaattisesti.

Suomi-54

Luku 10 >> DTV-asetus

Manuaalinen päivitys
Voit suorittaa manuaalisen päivityksen vain, jos tiedät ohjelmistopäivytyksen
MUX-tiedot.

Manuaalinen päivitys
Kanava

50

Taajuus

70600

1 Valitse Manuaalinen päivitysŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹ
painiketta.

Haku
Voimakkuus (50 %)
Laatu (75 %)

Valitse tai aseta vaihtoehto

2 Valitse sen kanavan numero, joka tarjoaa ohjelmistopäivityksen.
Kanavanumeron sijasta voit antaa myös taajuuden, jossa ohjelmistopäivitys
tarjotaan.
Huomautus: Manuaalinen päivitys -toiminnon parametrit annetaan samalla
tavalla kuin Manuaalinen haku -toiminnon. Katso Digitaalisten kanavien
manuaalinen skannaus luvussa 6.

3 Valitse Haku ja etsi ohjelmisto painamalla OK-painiketta.
4 Laite ilmoittaa, löytyykö uutta ohjelmistoa. Jos uutta ohjelmistoa ei ole, palaa
Manuaalinen päivitys -valikkoon painamalla OK-painiketta.

5 Valitse Kyllä ja aloita päivitys painamalla OK-painiketta. Jos haluat palata
edelliseen valikkoon, valitse EI ja paina OK-painiketta.

6 Laite suorittaa ohjelmistopäivityksen. Odota, kunnes päivitys on valmis.
7 Kun päivitys on valmis, televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen
automaattisesti.

Tavallinen automaattinen päivitys
Voit määrittää säännöllisen automaattisen päivityksen ja hakuajan. Televisio
käynnistää säännöllisen automaattisen päivityksen valmiustilassa.

1 Valitse Säännöllinen autom. päivitysŸźSDLQLNNHHOOD
2 Valitse Käytössä tai Ei käyt. OKWDLŹSDLQLNNHHOOD
3 Kun valitset Käytössä, voit asettaa hakuajan kohdassa Hakuaika.

Ohjelmistopäivitys tietokoneelta
Voit kytkeä television suoraan tietokoneeseen ja päivittää ohjelmiston siirtämällä
uuden ohjelmiston tietokoneelta. Noudata seuraavia ohjeita, jotta voit ladata
uuden ohjelmiston tietokoneelta.

1 Lataa televisiomallille soveltuva uusi ohjelmisto (HDF-tiedostot) tietokoneelle
sivustoltamme (http://www.humaxdigital.com).

2 Lataa ja asenna tietokoneeseesi lataustyökalutiedosto verkkosivuiltamme.
3 Kytke tietokone televisioon RS-232C-sarjakaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
4 Käynnistä asennettu lataustyökalu ja noudata sen ohjeita.
5 Kytke television virtajohto uudelleen ja käynnistä televisio painamalla
STANDBY-painiketta.
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Signaalin tunnistus
Voit tarkastella parhaillaan katsottavan kanavan vastaanottosignaalin
voimakkuutta ja laatua.

Signaalin tunnistus
Palvelutunnus
Verkon alkuperäinen tunnus
Verkkotunnus
Kuljetusvirran tunnus
Taajuus
Suojaväli
Code Rate
Bandwidth
C/N
BER

17
18057
8488
4097
CH50 (706 Mhz)
1/32
7/8
8 Mhz
24 dB
0E0

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
3 Valitse DTV-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Voimakkuus (50 %)
Laatu (75 %)

4 Valitse Signaalin tunnistusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
5 Laite näyttää tiedot antenni- tai kaapelijärjestelmästä, johon kanava kuuluu,
sekä sekä kaaviot ja prosenttiarvot kanavan signaalin voimakkuudesta ja
laadusta.

Tila
Voit tarkastella järjestelmätietoja

1 Paina MENU-painiketta.
Tila
Laiteversio
Ohjelmistoversio
Latausohjelman versio
Järjestelmän tunnus
Päivityspäivä
CI paikka 1

REV 1.0

2 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

L22DYT/NR 1.00.00
F 1.00
7100.2200

3 Valitse DTV-asetusŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDŹSDLQLNHWWD

Sep 20 2007
Tyhjä

4 Valitse TilaŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
5 Vahvista tiedot Laiteversio, Ohjelmistoversio, Latausohjelman versio,
Järjestelmän tunnus ja Päivityspäivä.
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Kuvasuhteen asettaminen
Tilat voidaan valita yksinkertaisesti painamalla kaukosäätimen WIDE-painiketta.
Autom. > 4:3 > 14:9 > Täysi > Zoom1 > Zoom2
Huomautuksia
1.Component- tai HDMI-tilassa voit valita vain vaihtoehdoista 4:3, 14:9 tai Täysi.
2. Toiminto ei ole käytettävissä PC-tilassa.

Autom.
Näyttää kuvan vastaanotetun signaalin alkuperäisen kuvasuhteen
mukaisesti.

4:3
Näyttää kuvan suhteessa 4:3. Molemmilla sivuilla näkyy musta palkki.

4:3

14:9
Näyttää kuvan suhteessa 14:9. Molemmilla sivuilla näkyy ohut musta palkki.

14 : 9

Täysi
Näyttää koko kuvaruudun täyttävän kuvan suhteessa 15:9.

Full

Zoom1
Näyttää suhteeseen 16:9 zoomatun kuvan koko ruudun näytössä. Kuvan
ylä- ja alareuna leikkautuvat pois.

G

Zoom1

Zoom2
Näyttää suhteeseen 14:9 zoomatun kuvan mustien sivupalkkien kanssa.
Ohut ylä- ja alareuna kuvasta leikkautuvat pois.

Zoom2
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Tekstitelevisiotietojen näyttäminen
Voit katsoa tekstitelevisiotietoja televisiollasi koska tahansa.
Useimmat lähetysasemat tarjoavat tekstitietopalveluja tekstitelevision kautta.
Tekstitelevisiopalvelun hakemistosivulla on tietoja palvelun käytöstä. Voit myös
valita eri vaihtoehtoja tarpeen mukaan käyttämällä kaukosäätimen painikkeita.
Huomautus: Teletekstitietojen esittäminen edellyttää vakaata kanavan
vastaanottoa. Muussa tapauksessa tietoja voi puuttua tai jotkin sivut voivat jäädä
näkymättä.
TEKSTITELEVISION toimintapainikkeet ovat:
((Tekstitelevisio käytössä/pois käytöstä))
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tekstitelevisiopalvelun.
(Teksti ja kuva)
Näyttää tekstitelevision normaalin lähetyksen päällä.
Säätää taustan näkyvyyden tekstitelevisiotilassa.
(Hakemisto)
Näyttää tekstitelevision hakemistosivun.
(Peruuta)
Näyttää televisio-ohjelman odottaessa uutta tekstitelevisiosivua.
(Paljasta)
Näyttää piilotetut tiedot. (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
Palaa normaalin näyttöön paimamalla painiketta uudelleen.
(Tila)
Valitsee tekstitelevisiotilan (LIST/FLOF)
(Koko)
Näyttää kaksinkertaisen kokoiset kirjaimet ruudun alaosassa. Palauta normaali
näyttö painamalla painiketta uudelleen.
(Pito)
Pitää sivun näytöllä, jos sivuun liittyy useita lisäsivuja, jotka seuraisivat
automaattisesti. Jatka painamalla painiketta uudelleen.
(Aika)
Televisio-ohjelmaa katsottaessa tällä painikkeella voi näyttää ajan ruudun
oikeassa yläkulmassa.
Numeropainikkeet (0~9)
Näillä voit antaa kolminumeroisen sivunumeron.
Väripainikkeet (Punainen/Vihreä/Keltainen/Sininen)
Jos lähetysasema käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevisiosivun kattamat
eri aiheet ovat värikoodattuja ja ne voidaan valita painamalla väripainikkeita.
Paina yhtä väripainikkeista tarpeen mukaan. Esille tulevalle sivulle on lisää
värikoodattuja tietoja, jotka voidaan valita samalla tavalla. Voit näyttää edellisen
tai seuraavan sivun painamalla vastaavaa väripainiketta.
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Luku 13 >> Järjestelmän asettaminen
PC-valikko on käytettävissä vain kun tietokoneen tulosignaali on saatavilla.

1 Vaihda PC -tilaan painamalla TV/AV -painiketta.
2 Valitse PCŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Automaattinen määritys
Optimoi näytön automaattisesti. Tätä suositellaan liitettäessä tietokone
ensimmäisen kerran

>> PC
Aut. määrit ys
Vaak asij.
Pyst ysij.
Kello
Vaihe

0
0
0
53

3 Paina MENU-painiketta.
4 Valitse JärjestelmäŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD
5 Valitse PCŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Siirrä

Valitse

6 Valitse Aut. määritysŸźSDLQLNNHHOODMDSDLQDOKWDLŹSDLQLNHWWD

Sijainti
Säätää tietokoneen sisällön sijaintia, jos se ei mahdu televisioruudulle.

>> PC
Aut. määrit ys
Vaak asij.
Pyst ysij.
Kello
Vaihe

Siirrä

0
0
0
53

6 Valitse Vaakasij./Pystysij.ŸźSDLQLNNHHOOD
7 9DOLWVHRSWLPDDOLQHQNRKGLVWXVŻŹSDLQLNNHHOOD

Säädä
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Kello
Säätää näytön pikselien määrän vaakasuorassa suunnassa.

>> PC
Aut. määrit ys
Vaak asij.
Pyst ysij.
Kello
Vaihe

0
0
0
53

6 Valitse KelloŸźSDLQLNNHHOOD
7 9DOLWVHRSWLPDDOLQHQYDDNDVXRUDWDUNNXXVŻŹSDLQLNNHHOOD

Säädä

Siirrä

Vaihe
Asettaa näytön kohdistuksen.

>> PC
Aut. määrit ys
Vaak asij.
Pyst ysij.
Kello
Vaihe

Siirrä

0
0
0
53

Säädä

6 Valitse VaiheŸźSDLQLNNHHOOD
7 9DOLWVHRSWLPDDOLQHQNRKGLVWXVŻŹSDLQLNNHHOOD
Huomautus: Jos näytöllä on kohinaa, vaihda PC-tilan tarkkuuutta ja muuta
YLUNLVW\VQRSHXWWDNXQQHVNXYDRQVHONHl-RVWLHWRNRQHHQJUD¿LNNDNRUWLQ
YLUNLVW\VQRSHXWWDHLYRLYDLKWDDYDLKGDJUD¿LNNDNRUWWLDWDLS\\GlQHXYRD
JUD¿LNNDNRUWLQP\\MlOWl
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Valikkokaavio

Valikkokaavio
- Tila
Kuva

- Kirkkaus
- Kontrasti
- Terävyys
- Väri
- Ihonväri
- Värilämpötila
- T-val. kirkk.
- Läpikuult val
- Tehoste

Ääni

- Tasapaino
- AVL
- SRS TruSurround XT
- Maa

Kanava

- Automaattihaku
- Manuaal. haku
- Muokkaa kanavia
- Kieli

Järjestelmä

- Aika-asetus
- Lapsilukitus
- CI --------------------------------------------------- (vain Digitaalinen tv -tila)
- PC ----------------------------------------------------------------- (vain PC-tulo)
- DTV-asetus ------------------------------------ (vain digitaalinen TV-tila)
- Paneeli pois ----------------------------------- (vain digitaalinen TV-tila)
- VFD-kello ----------------------------------------------- (vain LGB-22DYT)
- Oletusasetus
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Vianmääritys
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen myyjään. Jos televisio ei toimi normaalisti
vianmäärityksen jälkeenkään, ota yhteys television jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
(1) Television etupaneelissa ei ole mitään ilmoitusta tai televisiossa ei ole virtaa.
- Tarkista, että päävirtajohdossa ei ole vikaa ja että se on kytketty sopivaan virtalähteeseen.
- Tarkista, että verkkovirta on käytössä.
- Tarkista, että television virtakatkaisin on päällä (mikäli soveltuu)
(2) Ei kuvaa
- Varmista, että televisioon on kytketty virta ja että se on toimintatilassa (paina STANDBYpainiketta).
- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty kunnolla televisioon. Kaapelin molemmat päät pitää ehkä
irrottaa ja liittää uudelleen.
- Varmista, että antennijohto on liitetty kunnolla televisioon.
- Tarkista television kirkkaustaso.
- Varmista, lähettääkö kanava ohjelmaa. Tarkista lähettäjältä, onko kanava toiminnassa.
(3) Kuvan- ja äänenlaatu on heikko
- Aseta antenni tilaan, jossa ei ole esteitä.
- Varmista, että television lähellä ei ole matkapuhelinta tai mikroaaltouunia.
- Liitä televisio ja antenni 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
(4) Ääntä ei kuulu tai äänenlaatu on huono
- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty kunnolla.
- Tarkista television äänenvoimakkuus.
- Tarkista, ettei ääntä ole mykistetty.
- Tarkista äänityyppi- ja ääniasetukset.
(5) Kaukosäädin ei toimi.
- Kun käytät televisiota kauko-ohjaimella, varmista, että kaukosäätimen päässä oleva lähetysosa
osoittaa suoraan television vastaanotto-osaan.
- Poista kauko-ohjaimen paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
(6) Salattu kanava ei näy.
- Tarkista, että sinulla on sopiva älykortti tai CI-moduuli. Aseta älykortti tai CI-moduuli laitteeseen
uudelleen ja varmista että se alustuu oikein.
- Tarkista valikosta, että televisio havaitsee älykortin tai CI-moduulin.
- Tarkista valikosta, että kanavatilauksesi on voimassa.
- Varmista, että älykortti tai CI-moduul ei ole vahingoittunut.
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Virhesanoma
Virhesanoma

Mahdolliset syyt

Toimenpiteet

Ei signaalia

- Antenni on asennettu huonosti.
- AV-laite on liitetty huonosti.

- Säädä antennia.
- Tarkista antennikaapeli. Jos
ongelma ei poistu, antenni
ja laitteen asennus on ehkä
tarkistutettava ammattilaisella.
- Aseta AV-laite oikein.
- Tarkista AV-laitteen kaapeli.

Ei hyväksy

- Tämä laite ei tue kyseistä
näppäintä (painiketta).

Virh. tila

- Liitetyn tietokoneen tarkkuutta ei
ole asetettu oikein.

- Tarkista optimaaliset
tarkkuusasetukset. Video-ohjain on
ehkä asennettava.

Ei tekstitystietoja

- Kanavalla ei ole tekstitystietoja.

- Tarkista, onko kanavalla
tekstitystietoja.

Kanavasignaali löytyy,
mutta ääni ja kuva
puuttuvat.

- Kanavasignaali löytyy, mutta ääni
ja kuva puuttuvat.
- CI-moduulia ei ole liitetty.
- CI-moduulia ei ole liitetty oikein.

- Varmista, lähettääkö kanava
ohjelmaa.
- Asenna CI-moduuli.
- Asenna CI-moduuli uudelleen;
varmista, että se on asennettu
oikein.

- Väärä CI-moduuli on käytössä.

- Asenna CI-moduuli kanaville, joita
haluat katsoa.
- Ota yhteys CI-moduulin myyjään
tai kanavan lähettäjään ja tilaa uusi
CI-moduuli.
Kanava on salattu.

- Tämä digitaalinen maanpäällinen
vastaanotin ei tue palvelua, joka
mahdollistaa salattujen kanavien
salauksen poistamisen.

Ääntä ei kuulu.

- Kanavalla on videosignaali, mutta
ääni puuttuu.
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- Paina kaukosäätimen
äänipainikkeita tarkistaaksesi, onko
kanavalla ääntä.

Tiedot

Tiedot
Ominaisuus

Tiedot

Tyyppi
LCD-paneeli

Tietokonenäyttö

Tulo/Lähtö

Väriaktiivimatriisi TFT-LCD

Näyttöalue

22.0”

Maksimitarkkuus

1680 x 1050 pikseliä

Katsomiskulma

92<$ &5

Synkronoitu

Erillinen

Vaakasuora taajuus

31,469~48,363kHz

Pystysuora taajuus

60 Hz

Maksimitarkkuus

1360 x 768 pikseliä 60 Hz:llä

Videotulo

Analoginen + digitaalinen viritin (1), SCART, RCA, S-Video,
komponentti, HDMI, PC

Äänitulo

RCA(R/L), komponentti (R/L), HDMI, PC Audio

Äänilähtö

Kaiutin, kuulokkeet

Dataliittymä

RS-232C (ohjelmistopäivityksiä varten)

Antenni

EU

EU

Antennitulo

IEC 169-2, naaras

IEC 169-2, naaras

Viritysjärjestelmä

FS

OFDM DVB-T

Värijärjestelmä

PAL, B/G, D/K, I
SECAM, B/G, D/K, L

B/G, I, D/K

Äänijärjestelmä

AM / FM / Nicam

MPEG 1, kerros 1/2

VHF, matala

48,25 ~ 144,00 MHz

48,25 ~ 144,00 MHz

VHF, korkea

145,00 ~ 424,00 MHz

145,00 ~ 424,00 MHz

UHF

425,00 ~ 863,25 MHz

425,00 ~ 863,25 MHz

Tekstitelevisio

Kyllä

Kyllä

Turvallisuus

CE

EMI

CE

Virta

68 W (enintään)

Kaiutinlähtö

8W x 2EA

Analoginen

TV-signaali

Säädökset

Kytke ja käytä -taso
Muut

Paino

Digitaalinen

DDC 1/2 B
LGB-22DYT : Netto 8,1kg / brutto 10,0kg
LGB-22DTT : Netto 7,2kg / brutto 8,9kg

Virtalähde

AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Käyttölämpötila

+5° C - +35° C

Käyttötilan
ilmankosteus

30 ~ 80 % RH
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Huolto ja asiakastuki

Huolto ja asiakastuki
Voit saada vianmääritystietoja, ohjelmistopäivityksiä ja tuotetukea seuraavilta web-sivustoilta ja
asiakaspalvelunumeroista. Pyri ongelmatilanteessa ensin ottamaan yhteyttä paikalliseen myyjään.

Web-sivusto ja sähköposti
Kotisivu
http://www.humaxdigital.com
http://www.humaxdigital.com/Deutsch/
http://www.humaxarabia.com

englanti
saksa
arabia

HCSA (Humax Customer Service Area)
Ohjelmistolataukset, tietoa ja tekniset kysymykset ja vastaukset
http://www.humaxdigital.com/hcsa/
englanti
http://www.humaxdigital.com/Deutsch/hcsa/
saksa
Sähköpostiosoitteet (teknisiä kysymyksiä varten)
tech-info@humax-digital.co.uk
techinfo@humax-digital.de
callcenterME@humaxdigital.com
Webmaster@humaxdigital.com
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Eurooppa ja Pohjois-Afrikka
Saksa
Lähi-Itä
Aasia ja muut alueet

Huolto ja asiakastuki

Palvelukeskus
Humaxin asiakaspalvelualue (Iso-Britannia)
Puh: 0870 247 8800
S-posti: uksupport@humax-digital.co.uk
Avoinna: Iso-Britannian paikallista aikaa (GMT+0), 9:00 – 18:00 (maanantai - perjantai)
Tukikieli: Suomi

Humaxin Lähi-Idän palvelukeskus (Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat)
Puh: +971 (0)4 359 2323 (Avoinna: 09:00 - 20:00 / suljettu perjantaina)
S-posti: callcenterME@humaxdigital.com
Avoinna: Dubain paikallista aikaa (GMT+4), 09:00 – 20:00 (lauantai - torstai, suljettu perjantaina)
Tukikieli: englanti ja arabia

Humax Hotline (Saksa)
Saksa: ¼0LQ
Muut maat: ¼PLQNDQVDLQYlOLQHQSXKHOXPDNVX
S-posti: support@humax-digital.de
Avoinna: Saksan paikallista aikaa (GMT+1), 08:00 - 23:00 (maanantai - sunnuntai)
Tukikieli: saksa ja englanti

Humax-puhelinpalvelu (Italia)
Puh: 899 100080
S-posti: info@mediasat.com
Avoinna: Italian paikallista aikaa (GMT+1), 08:00 ~ 18:00 (maanantai - perjantai)
Tukikieli: italia

Humax-puhelinpalvelu (Itävalta)
Puh: ¼PLQ

Humax-puhelinpalvelu (Sveitsi)
Puh: +46 (0)550 85527
Avoinna: 08:00 ~ 16:30 (maantai - perjantai)
Tukikieli: ruotsi/englanti

Humax-puhelinpalvelu (Suomi)
Puh: 09 5618 6366
Avoinna: 08:00 ~ 16:00:00 (maantai - perjantai)
Tukikieli: suomi/englanti

Jos tarvitset laitekorjausta, käy web-sivustollamme. (Kotisivu tai HCSA)

Suomi-66

