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Copyright © 2011 Anvia TV Oy
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän oppaan tai asiakirjan osaa ei saa
jäljentää, kopioida, levittää, jakaa, ladata, tallentaa tai välittää missään
muodossa tai mihinkään tarkoitukseen ilman Anvia TV Oy:n kirjallista lupaa.

Takuu
Tähän asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta. Anvia TV pidättää
oikeuden tuotteidensa muuttamiseen tai kehittämiseen ja niiden sisällön
muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Anvia TV ei ota vastuuta suorista, tai
välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan tietojen käytöstä.

Tuotemerkit
AC‐3 ja kaksois‐D ‐merkki ovat Dolby Laboratories ‐yhtiön omaisuutta. Ne
valmistetaan Dolby Laboratories ‐yhtiön lisenssin alaisena.
Conax on Telenor Conax AS ‐yhtiön tuotemerkki.
USB‐logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum (USB‐IF), Inc.
Beaverton, Oregon, USA ‐yhtiön omaisuutta. USB‐IF on voittoa tavoittelematon
yhtiö, jonka on perustanut Universal Serial Bus ‐konseptin kehittänyt konserni.
USB‐logoja saavat käyttää ainoastaan viralliset lisenssisopimuksen omistajat,
joita ovat tiukat USB‐IF ehdot ja edellytykset täyttävät yhtiöt.
DVB on DVB Project ‐yhtiön rekisteröity tuotemerkki.
Lue käyttöopas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ohjeet.
Turvallisuussyistä ohjeita on suositeltavaa noudattaa tarkasti laitteen
käyttöönoton ja käytön aikana.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin merkkeihin, sillä ne ilmoittavat
mahdollisista vaaratilanteista.
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Varoitus
Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa (vakavaan)
onnettomuuteen, mikäli ohjeita ei noudateta.
Huomio
Ilmoittaa tuotteen tai muiden laitteiden vaurioitumisvaarasta, mikäli
ohjeita ei noudateta.
Huomautukset
Sisältää lisätietoja, joiden avulla käyttäjä osaa tunnistaa mahdolliset
ongelmat sekä tärkeää tietoa niin, että käyttäjä ymmärtää ja osaa
käyttää ja ylläpitää laitetta oikein.

Tuotteen asianmukainen hävitys
(sähkö‐ ja elektroniikkalaitteet)
Tämä merkintä tuotteessa tai sen asiakirjoissa merkitsee, ettei
laitetta tai sen kaukosäätimen pattereita saa hävittää
kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän loputtua. Jätteiden
hävityksestä aiheutuvien ympäristöhaittojen ja terveyshaittojen välttämiseksi
tämä laite on erotettava muista jätteistä ja kierrätettävä niin, että materiaalien
uudelleen käyttöä edistetään.
Laitteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä saa yksityinen käyttäjä
lisätietoa jälleenmyyjältä tai paikalliselta viranomaiselta.
Yritykset saavat vastaavat tiedot jälleenmyyjältä ja heidän on tarkistettava
hankintasopimuksen ehdot ja edellytykset. Tätä laitetta ei saa hävittää muiden
kaupallisten jätteiden mukana.
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2 TUOTEKUVAUS
Tämä digiboksi on suunniteltu käytettäväksi digitaalisten maanpäällisten
lähetysten katseluun.
Vaikka tuote on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, on tämän käyttöohjeen
lukeminen kuitenkin suositeltavaa, jotta voit käyttää hyväksi kaikkia tämän
digiboksin toimintoja.
Toivomme nautinnollisia katseluhetkiä Finnsat digiboksin kanssa.

2.1 Tuotetuki
Jos tuotteen käytössä esiintyy ongelmia, lue ensin vastaavasta käyttöohjeen
kappaleesta lisätietoa.
Mikäli ongelma ei ratkea tai teillä on muita ongelmia laitteen käytön tai
asennuksen kanssa, voitte ottaa yhteyttä.
Finnsat kuluttajapalvelunumeroon 0600–13444
(numero on maksullinen 0,67 eur/min +pvm) ja avoinna Ma – Pe klo 9‐18.
On hyvä jos voit käyttää digiboksia puhelun aikana.
Sähköpostilla: www.finnsat.tv lomakkeen avulla.
Mikäli teillä on ongelmia maksu‐tv‐kortin kanssa, ottakaa yhteyttä maksu‐tv
operaattoriin, jolta kortti on hankittu.
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2.2 Tuoteominaisuudet
2.2.1


2.2.2


2.2.3








2.2.4


Virittimet
Virittimet: 2 kpl
o DVB‐T

Salauksenpurku
Sisäänrakennettu
o Conax (CAS7)

Liitännät
Antenni: 2kpl
o Antenni tulo IEC naaras
o Antenni lähtö IEC uros
o Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen
HDMI lähtö: 1kpl
o Versio 1.3 (HDCP aina aktiivinen)
o 576i, 576p, 720p ja 1080i
SCART: 1kpl
o RGB ja CVBS
Äänilähdöt:
o Digitaalinen äänilähtö: SPDIF (optinen)
USB: 1 kpl (edessä)
o versio 2.0
o JPEG kuvien katselu
o Ohjelmistopäivitys

Tekstitv
Teksti‐tv:
o 1000 sivun muisti
o Alasivujen selaus
o Jaettu‐ tai kokonäyttö (vaihto OPT‐näppäimellä)
o Kanavakohtaiset suosikkisivupikanäppäimet
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2.2.5



2.2.6






2.2.7



Virtalähde ja tehon kulutus
Virtalähde: Ulkoinen 230VAC/12VDC
Virrankulutus:
o Täysi valmiustila: ~0.7W
o SD katselu: ~10,9W

Muut toiminnot
Ajastimet: Muistus ja Näytä
PIP: Kahden kanavan kuva
Ohjelmistopäivitys: OTA ja USB
Nopea ensiasennus
Nopea kanavanvaihto

Mitat ja paino
Leveys x Syvyys x Korkeus: 295x205x40
Paino: 900g

2.3 Tuotepakkauksen sisältö
Tarkista, että tuote sisältää seuraavat lisävarusteet:





Käyttöopas
Kaukosäädin
Kaksi paristoa (AAA)
RF‐kaapeli

HUOM: Jos jokin edellä mainituista lisävarusteista puuttuu tai pakkaus on
vaurioitunut, ota yhteyttä myyjään tai yhtiöön josta tuote on alun perin
hankittu.
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2.4 Maksutvkortti ja Conax salauksenpurku
Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu Conax salauksenpurkujärjestelmä, joka
mahdollistaa salattujen ja maksullisten ohjelmien katselun. Kyseisten kanavien
katselu vaatii palvelusopimuksen, joka voidaan hankkia paikalliselta kanavan
palveluntarjoajalta. Kyseisiä kanavia voi katsella palveluntarjoajalta saatavan
maksu‐tv kortin avulla, jolloin tuotteen korttipaikkaan on asetettava saatu
maksu‐tv kortti kanavan salauksen purkamiseksi.

2.4.1

Maksutvkortin käyttö

Aseta maksu‐tv‐kortti tuotteen etupaneelissa olevaan korttipaikkaan.
Korttipaikka on etupaneelissa luukun alla, oikeassa reunassa.
Kortin siru tulee osoittaa alas‐ ja sisäänpäin.
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2.5 KAUKOSÄÄDIN
Ennen kaukosäätimen käyttöönottoa on tarkistettava, että säätimeen on
asennettu paristot.

Kaukosäätimen näppäinten kuvaus:
VALMIUSTILA. Näppäintä painamalla asetetaan
vastaanotin valmiustilaan tai poistutaan valmiustilasta.
MYKISTYS. Näppäintä painamalla
asetetaan vastaanottimen äänilähtö äänettömälle tai
poistetaan äänilähtö äänettömästä tilasta.
SIGNAL. Näppäintä painamalla nähdään mm.
katsottavan kanavan signaalin laatu, palvelun tiedot, Chip
ID, Maksu‐tv‐kortin numero.
PIP. (Picture‐In‐Picture). Näppäintä painamalla voidaan
aktivoida kuva kuvassa tila tai muuttaa nykyistä kuva
kuvassa tilaa.
TV/Radio. Näppäintä painamalla voidaan hypätä Radio‐
tai TV‐kanavalistalle.
0‐9 NUMEROT. 0‐9 Näppäimiä painamalla voidaan
vaihtaa kanavaa ja/tai syöttää numeroita valikkokenttiin.
0:lla voidaan pakottaa vastaanotin vapauttamaan SCART
signaali (pin8).
PLAYLIST (Tallennelista). Ei käytössä.
TIMERS (Ajastimet). Näppäintä painamalla näet
ajastimet ja voit lisätä uusia.
VOL+ (Äänenvoimakkuus plus). Näppäintä
painamalla voidaan lisätä äänenvoimakkuutta.
VOL‐ (Äänenvoimakkuus miinus). Näppäintä
painamalla voidaan vähentää äänenvoimakkuutta.
CH▲ (Kanavanvaihto ylös). Näppäintä painamalla
voidaan siirtyä yksi kanavapaikka ylemmäs nykyisessä
kanavalistassa.
CH ▼ (Kanavanvaihto alas). Näppäintä painamalla
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voidaan siirtyä yksi kanavapaikka alemmas nykyisessä kanavalistassa.
P<>P TAKAISIN. Näppäintä painamalla voidaan palata edelliseen katsottuun
kanavaan.
EPG (Sähköinen ohjelmaopas). Näppäintä painamalla aktivoidaan
sähköinen ohjelmaopas.
INFO (Tiedot). Näppäintä painamalla voidaan nähdä valitun kanavan
tämänhetkisen ja seuraavan ohjelman tiedot.
EXIT (Poistu). Näppäintä painamalla poistutaan valikosta.
MENU (Valikko). Näppäintä painamalla aktivoidaan päävalikko.
BACK (Takaisin). Näppäintä painamalla voidaan palata edelliseen kanavaan
tai siirtyä valikossa taaksepäin tallentamatta muutoksia.
▲ KURSORI YLÖS. Näppäintä painamalla voidaan siirtyä seuraavaan
ohjelmaan tai valikossa ylöspäin.
▼ KURSORI ALAS. Näppäintä painamalla voidaan siirtyä edelliseen
ohjelmaan tai valikossa alaspäin.
◄ KURSORI VASEN. Näppäintä painamalla voidaan vähentää äänen
voimakkuutta tai valita edellinen vaihtoehto valikkovalinnassa.
►KURSORI OIKEA. Näppäintä painamalla voidaan lisätä äänen
voimakkuutta tai valita seuraava vaihtoehto valikkovalinnassa.
OK. Näppäintä painamalla voidaan aktivoida kanavaluettelon valikko tai
vahvistaa valinta tai toiminto.
TTX (Teksti-tv). Näppäintä painamalla aktivoidaan teksti‐tv.
KELTAINEN PAINIKE (Pause). Ajastimen poisto, Teksti‐tv suosikkisivu.
OPT (Ohjelmakohtaiset valinnat). Näppäintä painamalla voidaan nähdä
käynnissä olevan ohjelman valintavalikko, mm. ääni‐ ja tekstitys vaihtoehdot.
Ajastimen muokkaus EPG tilassa.
PUNAINEN PAINIKE. Ajastin asetus EPG:ssä. Teksti‐tv suosikkisivu.
VIHREÄ PAINIKE. Teksti‐tv suosikkisivu.
SININEN PAINIKE. Teksti‐tv suosikkisivu.
NOPEA TAAKSEPÄIN KELAUS◄◄. Lista: Sivu ylös.
TAAKSEPÄIN HYPPÄÄMINEN  . Lista: Järjestyksen muutos.
ETEENPÄIN HYPPÄÄMINEN. Lista: Järjestyksen muutos
NOPEA ETEENPÄIN KELAUS ►►. Lista: Sivu alas.
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HDMI. Näppäintä painamalla voidaan muuttaa HDMI ulostulon tarkkuutta.
ASPECT. (Kuvasuhde). Näppäintä painamalla voidaan muuttaa
kuvasuhdetta.
SUBT (Tekstityskieli). Näppäintä painamalla voidaan muuttaa nykyisen
ohjelman tekstityskieliasetuksia.
Audio. Näppäintä painamalla voidaan muuttaa nykyisen ohjelman
audiokieliasetuksia.

2.6 ETUPANEELI

1.

STANDBY‐PAINIKE
Painikkeella kytketään vastaanotin päälle tai siirrytään valmiustilaan.

2.

CH ▲, CH▼
Painikkeella siirrytään seuraavaan/edelliseen kanavaan tai valikossa
yksi rivi ylös‐/alaspäin.

3.

NÄYTTÖ
Näytöllä nähdään valitun kanavan nimi tai sen hetkinen päivämäärä ja
aika, sekä myös tietoja tallennuksista.

4.

USB liitäntä
USB ‐ liitäntään voidaan kytkeä ulkoinen muistitikku.

5.

CONAX korttipaikka
Korttipaikka maksullisten, Conax salattujen, ohjelmien katsomiseen.
Maksu‐tv‐kortin siru tulee osoittaa alas‐ ja sisäänpäin.
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2.7 TAKAPANEELI

1.

ANTENNA IN. Antennisisääntulo maanpäällisen antennin kytkemistä
varten.

2.

ANTENNA OUT. Antenniulostulo antennisignaalin kytkeminen toiseen
laitteeseen.

3.

HDMI OUTPUT. Digitaalinen HDMI‐lähtö.

4.

OPTICAL AUDIO OUT. Optinen, digitaalinen S/PDIF‐audiolähtö.

5.

SCART (TV). SCART liitäntä TV:n kytkemiseksi vastaanottimeen.

6.

DC IN. Virtajohto
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3 TURVALLISUUSOHJEET
Tämä tuote on valmistettu kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.
Turvallisuusohjeet ja varotoimenpiteet
1.

VERKKOVIRTA (AC 90 ~ 250V, 50/60Hz)
Käytä laitetta ainoastaan tyyppikilven mukaista teholähdettä
käyttäen. Jos et ole varma rakennuksen virransyötön laadusta, ota
yhteyttä paikalliseen energiayhtiöön. Ennen huolto‐ ja
asennustoimenpiteiden aloitusta, tuote on kytkettävä pois
virtalähteestä.

2.

YLIKUORMITUS
Älä ylikuormita seinäpistoketta, jatkojohtoa tai sovitinta, sillä se voi
johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

3.

NESTEET
Tuotetta ei saa altistaa nesteille. Nestettä sisältäviä esineitä ei saa
asettaa tuotteen päälle.

4.

PUHDISTUS
Irrota tuote pois pistokkeesta ennen sen puhdistusta. Käytä hieman
kostutettua kangasta (ei liuotusaineita) laitteen pyyhkimiseen.

5.

TUULETUS
Laitteen yläosassa olevia aukkoja ei saa peittää riittävän laitteen
ilmavirran takaamiseksi. Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai
mattojen päälle. Älä aseta sähkölaitteita toisen laitteen päälle.

6.

ANTENNIKYTKENTÄ
Irrota laite verkkovirrasta ennen antennin kytkentää tai pois
kytkentää. Ellei näin tehdä, antenniliitäntä voi vaurioitua.
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7.

TV‐KYTKENTÄ
Irrota laite verkkovirrasta ennen kaapelin liittämistä tai irrottamista
televisioon. Muutoin TV voi vaurioitua.

8.

ASENNUSPAIKKA
Asenna laite sisätilaan niin, ettei se altistu ukkoselle, vesisateelle tai
auringonpaisteelle.
Älä aseta laitetta lähelle lämpöpattereita tai muita lämpölähteitä.
Varmista, että vastaanottimen ja sähkömagneettiselle säteilylle
herkkien laitteiden, kuten TV:n ja videonauhurin, väliin jää riittävästi
tilaa.
Jos laite asetetaan kannattimeen tai kirjahyllyyn, varmista laitteen
riittävä tuuletus.
Älä aseta tuotetta epävakaalle alustalle, josta se voi pudota. Putoava
laite voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja laitevaurioita.

9.

SALAMAT, MYRSKY TAI KÄYTÖSTÄ POISTO
Irrota laite verkkovirtalähteestä ja kytke antenni irti ukkosmyrskyn
aikana tai silloin, kun laite jätetään ilman valvontaa eikä sitä käytetä
pitkään aikaan. Tällöin salamien ja verkkojohtojen ylijänniteaaltojen
aiheuttamilta vaurioilta vältytään.

10. MUUT KOHTEET
Älä aseta mitään esineitä laitteen aukoista sisään, sillä ne voivat
koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai aiheuttaa vaurioita laitteen
osiin.
11. OSIEN VAIHTO
Kun osien vaihto on tarpeen, käytä ainoastaan valmistajan
hyväksymiä varaosia.
Vastaanottimen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu.
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4 KYTKENTÄOHJE
Tässä luvussa kuvataan laitteen asennustoimenpiteet. Valitse sinulle sopivin
menetelmä.
VARMISTA, ETTÄ LAITTEESTA KYTKETÄÄN VIRTA POIS ENNEN
VASTAANOTTIMEN KYTKENTÖJEN SUORITTAMISTA TAI MUUTTAMISTA!
Huom: Jos laitteen asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään tai Finnsat kuluttajapalveluun. Tuotetuen yhteystiedot löytyvät
sivulta 7.

4.1 ANTENNI JA MUUT KYTKENNÄT
4.1.1




4.1.2

TVantennin kytkentä
Kytke TV‐antenni vastaanottimen ANTENNA IN ‐liittimeen.
Kytke HDMI/SCART ‐kaapeli vastaanottimen ja TV:n sopivaan
HDMI/SCART kaapelipaikkaan.
Kytke laitteiden virtajohdot seinäpistokkeeseen.

Audiojärjestelmän kytkentä

Kytke optinen S/PDIF‐johto ja Dolby digital ‐dekooderi digitaalisen äänen
kuulemiseksi.

4.2

LAITTEEN PÄÄLLE KYTKENTÄ




Kytke tarvittavat johdot (HDMI/SCART) vastaanottimen ja TV:n välille.
Kytke TV päälle.
Kytke vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
Jos vastaanotin on valmiustilassa, paina kaukosäätimen tai laitteen
etuosassa olevaa virtapainiketta sen päälle kytkemiseksi.
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5 KÄYTTÖÖNOTTO
5.1 Ennen käyttöönottoa
Ensimmäinen asennuskerta koostuu valikoista, jotka ohjaavat käyttäjää
vastaanottimen helpon ensiasennusvaiheen läpi. Jokaisessa valikossa käyttäjä
voi siirtyä eteenpäin valikkorakenteessa painamalla OK‐näppäintä ja
taaksepäin painamalla BACK (TAKAISIN) ‐ näppäintä.
Jokaisen valikon alareunassa on opas joka ohjaa käyttäjää tärkeimmissä
valinnoissa.
HUOM! Varmista, että antenni on kytketty vastaanottimen ANTENNA IN ‐
liittimeen ennen käyttöönoton aloitusta.

VAIHE 1: Valikkokielen valinta

Kuva 1.

Valikkokielen valinta
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Valitse haluamasi valikkokieli käyttäen kaukosäätimen VASENTA KURSORIA ja
OIKEAA KURSORIA. Valittua kieltä käytetään myöhemmin kaikissa
vastaanottimen valikoissa.
Kieltä voidaan muuttaa myöhemmin valitsemalla Valikko‐>Asetukset‐>Kielet
Paina OK vahvistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi ensiasennusta.

VAIHE 2: Automaattinen kanavahaku
Laite hakee automaattisesti saatavilla olevat kanavat.
Kun vastaanotin hakee kanavia, näkyviin tulevat seuraavat tiedot:







Haun edistyminen
Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana.
Signaalin voimakkuus määrittyy signaalipalkilla:
o Mitä voimakkaampi signaali, sitä pitempi palkki.
o Vihreä väri: Hyvä signaalin voimakkuus.
o Keltainen väri: Riittävä signaalin voimakkuus. Häiriötä voi
esiintyä kuvassa aika ajoin.
o Punainen tai harmaa väri: Alhainen signaalin voimakkuus.
Kuvaa ei ole tai siinä esiintyy jatkuvasti häiriötä.
Löydettyjen TV‐kanavien nimet ja niiden kokonaislukumäärä.
Löydettyjen radiokanavien nimet ja niiden kokonaislukumäärä.
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Kuva 2.

Automaattinen kanavahaku käynnissä.

Haun aikana käyttäjä voi tarkistaa siihen mennessä löydetyt kanavat YLÄ‐
/ALAKURSORILLA.
Haku voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla EXIT‐näppäintä
hakuprosessin aikana.
Kun haku keskeytetään:



Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT‐ näppäintä.
Jo löydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK‐ näppäintä.

Käyttäjä voi palata edelliseen valikkoon (valikkokielen vaihtoa varten)
painamalla BACK‐ näppäintä.
Haun loputtua näyttöön tulevat näkyviin seuraavat tiedot:


Kaikki löydetyt TV‐kanavat ja niiden kokonaislukumäärä.
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Kaikki löydetyt radiokanavat ja niiden kokonaislukumäärä.
Verkko‐operaattorin nimi, johon vastaanotin on kytketty.

Kuva 3.

Automaattinen kanavahaku suoritettu loppuun.

Vastaanotin luo automaattisesti kaksi kanavalistaa: TV‐ ja radiolistan. Käyttäjä
voi siirtyä listasta toiseen painamalla OK‐näppäintä kanavalistatilan
aktivoimiseksi ja painamalla sen jälkeen VASENTA/OIKEAA KURSORIA uuden
listan valitsemiseksi.
Paina OK‐ näppäintä tallentaaksesi löydetyt kanavat ja aloittaaksesi TV:n
katselun.
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6 KATSELUTILA
Vastaanottimen käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Jokaisessa
valikossa on erillinen opas näytön alareunassa. Opas näyttää tärkeimmät
kaukosäätimen näppäimet, joita kyseisessä valikossa voidaan käyttää.

6.1 Valikkoopas

Kuva 4.

Esimerkki valikko‐oppaasta valikkorakenteessa.
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6.2 Kanavatietoikkuna
Kanavatietoikkuna näkyy jokaisen kanavavaihdon jälkeen.

Kuva 5.
Kanavaa voidaan vaihtaa monella eri tavalla:






Painamalla kaukosäätimen 0‐9 NUMERONÄPPÄIMIÄ.
Painamalla kaukosäätimen YLÄ‐/ALAKURSORIA. Tällöin valitaan
kanavalistan seuraava/edellinen kanava.
Painamalla kaukosäätimen CH+/CH‐ näppäimiä. Tällöin valitaan
kanavalistan seuraava/edellinen kanava.
Painamalla kaukosäätimen BACK‐näppäintä. Tällöin valitaan kanava,
jota katseltiin aikaisemmin.
Painamalla vastaanottimen etupaneelin YLÖS/ALAS‐painikkeita.
Tällöin valitaan kanavalistan seuraava/edellinen kanava.
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Kanavatietoikkuna sisältää seuraavat tiedot:







Kanavan nimi ja sen numero kanavalistalla
Kellonaika
Valitun kanavalistan nimi
Valitun ohjelman tiedot:
o Nimi
o Aloitusaika
o Kulunut aika
Seuraavan ohjelman tiedot:
o Nimi
o Aloitusaika

Kuva 6.

Kanavatietoikkuna.
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Ohjelmatietojen saanti
INFO‐näppäintä painamalla käyttäjä voi nähdä valitun kanavan ohjelmatiedot.
Saatavilla ovat myös seuraavan ohjelman tiedot. Ohjelmatietojen saatavuus ja
oikeellisuus riippuu ohjelman lähettäjästä.

Kuva 7.

Kanavatietoikkunassa, Nykyinen ohjelma
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Painamalla VASENTA tai OIKEAA KURSORIA käyttäjä voi siirtyä nykyisen ja
seuraavan ohjelman tietojen välillä.

Kuva 8.

Kanavatietoikkunassa, Seuraava ohjelma

Käyttäjä voi poistua ohjelmatietovalikosta painamalla INFO‐ tai EXIT‐näppäintä.
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Kanavatietoikkunan näkyvyyden aikaraja
Käyttäjä voi asettaa kuinka kauan kanavatietoikkuna on näkyvissä
kanavanvaihdon jälkeen.
Haluttu aika voidaan asettaa valitsemalla Päävalikko‐>Asetukset‐>Valikot

Kuva 9.

Kanavatietoikkunan näyttöajan asetus
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6.3 Kanavalistatila
Kanavalistatila aktivoidaan painamalla OK‐näppäintä normaalin katselun
aikana.

Kuva 10.

Aktivoitu kanavalistatila.

Kanavalistatila näyttää valitun kanavalistan kanavat. Valittu kanava näkyy
sinisellä värillä korostettuna.

Valitun kanavan tiedot
Painamalla YLÄ‐/ALAKURSORIA käyttäjä voi siirtää valintaa. INFO‐painiketta
painamalla käyttäjä voi saada nykyisen ja seuraavan ohjelman tiedot.
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Kuva 11.

Kanavalistatila: valitun kanavan vaihto.

Kuva 12.

Kanavalistatila: ohjelmatietojen näyttäminen.
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Kanavalistan vaihtaminen
Painamalla VASEN‐/OIKEAKURSORIA käyttäjä voi vaihtaa kanavalistaa.
Vastaanottimessa on kaksi oletuskanavalistaa: TV ja radio. Käyttäjä voi luoda
omia kanavalistoja kanavalistavalikossa.

Kuva 13.

Kanavalistatila: kanavalistan vaihtaminen.

Kanavalistatilasta poistuminen
Käyttäjä voi poistua kanavalistatilasta painamalla EXIT‐näppäintä.
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6.4 Valinnatvalikko
Aktivoi Valinnat‐valikko painamalla OPT‐ näppäintä.

Kuva 14.

Valinnat‐valikko.

Valinnat‐valikossa on käyttäjäkohtaisesti valittavia, katseltavaan ohjelmaan
liittyviä valintoja. Ohjelmasta riippuen, jotkin valinnoista eivät välttämättä ole
käytettävissä.
Valintoja voidaan suorittaa painamalla VASEMPAA tai OIKEAA KURSORIA.

Käytettävissä olevat valinnat:




Audiokieli: Käyttäjä voi valita saatavilla olevista audiokielistä halutun,
jos saatavilla on useampi kuin yksi kieli.
Tekstityskieli: Käyttäjä voi valita saatavilla olevista tekstityskielistä
halutun, jos saatavilla on useampi kuin yksi kieli.
Kuvasuhdemuunnos: Käyttäjä voi valita saatavilla olevista
kuvasuhteen muuntotiloista halutun.
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Audio: Käyttäjä voi valita jonkin seuraavista äänitiloista:
o Stereo. Vasen ja oikea audiokanava pidetään erillään. Tämä
äänitila on yleisimmin käytetty tila.
o Vasen kanava. Tässä tilassa vasemman kanavan audio
välittyy sekä oikeaan että vasempaan audiolähdön
kanavaan.
o Oikea kanava. Tässä tilassa oikean kanavan audio välittyy
sekä oikeaan että vasempaan audiolähdön kanavaan.
PIP (Picture‐In‐Picture) toiminto: Käyttäjä voi valita onko kuva
kuvassa tila käytössä vai ei. Käyttäjä voi vaihtaa myös kuva kuvassa
tilaan (pieni ikkuna/jaettu ikkuna).

Valinnat‐valikosta poistuminen
Käyttäjä voi poistua Valinnat‐valikosta painamalla EXIT, OPT tai OK‐painiketta.
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6.5 EPG (Sähköinen ohjelmaopas)
6.6 Nykyiset, seuraavat ja 7päivän ohjelmatiedot
Ohjelmaopas voidaan aktivoida painamalla EPG‐näppäintä TV kanavan
katselun tai radiokanavan kuuntelun aikana.
Ohjelmaopas on jaettu kahteen tasoon. Ensimmäisellä tasolla on yhteenveto
saatavilla olevista kanavista ja nykyisten ja seuraavana tulossa olevien
ohjelmien tiedot.
Toisella tasolla näkyvät valitun kanavan saatavilla olevien ohjelmien tiedot
seuraavien 7 päivän ajalta. Ohjelmatietojen oikeellisuus ja saatavuus riippuu
lähettäjästä.

6.6.1

Sähköisen ohjelmaoppaan ensimmäisessä tasossa
navigointi

Opas on jaettu kolmeen sarakkeeseen (vasemmalta oikealle):




Kanava
Nyt (Käynnissä oleva ohjelma).
Seuraava (Käynnissä olevan ohjelman jälkeen tuleva ohjelma)
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Kuva 15.

Sähköinen ohjelmaopas (1‐taso).

Valitse kanava YLÄ‐/ALAKURSORILLA. Näytön alareuna näyttää
yksityiskohtaista tietoa valitusta ohjelmasta. Valitun kanavan käynnissä olevan
ohjelman ja seuraavan ohjelman tiedoissa voidaan siirtyä VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA.
Riippuen siitä, miten lähettäjä välittää Ohjelmaopas‐tiedot, ohjelmatiedot eivät
välttämättä ole saatavilla ennen kuin kanava valitaan. Kanava voidaan valita
painamalla OK‐painiketta. Jos uusia kanavatietoja on saatavilla, tiedot
päivittyvät näyttöön hetken kuluttua.
Jos kanava tarjoaa muita ohjelmatietoja käynnissä olevan ja seuraavan
ohjelman lisäksi, käyttäjä voi siirtyä Ohjelmaoppaan toiselle tasolle painamalla
OIKEAA KURSORIA sarakkeessa “Seuraava”.
TTX‐painikkeella voidaan hakea suosikkiohjelmia/‐tapahtumia 7 päivän ajalta ja
asettaa ajastimia/muistutuksia.
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Kuva 16.

Haluttujen ohjelmien haku ohjelmaopasta.

Aseta ajastin valitulle ohjelmalle painikkeella AJASTA (punainen). Ajastimen
asetuksia voidaan muuttaa OPT‐painikkeella. Ajastin voi olla Muistuta tai
Näytä. Muistuta ajastin ilmoittaa ponnahdusikkunalla kun ajastettu ohjelma
alkaa. Näytä ajastin vaihtaa kanavan ohjelma kanavalle kun ohjelma alkaa.

6.6.2

Sähköisen ohjelmaoppaan toisessa tasossa navigointi

EPG‐sovelluksen toinen taso tarjoaa täydellisen ohjelmaopastiedot valitulle
kanavalle. Tietyn päivän ohjelmia voidaan selata aikajärjestyksessä YLÄ‐
/ALAKURSORILLA. Näytön alareunassa näkyy yksityiskohtaista tietoa valitusta
ohjelmasta. Seuraavan/edellisen päivän ohjelmatietoihin voidaan siirtyä
VASEMMALLA ja OIKEALLA KURSORILLA.
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Kuva 17.

Sähköinen ohjelmaopas (2‐taso).

HUOM. Ohjelmaoppaan toiseen tasoon siirtyminen aktivoi väliaikaisesti
kanavan. Tällä varmistetaan, että kaikki kanavan ohjelmatiedot päivittyvät
mahdollisimman nopeasti. Ohjelmatietojen päivitys voi kestää useita
sekunteja.
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6.7 TekstiTV
Teksti‐TV voidaan aktivoida painamalla TTX‐näppäintä.

Kuva 18.

Teksti‐TV

Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:




Haluttu teksti‐TV‐sivu voidaan valita 0‐9 ‐näppäimillä.
Sovelluksen muistissa olevaan seuraavaan teksti‐TV‐sivuun voidaan
siirtyä painamalla YLÄKURSORIA.
Sovelluksen muistissa olevaan edelliseen teksti‐TV‐sivuun voidaan
siirtyä painamalla ALAKURSORIA.
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Jos valitussa sivussa on alasivuja, ne voidaan valita VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA.
Jos teksti‐TV‐sivussa on piilotettua tekstiä, ne voidaan nähdä
painamalla OK‐näppäintä.
Neljä värinäppäintä: punaista, vihreää, keltaista ja sinistä näppäintä
voidaan käyttää haluttujen teksti‐TV‐sivunumeroiden tallentamiseen.
Oletuksena värinäppäimet on asetettu seuraaviin sivuihin:
o Punainen: teksti‐TV‐sivu 100.
o Vihreä: teksti‐TV‐sivu 200.
o Keltainen: teksti‐TV‐sivu 300.
o Sininen: teksti‐TV‐sivu 400.

Käyttäjä voi asettaa värinäppäimet omille suosikkisivuille pitämällä
värinäppäintä alhaalla jonkin aikaa valitun teksti‐TV‐sivun kohdalla.

Teksti‐TV:n näyttötilan valinta
Teksi‐TV:n näyttötila on oletuksena ”Jaettu ikkuna”. Tässä tilassa TV‐näyttö
jaetaan kahteen osaan, vasemmassa osassa näytetään TV‐kuvaa ja oikeassa
Teksti‐TV sivuja. Näyttötilan voi vaihtaa ”Täysi‐ikkuna” tilaan OPT‐
näppäimellä. Oletusasetuksen voi muuttaa valikosta Asetukset‐Muut
asetukset.
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7 PÄÄVALIKKO
Päävalikko aktivoidaan painamalla MENU‐näppäintä.

Kuva 19.

Päävalikko.

Päävalikko sisältää vastaanottimen tärkeimmät toiminnot. Toiminnot on jaettu
seuraaviin alavalikkoihin:








Ajastimet
Asetukset
Kanavalistat
Lapsilukko
Ylläpito
USB‐selain (näkyvissä, jos USB‐muistitikku on liitetty etupaneeliin)
Conax ‐ salausjärjestelmä

Jokainen alavalikko on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa luvuissa.
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Kaikkien alavalikkojen yleinen käyttö
Alavalikoiden valinta on mahdollista YLÄ‐ ja ALAKURSORILLA sekä OK ‐
painikkeella. Käyttäjä voi poistua alavalikosta muutoksia tallentamatta
painamalla EXIT‐ tai BACK‐näppäintä
Käyttäjä voi poistua alavalikosta ja tallentaa muutokset painamalla OK‐
näppäintä.
Seuraavat alavalikot vaativat PIN‐koodin.

Kuva 20.





PIN‐koodin syöttöikkuna.

Kanavalistat
Lapsilukko
Ylläpito
PIN‐koodin oletusarvo on 0000.

40

FST1‐CX

* PIN‐koodi voidaan vaihtaa valitsemalla Päävalikko‐>Ylläpito‐>Vaihda PIN‐
koodia.

Päävalikosta poistuminen
Käyttäjä voi poistua päävalikosta painamalla EXIT‐ tai MENU‐näppäintä.

7.1 Päävalikko: Ajastimet
Tämä valikko sisältää kaikki aktiiviset ajastimet. Käyttäjä voi lisätä uusia
ajastimia ja muokata tai poistaa olemassa olevia ajastimia.

Kuva 21.

7.1.1

Ajastimet

Uuden ajastimen lisäys

Uusi ajastin voidaan luoda painamalla PUNAISTA painiketta. Jokainen ajastin
sisältää seuraavat tiedot:

41

FST1‐CX

Kuva 22.









Uuden ajastimen lisääminen.

Kanava. Ajastimelle määritetty kanava. Käyttäjä voi valita halutun
kanavan NUMEROPAINIKKEILLA tai VASEMMALLA/OIKEALLA
KURSORILLA.
Aloituspäivä. Ajastimen aloituspäivämäärä formaatissa PP.KK.VV.
Aloitusaika. Ajastimen aloitusaika.
Päättymisaika. Ajastimen päättymisaika.
Suoritetaan. Ajastimen toistokertojen lukumäärä. Oletusasetus on
vain kerran, mutta käyttäjä voi halutessaan asettaa sen seuraaviin
asetuksiin:
o Päivittäin
o Viikoittain
o Maanantai‐perjantai
o Lauantai‐sunnuntai
Toiminto. Asettaa toiminnon ajastimen aktivoituessa. Käyttäjä voi
asettaa seuraavat toiminnot:
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o



Muistuta. Käyttäjälle ilmoitetaan ponnahdusikkunaviestillä
ajastimen käynnistyksestä.
o Näytä. Kanava vaihtuu automaattisesti
kanavaan/tapahtumaan silloin, kun ajastin käynnistyy.
CA PIN‐koodi. Jotkin maksullisista TV‐kanavista vaativat erityisen CA
PIN‐koodin määrittämisen ohjelman/tapahtuman
katselemiseksi/tallentamiseksi (esim. Digiviihde). Käyttäjä voi
määrittää erityisen CA PIN ‐koodin tässä kohdassa.

7.2 Olemassa olevan ajastimen muokkaus
Valitse muokattava ajastin luettelosta ja paina OK‐näppäintä. Muokkasvalikon
valinnat ovat samat kuin uuden ajastimen luomisvalikossa.

7.3 Ajastimen poistaminen
Valitse poistettava ajastin luettelosta ja paina KELTAISTA näppäintä. Useita
ajastimia voidaan poistaa samanaikaisesti valitsemalla ne VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA ja painamalla sen jälkeen KELTAISTA näppäintä.
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7.4 Päävalikko: Asetukset

Kuva 23.

7.4.1

Asetukset valikko.

Päävalikko: Kielet

Kielet‐valikko sisältää vastaanottimen säädettävissä kieliasetukset.
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Kuva 24.











Kielet‐valikko.

Valikkokieli: Käyttäjä voi valita valikkojen kielen.
Ensisijainen audiokieli: Käyttäjä voi valita vastaanottimelle
ensisijaisen audiokielen. Vastaanotin pyrkii käyttämään tätä kieltä
ensisijaisena audiokielenä valitulle ohjelmalle.
Toissijainen audiokieli: Käyttäjä voi valita vastaanottimelle toissijaisen
audiokielen. Vastaanotin pyrkii käyttämään tätä kieltä silloin, kun
ensisijainen kieli ei ole käytettävissä valitulle ohjelmalle.
Ensisijainen tekstityskieli: Käyttäjä voi valita vastaanottimelle
ensisijaisen tekstityskielen. Vastaanotin pyrkii käyttämään tätä kieltä
ensisijaisena tekstityskielenä valitulle ohjelmalle.
Toissijainen tekstityskieli: Käyttäjä voi valita vastaanottimelle
toissijaisen tekstityskielen. Vastaanotin pyrkii käyttämään tätä kieltä
silloin, kun tekstityksen ensisijainen kieli ei ole käytettävissä valitulle
ohjelmalle.
Vammaistuki. Käyttäjä voi aktivoida halutessaan tuen kuulo‐/
näkörajoitteiselle.
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7.4.2

Päävalikko: Asetukset: Kuva ja ääni

Kuva‐ ja äänivalikko sisältää vastaanottimen säädettävissä olevat kuva‐ ja
ääniasetukset.

Kuva 25.



Kuva‐ ja äänivalikko

Näytön kuvasuhde: Liitetyn TV:n kuvasuhde valinta, laajakuva 16:9,
normaali 4:3.
Kuvasuhdemuunnos: Jos käyttäjä on valinnut TV:n kuvasuhteeksi
“4:3”, käyttäjä voi valita kuvasuhteen muunnostavan, kun
ohjelmalähetys on “16:9” tilassa.
Valintamahdollisuudet ovat:
o

Täyskuva. Vastaanotin tulkitsee lähetyksen panorointi‐ ja
selausvektorit (Pan&Scan) ja suhteuttaa 16:9 ‐kuvan
sopivaksi 4:3 TV‐näyttöön.
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o

o







Letterbox. Tässä tilassa 16:9 ‐kuvan alkuperäinen kuvasuhde
säilytetään. Näytön ala‐ ja yläreunassa on vaakasuorat
mustat raidat.
Ei muunnosta. Käytä asetusta, jos TV sallii kuvasuhteen
muunnoksen. Tässä tilassa 16:9 näytössä 4:3 lähetyksen
kuvan reunoihin lisätään mustat palkit, alkuperäinen
kuvasuhde säilyy.

HDMI: Käyttäjä voi valita HDMI videon ulostulon formaatin.
Valintamahdollisuudet ovat:
o 576i (Oletus)
o 576p
o 720p
o 1080i
TV SCART: Käyttäjä voi valita TV SCART ‐lähdön videoformaatin. TV
SCART –videoformaatin valinnat ovat:
o RGB. Yleensä TV:n videokuvan laatu on tällöin paras
mahdollinen.
o CVBS. Formaatin laatu ei ole yhtä hyvä kuin RGB‐
formaatissa. Käytä formaattia ainoastaan silloin, jos liitetty
TV ei tue RGB‐videoformaattia.
Digitaalinen ääni: Käyttäjä voi valita digitaaliselle audiolähdölle
ensisijaisen formaatin. Digitaaliset audiotiedot välittyvät
vastaanottimen takapaneelissa olevan S/PDIF‐liittimen kautta. Valitse
“AC‐3”, jos vastaanotin on liitetty AV‐vahvistimeen, joka tukee AC‐3
monikanavaista formaattia.
Huom. Kaikki kanavat tai ohjelmat eivät sisällä “AC‐3” ääntä.
Normaalisti “AC‐3” ääni on saatavilla elokuvakanaville.
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7.4.3

Päävalikko: Asetukset: Valikot

Kuva 26.

Valikot‐valikko

Valikot‐valikko, sisältää seuraavia valikoihin liittyviä asetuksia:







Leveys. Käyttäjä voi säätää valikkoleveyden valittuun näyttöön
sopivaksi.
Korkeus. Käyttäjä voi säätää valikkokorkeuden valittuun näyttöön
sopivaksi.
Vaakasiirto. Käyttäjä voi asettaa valikon vaakasuorassa suunnassa
valittuun näyttöön sopivaksi.
Pystysiirto. Käyttäjä voi asettaa valikon pystysuorassa suunnassa
valittuun näyttöön sopivaksi.
Grafiikan läpinäkyvyys: Käyttäjä voi säätää grafiikan läpinäkyvyyttä
(prosenteissa %).
Kanavatiedot: Käyttäjä voi määrittää, kuinka kauan kanavatiedot ovat
näkyvät ruudulla kanavavaihdon jälkeen.
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7.4.4

Päävalikko: Asetukset: Muut asetukset

Kuva 27.






Muut asetukset‐valikko

Teksti‐TV moodi: Käyttäjä voi valita näkyykö teksti‐TV vierekkäin
pääkuvan kanssa vai koko näytön laajuudelta.
Etupaneelin näyttö: Käyttäjä voi valita näkyykö kanavan nimi tai kello
etupaneelissa ohjelmien katselun aikana.
Automaattiset toiminnot: Käyttäjä voi valita suorittaako vastaanotin
automaattisia taustatoimintoja, kuten uusien kanavien
automaattinen päivitys kanavalistalle.
Aktiivinen antenni: Käyttäjä voi valita onko 5V antennisyöttö päällä
vai ei. (Päälle jos käytetään erillistä sisäantennia)
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7.5 Päävalikko: Kanavalistat
Kanavalistat ‐valikko sisältää kanavalistojen käsittelyyn sopivat työkalut.

7.5.1

Päävalikko: Oletuskanavalista

Vastaanottimessa on kaksi oletuskanavalistaa, jotka vastaanotin luo
automaattisesti ensimmäisen asennuskerran jälkeen:



TV
Radio

TV‐kanavalista sisältää vain TV‐kanavat (audio‐ ja videokomponentilla) ja
radiokanavalista vain radiokanavat (vain audiokomponentti).
TV‐kanava‐ ja radiokanavalistojen erityiset rajoitukset:




Luetteloa ei voida nimetä uudelleen
Luetteloa ei voida poistaa
Luetteloiden kanavia tai asemia ei voida järjestää uudelleen
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7.5.2

Päävalikko: Kanavalistan järjestely

Käyttäjä voi luoda omia kanavalistoja sekä lisätä ja poistaa kanavia niistä.
Ennen kanavalistan käyttöä on kanavalista valittava.

Kuva 28.

Kanavalistojen käyttövalikko.

Järjestelmä kattaa seuraavat kanavalistatoiminnot:







Kanavalistan valinta (TV, radio tai suosikki)
Suosikkikanavalistan uudelleen nimeäminen
Suosikkikanavalistan luominen
Suosikkikanavalistan poistaminen
Kanavien lisäys suosikkikanavalistaan
Kanavien poisto kanavalistalta
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7.5.2.1

Päävalikko: Kanavalistan järjestely: Kanavien lisäys/poisto TV‐
tai radiolistalta

Valikossa voidaan lisätä/poistaa kanavia TV‐ tai radiokanavalistasta. Tässä
valikossa käyttäjä voi merkitä kanavan merkillä “poistettu” niin, ettei se enää
näy listalla. Myöhemmin käyttäjä voi poistaa “poistettu” ‐merkin kanavasta sen
näkyvyyden palauttamiseksi listalla.

Kuva 29.

Kanavien lisäys/poisto TV‐ tai radiolistalta.
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7.5.2.2

Päävalikko: Kanavaluettelon järjestely: Suosikkilistan luominen

Käyttäjä voi luoda uuden suosikkilistan painamalla PUNAISTA näppäintä.
Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:





Kirjain valitaan 0‐9 numeronäppäimillä.
Uusi kirjain syötetään OIKEALLA KURSORILLA.
Valittu tai viimeinen kirjain poistetaan KELTAISELLA näppäimellä.
ISOISTA KIRJAIMISTA pieniin kirjaimiin siirrytään TTX ‐näppäimellä.

Kuva 30.

Uuden suosikkilistan luominen.
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7.5.2.3

Päävalikko: Kanavalistat: Suosikkilistan uudelleen nimeäminen

Valikossa nimetään suosikkilista uudelleen. Käyttäjä voi valikossa nimetä
valitun suosikkilistan uudelleen. Valikossa ovat voimassa samat toiminnot kuin
suosikkilistan luomisvalikossa.

Kuva 31.

7.5.2.4

Suosikkilistan uudelleen nimeäminen.

Päävalikko: Kanavaluettelot: Suosikkilistan poistaminen

Valikossa voidaan poistaa valittu suosikkilista ja kaikki sen kanavat. Ennen
poistoa käyttäjää pyydetään vahvistamaan valinta.
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7.5.2.5

Päävalikko: Kanavalistat: Kanavien järjestäminen
suosikkilistalla

Valikossa käyttäjä voi muuttaa suosikkilistan kanavien järjestystä. Sovellus
kattaa seuraavat toiminnot:




Kanava voidaan valita OIKEALLA KURSORILLA.
Kanavan asemaa luettelossa voidaan muuttaa YLÄ‐/ALAKURSORILLA.
Kanavan uusi asema luettelossa tulee vahvistaa VASEMMALLA
KURSORILLA tai OK‐näppäimellä.

Kuva 32.

Kanavien järjestäminen suosikkilistalla.

55

FST1‐CX

7.5.2.6

Päävalikko: Kanavaluettelot: Kanavien lisäys/poisto
kanavalistaan/‐listalta

Valikossa voidaan lisätä/poistaa kanavia listaan/‐listalta. Sovellus kattaa
seuraavat toiminnot:





Lisättävä kanava voidaan valita YLÄ‐/ALAKURSORILLA.
Kanava voidaan lisätä suosikkilistaan OIKEALLA KURSORILLA.
Suosikkilistalle voidaan siirtyä TAAKSEPÄIN HYPPÄÄMINEN
ETEENPÄIN HYPPÄÄMINEN näppäimellä.
Kanava voidaan poistaa suosikkiluettelosta VASEMMALLA
KURSORILLA.

Kuva 33.

Kanavien lisäys/poisto suosikkiluetteloon/‐luettelosta.
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7.6 Päävalikko: Lapsilukko
Valikossa voit estää kanavien luvattoman katselun.

Kuva 34.

Lapsilukko ‐ valikko.

Valikossa käyttäjä voi:



Lukita kanavia tai poistaa kanavien lukituksia. Kun kanava on lukittu,
sen käyttö vaatii PIN‐koodin.
Vastaanottimen automaattisen Ikärajan aktivointi ja deaktivointi.
Toiminto edellyttää, että palveluntarjoaja tukee ja välittää kanavien ja
ohjelmien ikärajatietoja.
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7.6.1

Päävalikko: Lapsilukko: Kanavien lukitus

Valikossa voidaan lukita tai avata TV‐ ja radiokanavia.

Kuva 35.

TV‐ ja radiokanavien lukitus/avaus

Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:




Lukittava/avattava kanava voidaan valita YLÄ‐/ALAKURSORILLA.
Kanava voidaan lukita/avata VASEMMALLA tai OIKALLA näppäimellä.
Valitun kanavan ikäraja voidaan asettaa.

Kun kanava on lukittu, sen käyttö vaatii PIN‐koodin.
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7.7 Päävalikko: Ylläpito

Kuva 36.

Ylläpito‐valikko

Valikko kattaa seuraavat valinnat:








Automaattinen kanavahaku
Manuaalinen kanavahaku
Palvelutiedot
Laitteen tiedot
Ohjelmistopäivitys
Vaihda PIN koodia
Tehdasasetukset
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7.8 Päävalikko: Ylläpito: Automaattinen kanavahaku
Valikossa voidaan käynnistää automaattinen kanavahaku.
Kun vastaanotin hakee kanavia, näkyviin tulevat seuraavat tiedot:






Haun edistyminen
Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana. Signaalin voimakkuus näkyy signaalipalkissa; mitä
voimakkaampi signaali sitä pitempi palkki.
o Vihreä väri: Hyvä signaalin voimakkuus.
o Keltainen väri: Riittävä signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintyä aika ajoin häiriötä.
o Punainen tai harmaa väri: Alhainen signaalin voimakkuus.
Kuvaa ei ole tai siinä esiintyy jatkuvasti häiriötä.
Löydettyjen TV‐kanavien nimet ja löydettyjen TV‐kanavien
kokonaislukumäärä.
Löydettyjen radioasemien nimet ja löydettyjen radioasemien
kokonaislukumäärä.
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Kuva 37.

Automaattinen kanavahaku käynnissä.

Haku voidaan keskeyttää minä hetkenä tahansa painamalla EXIT‐näppäintä
hakuprosessin aikana.
Kun haku keskeytetään:



Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT‐ näppäintä.
Jo löydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK‐ näppäintä.

Käyttäjä voi palata Ylläpito‐valikon alavalikkoon painamalla EXIT‐ näppäintä.
Haun jälkeen näkyviin tulevat seuraavat tiedot:




Löydetyt TV‐kanavat ja niiden kokonaislukumäärä.
Löydetyt radioasemat ja niiden kokonaislukumäärä.
Viimeisimmän löydetyn Verkko‐operaattorin nimi.

Kuva 38.

Automaattinen kanavahaku suoritettu loppuun.
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7.8.1

Päävalikko: Ylläpito: Manuaalinen kanavahaku

Kuva 39.

Manuaalinen kanavahaku.

Valikossa käynnistetään manuaalinen kanavahaku. Haun käynnistys edellyttää
seuraavien tietojen syöttöä:



Radiotaajuuskanava. Radiotaajuuskanava, jossa haku suoritetaan
Verkkohaku. Valinnalla määritetään noudattaako vastaanotin haun
verkkolinkkejä.

Kun vastaanotin hakee kanavia, näkyviin tulevat seuraavat tiedot:



Haun edistyminen
Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana. Signaalin voimakkuudesta ilmoittaa signaalipalkki, mitä
voimakkaampi signaali sitä pitempi palkki.
o Vihreä väri: Hyvä signaalin voimakkuus.
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o




Keltainen väri: Riittävä signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintyä aika ajoin häiriötä.
o Punainen tai harmaa väri: Alhainen signaalin voimakkuus.
Kuvaa ei ole tai siinä esiintyy jatkuvasti häiriötä.
Löydettyjen TV‐kanavien nimet ja niiden kokonaislukumäärä
Löydettyjen radioasemien nimet ja niiden kokonaislukumäärä.

Kuva 40.

Manuaalinen kanavahaku käynnissä.

Haku voidaan keskeyttää minä hetkenä tahansa painamalla EXIT‐näppäintä
hakuprosessin aikana.
Kun haku keskeytetään:



Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT‐ näppäintä.
Jo löydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK‐ näppäintä.

Käyttäjä voi palata Ylläpito‐valikon alavalikkoon painamalla EXIT‐ näppäintä.
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Haun jälkeen näkyviin tulevat seuraavat tiedot:




Kaikki löydetyt TV‐kanavat ja niiden kokonaislukumäärä.
Kaikki löydetyt radioasemat ja niiden kokonaislukumäärä.
Viimeisimmän löydetyn Verkko‐operaattorin nimi.

Kuva 41.

Manuaalinen kanavahaku suoritettu loppuun.
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7.8.2

Päävalikko: Ylläpito: Palvelutiedot

Kuva 42.

Palvelutietovalikko.

Palvelutiedot sisältävät teknistä tietoa valitusta kanavasta ja ohjelmasta.
Tiedot sisältävät:



Kanavan nimi
Valitun ohjelman PID‐tiedot (pakkaustunnus). Audio‐, video‐ ja PCR‐
tiedot sisältävät

PID‐tiedot, tiedot ovat desimaaliformaatissa.






Valitun kanavan DVB‐kolmoistunnus. Kolmoistunnus on
desimaaliformaatissa x.y.z, jossa
x = alkuperäinen verkkotunnus
y = virtaustunnus
z = kanavatunnus
Valitun kanavan taajuustiedot ovat muodossa MHz.
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Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus määrittyy signaalipalkilla,
jossa:
Mitä voimakkaampi signaali, sitä pidempi palkki.
o Vihreä väri: Hyvä signaalin voimakkuus.
o Keltainen väri: Riittävä signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintyä aika ajoin häiriötä.
o Punainen tai harmaa väri: Alhainen signaalin voimakkuus. Ei
kuvaa tai kuvassa jatkuvasti häiriötä.

Palvelutietovalikosta poistuminen
Käyttäjä voi poistua palvelutietovalikosta painamalla EXIT tai BACK‐painiketta.
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7.8.3

Päävalikko: Ylläpito: Laitteen tiedot

Kuva 43.

Laitteen tiedot ‐valikko.

Valikko sisältää vastaanottimen ja ohjelmiston tiedot.

67

FST1‐CX

7.8.4

Päävalikko: Ylläpito: Ohjelmistopäivitys

Valikosta voidaan tarkistaa onko vastaanottimelle saatavilla uudempaa
ohjelmistoa.

Kuva 44.

Uuden ohjelmiston haku käynnissä.
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Kuva 45.

Uuden ohjelmiston haku suoritettu loppuun.

Jos uudempi ohjelmisto on saatavilla, käyttäjä voi päivittää ohjelmiston
seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos päivitystä ei ole saatavilla ilmateitse,
sen voi tarvittaessa ladata USB‐liittimen kautta. Päivitystiedostot ja ohjeet on
ladattavissa www.finnsat.tv sivustolta.
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7.8.5

Päävalikko: Ylläpito: PINkoodin vaihtaminen

Kuva 46.

PIN‐koodin vaihto ‐valikko.

Valikossa voidaan vaihtaa vastaanottimen PIN‐koodi. PIN‐koodin oletusarvo on
0000.

7.8.6

Päävalikko: Ylläpito: Tehdasasetuksien palautus

Valikossa palautetaan vastaanottimen tehdasasetukset. Kun tehdasasetukset
on palautettu, kaikki vastaanottimen asetukset palautuvat alkuperäisiin
arvoihin. Ennen tehdasasetuksien palautusta käyttäjän on vahvistettava
valinta.
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7.9 Päävalikko: Conax – salausjärjestelmä

Kuva 47.

Conax salausjärjestelmän‐valikko.

Valikosta voidaan tarkistaa Conax järjestelmään liittyviin tietoihin Tiedot
sisältävät:




7.9.1

Muistikortin tilatarkistuksen
Muistikortin PIN‐koodien vaihtamisen
Conax‐luokitustason asetuksen.

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä: Tilaustila

Valikosta tarkistetaan muistikortin nykyiset tilaustiedot.

7.9.2

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä:
Tapahtumatila

Valikosta tarkistetaan tapahtumien nykyiset tilaustiedot.
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7.9.3

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä: Merkkitila

Valikosta tarkistetaan muistikortin saatavilla olevat varat.

7.9.4

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä: CA PINkoodin
vaihtaminen

Valikossa vaihdetaan joidenkin Conax CA a‐toimintojen tarkistukseen vaadittu
PIN‐koodi, esim. Conax‐luokituslukon ohitus.

7.9.5

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä:
Allekirjoituksen PINkoodin vaihtaminen

Valikossa vaihdetaan allekirjoituksen PIN‐koodi. PIN‐koodia käytetään
paluukanavan omaavien tuotteiden PPV‐tilauksen tarkistamiseen.

7.9.6

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä: Luokitusarvo

Valikossa muutetaan Conax CA ‐luokitusarvon asetusta.

7.9.7

Päävalikko: Conax  salausjärjestelmä: Lisätietoja
Conax CA järjestelmästä

Valikosta saadaan lisätietoja asetetusta Conax‐muistikortista.

7.9.8

Conax  salausjärjestelmä: Ponnahdusikkunat

Vastaanottimen normaalin käytön aikana Conax järjestelmä välittää käyttäjälle
tietoja, kuten:





Ei pääsyä
Luokituslukko
PPV‐palvelutilauksen vahvistus
Maantieteelliset rajoitukset

Vastaanotin välittää tiedot ponnahdusikkunoin. PPV‐tilauksen (Pay per View)
vahvistus sisältää tilaustiedot ja tilauksen hinnan.
Palveluun pääsee painamalla OK‐näppäintä, muutoin se voidaan peruuttaa
painamalla EXIT‐näppäintä.
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PPV‐palveluun pääsy edellyttää CA PIN‐koodin syöttämisen.

8 Ajastimet: Ajastusten tekeminen
Ohjelmaoppaasta (EPG)
Ohjelman ajastus voidaan asettaa automaattiseksi asettamalla ajastin
Ohjelmaoppaassa (EPG) tai luomalla ajastimen manuaalisesti valitsemalla
Päävalikko – Ajastimet – Uusi. Ohjelmaoppaan (EPG) ajastin luodaan
painamalla TALLENNA (PUNAINEN) – näppäintä sen jälkeen, kun ajastettava
ohjelma on valittu. Ajastimen manuaalinen luominen on kuvattu tämän
oppaan kohdassa 7.7.1 Lisää uusi ajastin.

Kuva 48.

Ajastuksen tekeminen sähköisestä ohjelmaoppaasta.

Huom: Jos kohdekanava on lukittu, rajoitettu katseluajalla tai sisältösuojalla,
tulee käyttäjän syöttää salasana.
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