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1. Tiedot ja turvallisuus  
 
Tämä opas sisältää kaikki television käyttöönotossa ja käytössä tarvittavat tiedot. Lue 
käyttöohje huolellisesti ja pidä nämä ohjeet aina käsillä käyttöä varten. 
 

Turvallisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Tätä tuotetta pitää aina käyttää pistorasiassa, jonka nimellisarvot (jännite ja taajuus) 
ovat samat kuin tuotteen takana olevassa arvokilvessä.  

2. Jos tuote on vaurioitunut (johto tai pistoke mukaan lukien), se pitää viedä pätevälle 
teknikolle tarkistusta, kalibrointia tai korjausta varten. 

3. Tuote pitää sammuttaa ja irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai 
varastointia. 

4. Tuote ei saa päästä kastumaan. 
5. Tuotteessa pitää käyttää vain sen mukana toimitettua muuntajaa tai pätevän 

teknikon suosittelemaa korvaavaa muuntajaa.  
6. Tuotteen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä. 
7. Tuotteen lähelle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakkoja. 
8. Tätä tuotetta ei saa asentaa toisen sähkölaitteen päälle tai epätasaiselle alustalle. 
9. Tätä tuotetta ei saa käyttää tai varastoida paikassa, jossa se altistuu suoralle 

auringonpaisteelle, kuumuudelle, liialliselle pölylle tai tärinälle. 
10. Virtapistoketta ei saa koskettaa märällä kädellä. 
11. Tätä tuotetta ei saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä, kuten alkoholilla. 
12. Tuotteen aukkoja ei saa tukkia tai peittää. 
13. Kun tuotetta halutaan siirtää, kaikki johdot pitää irrottaa. 
14. Näyttöön ei saa koskea käsillä tai millään kovalla esineellä. 
15. Käyttäjä ei saa yrittää avata tätä tuotetta itse.  

  



FI-4 
 

Jalustan irrottaminen  

 
1. Aseta televisio ruutu alaspäin pehmeälle liinalle tai vastaavalle, kantavalle alustalle. 
2. Irrota ruuvitaltalla neljä kiinnitysruuvia, joilla jalusta on kiinni televisiossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seinäkiinnikkeen käyttäminen 
 
Huomaa: Irrota jalusta televisiosta ohjeen mukaisesti ennen seinäkiinnikkeiden asentamista. 
 
Televisiossa voi käyttää mitä tahansa tähän tarkoitukseen valmistettua seinäkiinnikettä, 
mutta seuraavat asiat on huomioitava: 
 

• Kiinnikkeen on oltava VESA Mount standard 100x100 -standardin mukainen. 
• Seinän ja kiinnikkeen pitää kestää television paino. 
• Katso seinäkiinnikkeen mukana toimitettua asennusohjetta. 
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2. Nestekide-TV-paneelin esittely 
 

2.1 TV:n ohjauspaneeli 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. CH+: Seuraava kanava tai valikkovaihtoehdon valitseminen. 
2. CH-: Edellinen kanava tai valikkovaihtoehdon valitseminen. 
3. VOL+: Äänenvoimakkuuden kasvattaminen tai valikkovaihtoehdon muuttaminen. 
4. VOL-: Äänenvoimakkuuden pienentäminen tai valikkovaihtoehdon muuttaminen. 
5. MENU: Näyttövalikon valitseminen. 
6. : Lähdetilan valitseminen. 

7. : Virta päälle/pois. 
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2.2 TV:n liitännät 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1.  Tasavirtatulo  6.  Video-V-O  
2.  HDMI-tulo  7.  Antenniliitin
3.  VGA-tulo  8.  PC-audio
4.  SCART-tuloliitin   9.  Kuulokkeet
5.  S-video      
 

Huomaa, että televisio on valmiustilassa, kunnes virtajohto irrotetaan pistorasiasta. 
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 2.3 Kaukosäädin 

                              POWER: Virta päälle/pois. TV käynnistetään painamalla tätä 
kerran ja sammutetaan painamalla tätä uudelleen. 

: Tätä painamalla saa näkyviin nykyisen 
kanavan/DVD-levyn tiedot/DVB-signaalin tiedot. Toiminnosta 
poistutaan painamalla tätä uudelleen. 

: Äänen mykistys tai palautus. 
PMODE: Kuvatilan valinta: Käyttäjä, Standardi, Kirkas, 
Pehmeä, Optimaalinen. 
SMODE: Äänitilan valinta: Käyttäjä, Standardi, Musiikki, 
Elokuva, Puhe.  
NICAM: NICAM-äänitilan valinta. 
SLEEP: Sammutusajastimen asetus: 15/30/45/60 min/Pois. 
0–9: TV-kanavan tai teksti-TV-sivun valinta. 
_/_ _: Kanavien 0–9/10–99/100–999 valinta. 
    : Tätä painamalla siirrytään nykyiseltä kanavalta viimeksi 
katsotulle TV-kanavalle. DVD-tilassa siirtymistoiminto: siirry 
haluttuun aikaan, ohjelmaan, lukuun. 
PUNAINEN, VIHREÄ, KELTAINEN, SININEN näppäin: näillä 
siirrytään nopeasti teksti-TV:n eri valikoihin tai käytetään 
kanavalajitteluvalikkoa ja DTV-tilavalikkoa. 
CH+/-: kanavan valinta. 
VOL+/-:  äänenvoimakkuuden säätö. 
(▲/▼): Siirtyminen valikoissa ylös/alas.  
(◄/►): Siirtyminen valikoissa vasemmalle/oikealle.  
Enter: Valinnan vahvistaminen valikossa. 
Source: Lähdetilan valitseminen: TV, DTV, AV, SVIDEO, 
SCART, HDMI, DVD,PC. 
Aspect: Näytön koon valitseminen: 
16:9/4:3/Panoraama/Leikkaa. 
Sort: ATV-lähteen kanavien lajitteluvalikkoon siirtyminen. 
MENU: Näyttövalikkonäppäin, päävalikkoon siirtyminen ja siitä 
poistuminen. 
 
TEKSTI-TV: 

: Teksti-TV:n avaaminen ja sulkeminen.  
: Nykyisen teksti-TV-sivun pitäminen. 
: Teksti-TV:n ja TV-kuvan näyttäminen samanaikaisesti. 
: Ei toimintoa. 
: Palaaminen teksti-TV:n hakemistosivulle. 
: Nykyisen teksti-TV-sivun lähentäminen. 
: Teksti-TV-sivun piilotietojen näyttäminen. 
: Teksti-TV-sivun alasivujen katsominen. 

DTV-tila: 
EPG: Sähköinen ohjelmaopas. 
FAV: Siirtyminen suosikkiluetteloon. 
Play/Pause: nykyisen kuvan pysäyttäminen. 
SUB-T: Tekstitystiedot näkyviin/piiloon (jos käytettävissä). 
Kieli: Puhekielen valitseminen. 
TV/Radio: Tulosignaalin vaihtaminen TV-signaalista 
radiosignaaliin ja takaisin. 
List: Pikavalintavalikon avaaminen. 
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3. Liittäminen ulkoisiin laitteisiin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomaa: 

1. Liitä ulkoiset laitteet HDMI- tai SCART-liittimellä (video ja ääni).     

2. S-VIDEO: ulkoisen videolähteen liittäminen. Ääniliitäntöihin käytetään AUDIO L/R -liitintä.  
3. VGA (PC): Tietokoneen videojohto liitetään television VGA-liittimeen. PC-ääniliitäntöihin käytetään 

PC AUDIO -liitintä.  

4. Kuulokkeet liitetään kuulokeliittimeen  
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4. Yleiset asetukset 
 

JÄRJESTELMÄ-/KUVA-/ÄÄNI/PC-asetuksia käytetään kaikille kuvalähteille. 

  

4.1 Järjestelmäasetukset 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry 
JÄRJESTELMÄ-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa JÄRJESTELMÄ-valikko 

painamalla ENTER-näppäintä.   
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 

Valikot: 

Kieli: Näyttövalikkojen kielen valitseminen. 
Teksti-TV:n kieli: Teksti-TV-signaalin kielen valitseminen. 
Tyhjennä: Television palauttaminen oletusasetuksiin. 
Näyttövalikon aika: Sen valitseminen, miten kauan näyttövalikko näkyy näytöllä. 
Kuvasuhde: Näyttötilan valitseminen. Vaihtoehtoja on neljä: 16:9, 4:3, Panoraama ja 

Leikkaa. 
Tausta: Sen valitseminen, näytetäänkö sininen kuva, kun signaalia ei ole (käytetään vain 

TV-lähteelle). 
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4.2 Kuva-asetukset 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry KUVA-valikon 
kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa KUVA-valikko painamalla ENTER-näppäintä.   

2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 

 

Valikot: 

Kuvatila: Kuvatilan valinta: Standardi, Kirkas, Pehmeä, Optimaalinen tai Käyttäjä. 
Kirkkaus: Kuvan kirkkauden säätäminen. 
Kontrasti: Kuvan kontrastin säätäminen. 
Terävyys: Kuvan terävyyden tai pehmeyden säätäminen. 
Väri: Värikylläisyyden muuttaminen. 
Värisävy: Kuvan väritasapainon muuttaminen (vain NTSC-signaalille). 
Värilämpötila: Lämpötilatilan valitseminen: Standardi, Lämmin tai Viileä.  
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4.3 Ääniasetukset 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry ÄÄNI-valikon 
kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa ÄÄNI-valikko painamalla ENTER-näppäintä.   

2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 

Valikot: 

Äänitila: Äänitilan valitseminen automaattisesti. Valittavana on seuraavat tehosteet: 

Standardi, Musiikki, Elokuva, Puhe ja Käyttäjä. 
Tasapaino: Vasemman ja oikean kaiuttimen äänitasapainon säätäminen. 
Diskantti: Diskanttitason säätäminen. 
Basso: Bassotason säätäminen. 
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4.4 PC-asetukset 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry 
PC-ASETUKSET-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa 

PC-ASETUKSET-valikko painamalla ENTER-näppäintä.   
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 

Valikot: 
Automaattinen säätö: Kuvan sijainnin optimointi säätämällä näyttöasetuksia 

automaattisesti.  
Vaakasijainti: Kuvan vaakasijainnin asettaminen. 
Pystysijainti: Kuvan pystysijainnin asettaminen. 
Vaihe: Vaakataajuuden asettaminen, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä. Tällä toiminnolla 

voi poistaa vaakaviivojen kohinaa ja kirkastaa tai terävöittää merkkejä. 
Kellotaajuus: Pystytaajuuden asettaminen, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä. Tällä 

toiminnolla voi minimoida kuvan taustalla näkyvät pystysuorat palkit tai raidat. Kuvan koko 

vaakasuunnassa muuttuu myös. 
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5. Analoginen TV  
 

5.1 Kanava-asetukset  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry 
KANAVA-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa KANAVA-valikko painamalla 

ENTER-näppäintä.   
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 

Valikot: 

Kanava: Nykyisen kanavan valitseminen ◄/►-näppäimillä.  
Värijärjestelmä: Maassa käytetyn värijärjestelmän valitseminen: PAL, SECAM tai AUTO. 
(Pohjoismaissa oikea valinta on PAL.) 

Äänijärjestelmä: Vastaavan äänijärjestelmän valitseminen: BG, DK, I, L, L' tai AUTO. 
(Pohjoismaissa oikea valinta on BG.) 

Automaattihaku: Voit etsiä kaikki käytettävissä olevat TV-kanavat tekemällä 

automaattihaun painamalla ►-näppäintä. Voit lopettaa haun painamalla MENU-näppäintä. 
Manuaalihaku: Tällä toiminnolla kanavia voi virittää manuaalisesti. Anna manuaalihaun tila 

painamalla ◄/►-näppäimiä. 

Hienosäätö: Hienosäädöstä voi olla hyötyä, kun jokin muu taajuus aiheuttaa häiriöitä. Voit 

hienosäätää kanavaa siirtymällä Hienosäätö-valikkoon ◄/►-näppäimillä. 

Ohita: Tällä toiminnolla nykyisen kanavan voi ohittaa. CH+/CH--näppäimillä valitut 

ohjelmanumerot ohitetaan valitsemalla asetukseksi PÄÄLLÄ. Toiminto peruutetaan 
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valitsemalla asetukseksi POIS.  
 
5.2 Kanavien lajittelu  

Kun kanavat on viritetty, ne voi lajitella seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaa Kanavien lajittelu -valikko kaukosäätimen SORT-näppäimellä. Valitse kanava 

▲/▼-näppäimillä. 
 

Kanavan vaihto: Voit vaihtaa kanavien paikat keskenään painamalla punaista näppäintä. 
Lisää kanava: Voit lisätä kanavan painamalla vihreää näppäintä. 
Kopioi kanava: Voit kopioida kanavan painamalla keltaista näppäintä. 
Poista kanava: Voit poistaa kanavan painamalla sinistä näppäintä. 
 

Saat kanavatiedot näkyviin siirtämällä korostuspalkkia ▲/▼-näppäimillä ja siirtymällä 

tietosivulle ENTER-näppäimellä.  
Jos haluat nimetä kanavan uudelleen, korosta NIMI ▲/▼-näppäimillä ja avaa sitten 

näyttönäppäimistö ENTER-näppäimellä.  
Huomaa: Kanavan nimessä voi olla enintään 6 merkkiä. 
Tallenna uusi kanavan nimi siirtämällä osoitin kohtaan OK.  
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6. DIGI-TV (DTV) 
Tämä tuote on suunniteltu vain maksuttomien maanpäällisten digi-TV-lähetysten 

vastaanottoon. Pääset DTV-valikoihin siirtymällä kohtaan LÄHDE ja valitsemalla 

DTV-vaihtoehdon. 
 

Yleiskuva: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry DTV-valikon 
kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa DTV-valikko painamalla ENTER-näppäintä.   

2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◄/►-näppäimillä. 

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon 

painamalla sitä useita kertoja. 

 
Kanavien hallinta: Tällä tehokkaalla työkalulla voi lajitella, järjestää, ryhmitellä ja poistaa 

kanavia. 
Alue: Maa-asetuksella varmistetaan, että kanavahaussa käytetään oikeita asetuksia. 
Automaattihaku: Automaattihaku etsii kaikki maassa saatavana olevat kanavat.  
Manuaalihaku: Tämä toiminto sopii edistyneille käyttäjille, jotka tuntevat manuaalihaussa 

tarvittavat parametrit. 
Aktiiviantenni: Jos televisio kytketään aktiiviseen antenniin (vahvistimella varustettuun 
antenniin), aseta Aktiiviantenni-asetukseksi PÄÄLLÄ. Aseta muita antenneja, kuten 
kattoantennia varten Aktiiviantenni-asetukseksi POIS. 
HUOMAA: Jos näkyviin tulee varoitusilmoitus "ANTENNIN LYHYTSULKU!", poista toiminto 
käytöstä. 
Aika: Aika kannattaa asettaa oikein, koska se vaikuttaa sähköisen ohjelmaoppaan 

toimintaan. 
Salasana: Lapsilukon salasanan asettaminen tai vaihtaminen. 
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Ikäluokitus: Lapsilukkoasetuksen valitseminen katsomisen hallintaa varten. 
Pelit: Tuotteessa on seuraavat pelit: BOX MAN, TETRIS, HIT RAT. 
Versio: Ohjelmistoversion näyttäminen.  
 

Toiminnoista on lisätietoja seuraavissa luvuissa.
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6.1 Perustoiminnot  

 
Pikavalinta  
 

Voit avata pikavalintavalikon painamalla kaukosäätimen LIST-näppäintä DTV-tilassa. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voit vaihtaa kanavaryhmää ◄/►-näppäimillä. Valittavana on 9 ryhmätyyppiä: Kaikki, Uutiset, 

Tiede, Urheilu, Elokuvat, Lapset, Musiikki, Muoti, Suosikit.  
Valitun ryhmän kanavat luetellaan. Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta 

Enter-näppäimellä. 
Huomaa: Kaikki = kaikki kanavat näytetään. 
Voit poistua PIKAVALINNASTA List- tai MENU-näppäimellä.  
Lisätietoja on kohdassa Kanavien ryhmittely 
 
Suosikkiluettelo  
Voit siirtyä Suosikkiluettelo-valikkoon painamalla FAV-näppäintä DTV-tilassa. Siirrä 

valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. 
Voit poistua Suosikkivalikosta FAV- tai MENU-näppäimellä.  
(Lisätietoja kanavien lisäämisestä suosikkiluetteloon tai kanavien poistamisesta on 

kohdassa Kanavien järjestäminen.) 
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Tietonäyttö 
 
Kaukosäätimen  -näppäin. 
 
Saat näkyviin nykyisen kanavan yksityiskohtaiset tiedot painamalla -näppäintä 
DTV-tilassa. Voit poistua sivulta - tai MENU-näppäimellä. 
 
Kieli 
Voit siirtyä Moniääni-valikkoon (jos käytettävissä) DVT-lähdetilassa 

LANGUAGE-näppäimellä. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitse äänikanava-asetukseksi Stereo – Vasen – Oikea ◄/►-näppäimillä. 
Valittavissa olevat kielet näytetään valikossa. Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja 
vahvista valinta Enter-näppäimellä. 
Voit poistua valikosta Language- tai MENU-näppäimellä.   
 
EPG (Sähköinen ohjelmaopas) 
Voit siirtyä sähköisen ohjelmaoppaan valikkoon painamalla EPG-näppäintä DTV-tilassa. 
Nykyinen päivämäärä ja aika näytetään valikon oikeassa ylänurkassa, kanavaluettelo 
vasemmalla puolella ja ohjelma-aikataulu oikealla puolella.  
Voit vaihtaa kanavaluettelosta ohjelma-aikatauluun ja takaisin◄/►-näppäimillä ja siirtää 
valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä. Nykyinen ohjelma näytetään valikon alareunassa. 
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Päivittäistila: Saat ohjelma-aikataulun näkyviin päivittäistilassa PUNAISELLA näppäimellä. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Viikoittaistila: Saat ohjelma-aikataulun näkyviin viikoittaistilassa VIHREÄLLÄ näppäimellä. 
          

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Jatkettu tila: Voit siirtyä jatkettuun tilaan KELTAISELLA näppäimellä. Tässä tilassa näytetään 

lisätietoja valitusta ohjelmasta.  
Voit palata EPG-päävalikkoon EPG- tai MENU-näppäimellä ja voit poistua EPG-valikosta 

painamalla uudelleen EPG- tai MENU-näppäintä. 

 
TV/Radio 
DTV-tilassa TV/RADIO-näppäimellä voi vaitaa TV-ohjelmasta radio-ohjelmaan ja takaisin 

(jos radiokanavia on käytettävissä). 



FI-20 
 

 
Teksti-TV 
 

Voit avata Teksti-TV-valikon painamalla -näppäintä DVT-tilassa. 

Voit poistua teksti-TV:stä painamalla -näppäintä. 

 
Tekstitys 
 
Saat tekstityksen näkyviin SUBTITLE-näppäimellä. Valittavissa ovat vain kielet, joita 
nykyisessä palvelussa on tarjolla.  
Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin maissa tietyillä kanavilla. 
Voit poistua toiminnosta SUBTITLE-näppäimellä. 
 
 
Soita/keskeytä 
 
Voit pysäyttää kuvan painamalla PLAY/PAUSE-näppäintä DVT-tilassa. Voit jatkaa 
normaalisoittoa painamalla näppäintä uudelleen.  
 
Aika 
 
Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa. Siirry DTV-asetussivulle ja valitse AIKA. 
Aika kannattaa asettaa oikein, koska se vaikuttaa sähköisen ohjelmaoppaan toimintaan. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Aika-asetus-valikossa on 2 tilaa: Automaattinen ja Manuaalinen.  
 Manuaalinen asetus: päivämäärän ja ajan asettaminen. 

 Päivämäärä: siirrä valintapalkki kohtaan Päivämäärä ja siirry 
Päivämääräasetus-valikkoon painamalla ►-näppäintä. Aseta päivämäärä 
numeronäppäimillä 0–９. 

 Aika: siirrä valintapalkki kohtaan Aika ja siirry Aika-asetus-valikkoon 
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painamalla ►-näppäintä. Aseta aika numeronäppäimillä 0–９. 
 Automaattiasetus: GMT-korjaus- ja Kesäaika-asetusten asettaminen. 

 GMT-korjaus: siirrä valintapalkki kohtaan GMT-korjaus ja siirry valikkoon 
painamalla ►-näppäintä. Valitse asetus ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta 
ENTER-näppäimellä.  

 Kesäaika: Valitse ◄/►-näppäimillä PÄÄLLÄ tai POIS. 
 

Salasana 
Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa ja avaa sitten salasanavalikko siirtymällä 
DTV-asetussivulle ja valitsemalla SALASANA-vaihtoehto. Tässä valikossa voi muuttaa 
salasanaa. Oletussalasana on 0000, jota käytetään ensimmäisellä kerralla. 
              

 

 

 

 

 
 
Syötä vanha salasana kaukosäätimen numeronäppäimillä 0–９. 
Salasanan on oltava oikein, jotta pääset kohtaan "Anna uusi salasana". 
Syötä uusi nelinumeroinen salasana numeronäppäimillä 0–９. Sen jälkeen osoitin siirtyy 
kohtaan "Vahvista uusi salasana". Kirjoita sama salasana uudelleen. Vahvista painamalla 
Enter-näppäintä.  
Jos muutos onnistui, näkyviin tulee ilmoitus ”Päivitys onnistui…”. 
Voit poistua koska tahansa MENU-näppäimellä. 
 
Ikäluokitus 
Paina MENU-näppäintä DTV-tilassa ja siirry ▲/▼-näppäimillä Ikäluokitus-valikkoon. 
Avaa valikko ENTER-näppäimellä.  
Näkyviin tulee seuraava ikkuna. Valitse ikärajaksi 4 - 18 ja vahvista valinta 
ENTER-näppäimellä. Kaikki valitun ikärajan ylittävät ohjelmat edellyttävät salasanaa. 
Toiminto on käytettävissä vain, jos elokuvassa on tämä toiminto.  
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Pelit 
 
Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa ja siirry DTV-asetussivulle. 
Avaa PELIT-valikko ja valitse peli ▲/▼-näppäimillä. Avaa peli ►-näppäimellä. Laitteeseen 
on asennettu 3 peliä: Boxman, Tetris ja HitRat.  
 
6.2 Kanavien hallinta 

 
Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa. Siirry ▲/▼-näppäimillä DTV-valikkoon ja 
avaa se ENTER-näppäimellä. Siirry ▲/▼-näppäimillä kohtaan KANAVIEN HALLINTA ja 
siirry siihen ◄/►-näppäimillä.  

           
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Kanavien järjestäminen 
Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN 

JÄRJESTÄMINEN ja siirry toimintoon ►-näppäimellä. 
Huomaa: Tämä ei toimi, jos tietokanta on tyhjä (yhtään kanavaa ei ole tallennettu). 
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 Merkitse kanava ▲/▼-näppäimillä ja valitse toiminto jollakin neljästä 

värinäppäimestä: 

 Lisää kanava suosikkiluetteloon tai poista se siitä PUNAISELLA 

näppäimellä. 

 Poista kanava VIHREÄLLÄ näppäimellä. 

 Siirrä kanavaa KELTAISELLA näppäimellä. Merkitse kanava painamalla 

kerran. Siirry uuteen paikkaan ▲/▼-näppäimillä. Vahvista siirto painamalla 

uudelleen keltaista näppäintä.  
 Lukitse kanava SINISELLÄ näppäimellä. 

 

Vahvista asetukset ENTER-näppäimellä. Ilmoitus "Päivitys onnistui" tulee näkyviin. 

Suosikki-, poisto-, siirto- tai lukitustoiminnon aikana asetuksen voi peruuttaa 

MENU-näppäimellä.  
Muutokset kannattaa tehdä yksi kerrallaan. Jos luot esimerkiksi suosikkiluettelon, luo se 

ja poistu valikosta. Poista sen jälkeen kanavia ja poistu valikosta ja niin edelleen.  
 

Kanavien uudelleen nimeäminen: 
 Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja siirry Nimeä uudelleen -sivulle 

◄/►-näppäimillä. 
 Kirjoita uusi nimi numeronäppäimillä 1–9. Odota kunkin kirjaimen syötön jälkeen 

osoittimen siirtymistä, ennen kuin syötät seuraavan. 
Palaa luetteloon ENTER-näppäimellä ja tallenna asetus ja poistu toiminnosta painamalla 

uudelleen ENTER-näppäintä. 
 
Automaattinen lajittelu  
Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN LAJITTELU 
ja siirry toimintoon ►-näppäimellä. Huomaa: Tämä ei toimi, jos tietokanta on tyhjä (yhtään 
kanavaa ei ole tallennettu). 
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Valitse lajittelujärjestys: 

 Ensimmäinen vaihtoehto: valitse alueen lajittelujärjestys.  
 Toinen vaihtoehto: valitse kanavatyyppien järjestys. Vain ilmaiskanavat ovat 

käytettävissä.   
 Kolmas vaihtoehto: Lajittele aakkosjärjestykseen tai loogisen kanavanumeron 

(LCN) mukaiseen järjestykseen. 
Siirry ▲/▼-näppäimillä ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen vaihtoehtoon. Siirry 
asetusvalikkoon ◄/►-näppäimillä. Valitse lajitteluparametrit ▲/▼-näppäimillä ja 
vahvista valinta ENTER-näppäimellä. ”Oletko varma?” -valintaikkuna tulee näkyviin. 
Lajittele valitsemalla ”KYLLÄ” tai peruuta toiminto valitsemalla ”EI”. 
Poistu kanavien lajittelusivulta MENU-näppäimellä.  
 

Kanavien ryhmittely  
  Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN 

RYHMITTELY ja siirry toimintoon ►-näppäimellä.  

 
            
 
 
 
 
 
 
 

Siirry ▲/▼-näppäimillä ryhmään lisättävän kanavan kohdalle. Valitse jokin oikealla 
olevista ryhmistä numeronäppäimillä 1–8.  
 

Poista kaikki TV-kanavat 
 
Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä "Poista kaikki 
TV-kanavat" ja siirry toimintoon ►-näppäimellä. Valitse valintaikkunassa KYLLÄ tai EI 
◄/►-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä. 
 

Poista kaikki radiokanavat   
Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä "Poista kaikki 
radiokanavat" ja siirry toimintoon ►-näppäimellä. Valitse valintaikkunassa KYLLÄ tai EI 
◄/►-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä. 
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7. Nestekide-TV:n/DVB-T-virittimen tekniset tiedot  

KUVAUS Kohteet OMINAISUUDET 

 

Ruudun koko 19" (16:9) 

Näyttötarkkuus 1440(*3)*900 

Kontrastisuhde 800:1 

Kirkkaus 300 cd/m2 
Katselukulma 80/80/80/80 

TV-toiminto 

Antennin impedanssi VHF/UHF 75 ohmia (koaksiaali) 
Viritin Integroitu ja taajuussynteesi 
TV-järjestelmä PAL+SECAM+DVB-T 

PAL B/G, D/K, I 

SECAM L, B/G, D/K 

DVB-T QPSK,QAM-16,QAM-64 

Video 

Tulosignaali  CVBS, S-video, SCART, VGA, HDMI 
Lähtösignaali SCART 

PC-näyttötarkkuudet 640*480@60/72/75 Hz, 800*600@56/60/75Hz, 
1024*768@60/70/75 Hz, 1440*900@60 Hz 

HDMI-näyttötarkkuudet 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 

Äänet 

Tulosignaali  Vasen, Oikea, SCART, PC AUDIO 
Lähtösignaali SCART , kuulokkeet 
Kaiutin 2*3 wattia (RMS) 
Impedanssi 4 ohmia 

Muut toiminnot 
Kaukosäädin Kyllä 
Teksti-TV 100 sivua 
Nicam & A2  Kyllä 

Näyttövalikon kielet Monikielinen Ruotsi, englanti 

Teho 
Tehosyöttö DC 12 V/6 A 
Virrankulutus Enintään 72 W 
Tehonk. valmiustilassa ≦3 W 

LISÄVARUSTEET Kaukosäädin, käyttöohje, muuntaja, virtajohto 
STANDARDI CE 
Seinäkiinnitys VESA 100x100 

Mitat: TV ilman jalustaa: (L) 465x (S) 88 x (K) 372 mm  
TV jalustan kanssa: (L) 465 x (S) 88 x (K) 397 mm 
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KIERRÄTYS 

 
Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) 

kierrätysmerkki.  
Se tarkoittaa, että tuote tulee käsitellä EU-direktiivin 2002/96/EY 

mukaisesti, jotta sen ympäristövaikutukset voidaan minimoida 

kierrättämällä tai purkamalla. 

Lisätietoja saa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. 
Elektroniikkatuotteissa voi olla vaarallisia aineita. Jos niitä ei kierrätetä, ne voivat olla 
vaaraksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 


