
 

 

 

 

 

Käyttöohje 
Lue käyttöohje huolellisesti 

ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. 

 

 

 
19” TFT LCD TV+DVD COMBO  

Käyttöohje 
 

 
 PAL/SECAM B/G, D/K, I 
 AC 110-240 V, 50/60 Hz 
 SCART-SISÄÄNTULO, PC-SISÄÄNTULO 
 TEKSTI-TV 
 NTSC-KUVAN NÄYTTÖ 
 DVD-SOITIN 
 TUETUT FORMAATIT: SVCD, VCD, WMA, HDCD, 

KODAKIN KUVA-CD, DVD 
         MPEG4 

Art.nr.: 38-2566



 

 

 

 

Ohjeita luonnon suojelulle 
 

Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien mukana tuotteen käyttöiän loppuessa; 
luovuta se keräyspisteeseen missä kierrätetään sähköisiä ja elektronisia laitteita. Merkinnät 
tuotteessa, Käyttöohjeet tai pakkaus kertovat erilaisista hävityksen muodoista.  
                         
Materiaalit ovat kierrätettäviä kuten mainittu näissä merkinnöissä. Kierrättämällä, 
Materiaalin kierrättämällä tai muilla keinoilla uudelleen käyttöä vanhoista laitteista. Sinä teet 
tärkeän osuuden suojellaksesi meidän luontoamme.Ole hyvä ja kysy lisää paikallisesta 
kunnan hallinnosta hyväksytylle hävitys paikalle. 
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TEKNISET TIEDOT 

 
 

Vastaanotto: B/G, D/K, I 

Värijärjestelmä: PAL /SECAM  

LDC-paneeli Halkaisija 19 tuumaa (482.6 mm) 

Ulk. antenni: 75 Ω koaksiaalikaapeli 

Sisääntulot: PC-sisääntulo, SCART-sisääntulo 

Kaiutin: 16 Ω x2 

Äänen ulostulo 3 W 

Virrankulutus: AC 110–240 V, 50/60 Hz, 60 W 

Mitat: L 466 x S 206 x K 415.7 (mm) 

Nettopaino 7.0 kg 

 
HUOM: Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

 
KAUKOSÄÄDIN 

Lähetystapa: Infrapuna 

Virtalähde: DC 3 v 



 

 

PAIKAN VALINTA 

Kiitos luonnollisimman värin toistavan televisiovastaanottimen ostosta. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se, jotta voit hyötyä kaikista laitteen ominaisuuksista. 

ASENNUS 
 Sijoita televisio paikkaan, jossa suora auringonvalo ei osu televisioruutuun. 

Pimeässä katselu tai ruudussa näkyvät heijastukset rasittavat silmiä. Pehmeä, epäsuora 
valaistus onkin suositeltavin. 

 Jätä seinän ja television väliin tarpeeksi tilaa tuuletuksen takaamiseksi. 
 Televisiota ei saa säilyttää erittäin lämpimissä tiloissa, koska kotelo voi vahingoittua tai 

komponenttien käyttöikä lyhentyä. 
 Televisiovastaanotin käyttää tasavirtaa AC/DC-adapterin kautta. Jännite on ilmoitettu 

kotelon takaosassa olevassa merkinnässä. Käytä vain laitteen mukana tulevaa 
AC/DC-adapteria, äläkä koskaan liitä vaihtovirtaa suoraan laitteeseen. AC/DC-adapteri 
käyttää vaihtovirtaa jännitteellä, joka on ilmoitettu adapterin merkinnässä. Liitä adapterin 
tasavirtapistoke television takana olevaan 12 voltin tasavirtaliittimeen ja liitä johto 
adapteriin. Liitä adapteri 110–240 voltin verkkovirtapistokkeeseen. 

 Televisiovastaanotinta ei saa säilyttää lämmönlähteiden, kuten patterien tai 
lämminilmapuhaltimien lähellä tai suorassa auringonvalossa. Televisiota ei myöskään 
saa säilyttää suljetussa hyllykössä tai laatikossa. 

 Laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää. 

HUOM: 
Laitteen sisällä oleviin komponentteihin ei saa koskea. Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen 
säätöjen teko on myös kiellettyä. Laitteen LCD-paneeli on tehty lasista ja voi siksi rikkoutua 
iskusta tai pudottamisesta. Jos paneeli särkyy, on lasinsiruja varottava. Irrota laite siivottaessa 
verkkovirrasta ja pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla. Ukkosen ja salamoinnin aikana antenni 
tulee irrottaa laitteesta ja laite verkkovirrasta. Kaikki televisiovastaanottimet sisältävät 
korkeajännitteen, ja siksi kotelon saa aukaista vain valtuutettu huoltohenkilö. 
 
 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai epätavallisuuksia, se kannattaa sammuttaa ja irrottaa 
verkkovirrasta hetkeksi. 
 



 

 

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kolmion sisällä oleva nuolipäinen salama symboloi sähköiskuvaaraa.

 

 

Kolmion sisällä olevalla huutomerkillä kiinnitetään käyttäjän huomio 
tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin laitteen mukana tulevissa 
dokumenteissa. 

 

VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI LAITETTA EI SAA ALTISTAA 
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE EIKÄ SEN PÄÄLLE SAA LAITTAA NESTEILLÄ 
TÄYTETTYJÄ ESINEITÄ. 

 
 

V A R O I T U S :  SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI KOTELOA TAI 
LAITTEEN TAKAOSAA EI SAA AVATA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI 
OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. LAITTEEN SAA
HUOLTAA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖKUNTA. 

V A R O I T U S  

SÄHKÖISKUVAARA 
ÄLÄ AVAA 

 



 

 

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 
 
HUOM: 
Laitteen kotelon aukkoihin ei saa joutua vieraita esineitä. Laitteen 
päälle ei saa kaatua mitään nestettä. 
 
 
 
 
 
HUOM: 
Laitteen tuuletusaukkoihin ei saa työntää mitään esineitä. 
Metalliesineet voivat aiheuttaa sähköiskun ja helposti syttyvät 
esineet/nesteet sähköiskun. 
 
 
 
 
HUOM: 
Laitteen päälle ei saa panna esineitä, koska ne voivat vahingoittaa 
kuvaruutua. 
 
 
 
 
HUOM: 
Verkkojohto ei saa olla puristuksissa television alla. 
 
 
 
 
HUOM: 
Laitetta ei saa heittää millään. LCD-paneelin lasi voi räjähtää iskun 
voimasta ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa. 



 

 

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 
 

HUOM: 
Laitteen tai sen jalustan päällä ei saa seistä, siihen ei saa nojata 
eikä sitä saa töniä. Lasten tekemisiä on hyvä tarkkailla. Television 
kaatuminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa. 
 
 
HUOM: 
Laite on säilytettävä vakaalla alustalla (tasolla, hyllyssä tai 
pöydällä). Television kaatuminen voi rikkoa television sekä 
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 
 
 
HUOM: 
Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, tulee laite irrottaa 
verkkovirrasta. 
 
 
HUOM: 
Laitteen takana olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia. 
Tuuletus on tärkeää sähköisten komponenttien toiminnan kannalta. 
 
 
Varoitus: 
Televisiota ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai muille 
lämmönlähteille. Sitä ei saa säilyttää lämpöä luovuttavien laitteiden, 
kuten VCR-laitteiden tai vahvistimien läheisyydessä. Television 
päällä ei saa pitää kynttilää tai muuta avotulta. Suora auringonvalo 
saattaa vahingoittaa LCD-paneelia. 



 

 

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 
 

 
Varoitus: 
Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi samaan 
verkkopistokkeeseen ei saa liittää useita laitteita. 
 
 
 
Varoitus: 
Televisiovastaanotin toimii korkeajännitteellä. Huoltotoimenpiteet 
tulee teettää valtuutetulla huoltohenkilöstöllä, eikä laitteen koteloa 
saa avata itse. 
 
 
 
 
 
Varoitus: 
Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi televisiota ei saa altistaa 
sateelle tai kosteudelle. 
 
 
 
 
 
Varoitus: 
Henkilövahinkojen estämiseksi laitteeseen, verkkojohtoon tai 
antenniin koskemista tulee välttää ukkosella. 
 
 
 
 
HUOM: 
Jos televisiota säilytetään hyllyssä tai muussa suljetussa tilassa, on 
huomioitava minimietäisyydet. Laitteen kuumentuminen saattaa 
lyhentää sen käyttöikää tai aiheuttaa vaaratilanteen. 

Minimietäisyydet 



 

 

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
Paristojen laitto kaukosäätimeen 
 
Irrota paristokotelon kansi painamalla ja liu’uttamalla sitä alaspäin. 
Pane kaukosäätimeen 3 voltin paristo. Varmista, että navat (+/-) ovat oikein päin. 
Pane paristokotelon kansi paikalleen liu’uttamalla sitä kunnes se loksahtaa paikalleen. 

 
 
English Translation 
Please insert battery "+" under metal strip Pariston plus-napa tulee metallinauhan alle. 
DIMENSIONS(MM) Mitat (mm) 
 
 
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä: 
Kaukosäädintä ei saa pudottaa. 
Kaukosäädin ei saa iskeytyä mihinkään. 
Kaukosäädin on pidettävä kuivana. Kastuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 
Kun kaukosäätimen toiminta heikkenee, vaihda paristot. 
 
Korroosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen tai muut asteittain ilmenevät syöpymishaitat eivät kuulu takuun piiriin. 
 
 



 

 

HALLINTANÄPPÄIMET (TV) 
Televisiovastaanotin edestä 
 
 

1. LED-valo 

2. Kaukosäätimen sensori 

3. Valmiustilakytkin 

4. TV/DVD-painike 

5. VALIKKONÄPPÄIN (MENU) 

6. Kanavien selaus eteenpäin (P+) 

7. Kanavien selaus taaksepäin (P-) 

8. Äänenvoimakkuuden lisääminen (V+) 

9. Äänenvoimakkuuden vähentäminen (V-) 

 
 
 
 
Television virran kytkeminen päälle 
Pane televisiovastaanotin oikeaan paikkaan ja liitä 

AC/DC-adapterin DC-pistoke television takana olevaan 12 voltin DC-liittimeen. Liitä adapterin 
verkkojohto verkkovirtaan, television LED-valo syttyy (punainen/sininen valo). Televisio on 
valmiustilassa/päällä. Jos valmiustilakytkintä painetaan valmiustilassa, LED-valon väri vaihtuu 
siniseksi. Kuva näkyy muutaman sekunnin päästä. 
 
Television virran kytkeminen pois päältä 
Pane televisio valmiustilaan painamalla valmiustilakytkintä. Irrota verkkojohto verkkovirrasta. 
 
HUOM: 
Jos signaalia ei vastaanoteta televisiotilassa EIKÄ mitään näppäintä paineta viiteen minuuttiin, 
televisio menee valmiustilaan. Televisio ei mene valmiustilaan, jos mitä tahansa näppäintä 
painetaan. Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, sen virta tulee kytkeä kokonaan pois päältä. 



 

 

HALLINTANÄPPÄIMET (DVD) 
 

 
1. Levypesä 

 
2. Levyn poisto 

 
3. Pysäytys 

 
4. Toisto / Tauko 

 
5. Edellinen 

 
6. Seuraava 

 
7. Uudelleentoisto 

 
 
 
 

Valitse television tilaksi DVD-tila ja syötä levy levypesään. 
 
Huom: 
1. Levyn kummallekaan puolelle ei saa kiinnittää lappuja tai etikettejä. 
 
2. Laitteessa ei saa käyttää epätavallisen muotoisia (esim. sydämen- tai neliönmuotoisia levyjä), 
koska ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 
 
3. Joillekin DVD- ja Video CD-levyille on ohjelmoitu tiettyjä toimintoja. Laite toistaa levyt 
ohjelmoinnin mukaisesi ja tämän vuoksi jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytössä kun taas joitakin 
toimintoja ei ehkä ole kuvattu tässä. 



 

 

TELEVISIOVASTAANOTIN TAKAA 
 
12 VOLTIN DC-LIITIN 
KUULOKKEET 
PC-SISÄÄNTULO 
SCART-SISÄÄNTULO 
RF-SISÄÄNTULO (ANTENNI) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

HUOM: 

 

Muihin laitteisiin liittäminen: 

 

Jos liität televisioon muita laitteita, lue kyseisten laitteiden käyttöohjeet. 

 

Sammuta liitettävien laitteiden ja televisiovastaanottimen virta. 

 

Varmista aina, että sisään ja ulostulot on liitetty oikein. 

DC-SISÄÄNTULOON (12 V) 

VIRTALÄHTEESEEN 



 

 

KAUKOSÄÄDIN 
VIRTA PÄÄLLE / VALMIUSTILA  

Kytke television virta päälle valmiustilassa tai aseta laite 
valmiustilaan. 
MUTE (Mykistys) 
Mykistä tai palauta ääni. 
P.M  
Valitse värikylläisyys: 
NORMAL/SOFT/RICH/CUSTOM 
(NORMAALI/PEHMEÄ/RIKAS/OMA VALINTA). 
NÄYTÄ  
Tuo asetukset ruutuun. 
UNIAJASTUS  
Aseta uniajastuksen aika. Vaihda aikaa alla olevan kuvan 
mukaisessa järjestyksessä painamalla näppäintä toistuvasti: 
0 - 15 - 30 - 45 – 60 
Kun asetettu aika on kulunut, laite menee valmiustilaan. 
AV/TV 
Paina näppäintä AV/TV, alla olevan kuvan mukainen valikko 
näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa. Valitse AV-tila painamalla 
näppäintä P+/- ja vahvista valinta näppäimellä V+/-. 

 
NUMERONÄPPÄIMET (0-9) 
Voit valita kanavan väliltä 0-255. 
Valitse numeronäppäimillä yksi-, kaksi- ja kolmenumeroiset 
kanavat. 
Valitse yksinumeroinen kanavanumero (esim. kanava 8) 
painamalla ensin näppäintä -/--. Ruudussa oleva 
kanavanumero vaihtuu merkiksi -. Paina näppäintä 8. 
Valitse kaksinumeroinen kanavanumero (esim. kanava 28) 
painamalla ensin näppäintä -/--. Ruudussa oleva kanavanumero 
vaihtuu merkiksi -. Paina näppäimiä 2 ja 8. Valitse 
kolmenumeroinen kanavanumero (esim. kanava 128) painamalla 

ensin näppäintä -/--. Ruudussa oleva kanavanumero vaihtuu merkiksi 
-. Paina näppäimiä 1, 2 ja 8. 
 
 
 
 
 
 
KAUKOSÄÄDIN 
 

MENU (VALIKKONÄPPÄIN) 

Avaa valikko asetusten määrittelyä varten. 
 
P +/- (Kanavan valinta) 



 

 

Valitse numerojärjestyksessä seuraava kanava näppäimellä PROG +. Valitse 
numerojärjestyksessä edellinen kanava näppäimellä PROG -. 
 
V +/- (Äänenvoimakkuus) 
Säädä äänenvoimakkuutta. 
 
RECALL (Edellinen kanava) 
Siirry viimeksi katsotulle kanavalle. 
 
SWAP (Kanavien järjestyksen muuttaminen) 
Vaihda kanavien järjestystä. Paina näppäintä SWAP, alla olevan kuvan mukainen valikko aukeaa. 
Esimerkki: Vaihda kanavan 0 numeroksi 7. Paina kerran näppäintä SWAP. Valitse kohta FROM 
näppäimillä P +/-. Vaihda kanavan numeroksi 0 näppäimillä V +/-. Valitse samalla tavalla kohdan 
TO numeroksi 7. Valitse viimeiseksi kohta SAVE ja vahvista valinta näppäimellä V +/-. 
 

 
 
S.S-painike 
Valitse oikea äänijärjestelmä painikkeella S.S. 
 
 
 



 

 

TEKSTI-TV-TOIMINNOT 
 
Vain teksti-TV-toiminnon sisältävissä malleissa. 
 
 

ON/OFF (Teksti-TV) 
Avaa ja sulje teksti-tv. 
 
INDEX (Aloitussivu) 
Näytä aloitussivu. 
 
REVEAL (Näytä) 
Tuo esiin joidenkin sivujen sisältämät piilotiedot (esim. 
vastaukset tehtäviin ja arvoituksiin). 
Piilota tiedot painamalla näppäintä uudelleen. 
 
MIX (Vain osa sivusta peittää televisiokuvan) 
MIX-näppäimellä voit piilottaa osan sivusta esimerkiksi 
tekstitystä tai uutistiedotteita katseltaessa. 
Palaa normaalin katselutapaan painamalla uudelleen 
näppäintä MIX. 
 
SIZE (Koko) 
Vaihda teksti-tv:n sivun kokoa seuraavassa järjestyksessä: 
- Yläosa suurennettu 
- Alaosa suurennettu 
- Normaalikoko 
 
HOLD (Pysäytys) 
Keskeytä teksti-tv:n sivujen vaihtuminen. Poistu 
pysäytystilasta painamalla näppäintä uudelleen. 
 
SUB. PAGE (Alasivu) 
Näytä alasivut. 
 



 

 

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ (DVD) 
 

DVD-TILA 
 
VIRTA  
Kytke television virta tai valmiustila päälle. 
 
POISTA LEVY  
Paina näppäintä  ja ota levy pois pesästä. Pidä vain levyn 
reunoista kiinni. Kun lataat soittimeen Interaktiivisia 
DVD-levyjä, ruudulle aukeaa valikko. 
 
DVD MENU 
Jos DVD-levylle on tallennettu alkuvalikko, saat sen näkyviin 
tällä näppäimellä. 
 
DISPLAY (Näyttövalikko) 
Tuo näyttövalikko esiin. 
 
GOTO (Valinta) 
Valitse haluttu kohta levyltä tällä näppäimellä. Voit etsiä 
kohdan kolmella eri tavalla. Kun valikko näkyy 
kuvaruudussa, voit syöttää tietyn nimekkeen / luvun 
aikakoodin tai raidan numeron. Aloita toisto painamalla 
näppäintä. Jos syötetty aikakoodi on levyn toistoajan 
ulkopuolella, toisto ei ala. 
 
SUBTITLE (Tekstitys) 
Vaihda tekstityksen oletuskieli toiseen levylle tallennettuun 
kieleen. 
 
AUDIO (Ääniraita) 
Vaihda ääniraidan oletuskieli toiseen levylle tallennettuun 
kieleen. 
 
PROGRAM (Ohjelmointi) 
Paina näppäintä PROGRAM, ruutuun syttyy teksti 
PROGRAM ja voit lisätä raitoja avautuvaan 
ohjelmointilistaan. Aloita ohjelmoitu toisto valitsemalla kohta 
START näppäimillä > ja ENTER. 

 



 

 

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ (DVD) 
 

 
TOISTO / TAUKO( ) 
Aloita toisto painamalla näppäintä. Keskeytä toisto painamalla 
näppäintä uudelleen. 
 
PYSÄYTYS (  ) 
Paina kerran näppäintä. Laite tallentaa pysäytyskohdan ja 
toisto jatkuu samasta kohdasta, kun painat näppäintä. Jos 
näppäintä  painetaan kahdesti, pysäytyskohta ei jää muistiin. 
 
DVD SETUP (Katselu kuva kuvalta) 
Voit katsella elokuvaa kuva kerrallaan. 
 
REP (Uudelleentoisto) 
Kun kuvaruudussa näkyy teksti ALL, DVD-levyn nimeke tai  
CD-levyn kaikki raidat toistetaan uudelleen. Kun kuvaruudussa 
näkyy teksti Repeat chapter, DVD-levyn luku tai CD-levyn raita 
toistetaan uudelleen. Uudelleentoisto on peruttu, kun 
kuvaruudussa lukee Repeat off. 
 
FR / FF (Kelaus eteen ja taaksepäin)( , ) 
Kelaa eteen tai taaksepäin viidellä eri nopeudella. Palaa 
normaaliin toistonopeuteen näppäimellä. 
 
PREV / NEXT (Edellinen / Seuraava)( , ) 
Valitse edellinen tai seuraava luku (DVD-levyt). 
 



 

 

VALIKOT 
Voit määrittää valikoiden asetuksia näppäimillä MENU, V+/- ja P+/-.  
 
Tuo valikko näkyviin näppäimellä MENU. Selaa valikoita näppäimillä P +/- ja avaa valittu valikko 
näppäimillä V +/-. Valitse valikon kohta näppäimillä P +/- ja säädä asetuksia näppäimillä V +/-. 
 
Poistu valikosta painamalla uudelleen näppäintä MENU. 
 

KUVA-ASETUKSET 
Säädä kontrastia, kirkkautta, sävyjä (vain NTSC), värejä ja 
terävyyttä. 
VÄRILÄMPÖTILA: NORMAALI / LÄMMIN / VIILEÄ 
VÄRIKYLLÄISYYS: NORMAALI / PEHMEÄ / RIKAS / OMA 
VALINTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄÄNIASETUKSET 
Äänivalikossa voit säätää äänenvoimakkuutta. 
 
 
 
 
 
KANAVIEN HAKU 
AUTOMAATTIHAKU: Aloita automaattihaku näppäimillä V +/-. 
Poistu hausta näppäimellä MENU. 
KANAVA: Valitun kanavan numero. Kanavien järjestystä voi 
vaihtaa. 
 
VÄRIJÄRJESTELMÄ: PAL / NTSC / SECAM (VALINNAINEN) 
ÄÄNIJÄRJESTELMÄ: B/G, D/K, I 
POISTA: Poista katsomasi kanava kanavalistalta. 
MANUAALIHAKU: Haku päättyy, kun kanava on löytynyt. Poistu 
hausta näppäimellä MENU. 
HIENOSÄÄTÖ: Taajuutta voidaan hienosäätää ylös- tai alaspäin 

näppäimillä V +/-. 
 



 

 

VALIKOT 
 

ASETUKSET 
SININEN TAUSTA: Määritä sininen tausta päälle tai pois päältä.  
TEKSTITYKSEN KIELI 
KUVASUHDE: Valitse kuvasuhde seuraavista vaihtoehdoista: 16:9, 4:3, ZOOM1, 
ZOOM2 tai PANORAMA. 
 
 
 
 
 
NÄYTTÖVALIKKO 
Määritä näyttövalikon kieli, asemointi pysty- ja vaakasuunnassa, 
valikon aika ruudussa sekä sävytyksen voimakkuus. 
 
 
 
 
PC-ASETUKSET (vain PC-tilassa) 
Säädä KONTRASTIA ja KIRKKAUTTA. 
 
HPOS/VPOS: Määritä kuvan vaaka- ja pystysuora asemointi. 
 
CLOCK: Vähennä pystysuoria palkkeja tai viivoja, joita kuvan 
taustalla voi näkyä. 
 
PHASE: Vähennä tarvittaessa kuvan häiriöitä säätämällä pikselien 
vaiheistusta. 
 
AUTO CONFIG Säädä kuvan asemointi automaattisesti. 
Säätäminen kestää muutaman sekunnin, kuvaruutu on tällöin 
pimeänä. 
 
 

 
 
HUOM: 
 
Jos laite on kylmä, kuvaruutu voi välkkyä kun virta kytketään päälle. Tämä on normaalia. 
Jos mahdollista, käytä VESA 1024 x 768 @ 60 Hz videotilaa parhaan kuvanlaadun 
saavuttamiseksi. 
Muita resoluutioita käytettäessä kuva voi pikselöityä tai siinä voi olla lumisadetta. 
Kuvassa saattaa olla värivirheitä, kuten punaisia, vihreitä tai sinisiä pilkkuja. Tällä ei ole vaikutusta 
näytön toimivuuteen. 
Älä paina LCD-paneelia esim. sormella pitkään, koska ruutu voi vahingoittua. 



 

 

ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUKSET (DVD) 
 
TOIMENPITEET ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEKSI 

Avaa asetusvalikko näppäimellä SETUP. Valitse määritettävät asetukset nuolinäppäimillä . 
Poistu valikosta painamalla uudelleen näppäintä SETUP. 
Seuraavat asetukset voidaan määrittää: 
YLEISET ASETUKSET: Avaa valikko GENERAL. 
ÄÄNIASETUKSET: Avaa valikko AUDIO. 
DOLBY: Avaa valikko DOLBY DIGITAL. 
DVD-LEVYJEN TOISTOON LIITTYVÄT ASETUKSET: Avaa valikko PREFERENCE. 
 
YLEISET ASETUKSET 

 
Seuraavat asetukset voidaan määrittää: 
TV:n KUVASUHDE: Valitse kuvasuhde kohdassa TV DISPLAY. 
NORMAL / PS: kuvasuhde pan&scan 
NORMAL / LB: kuvasuhde letterbox. 
WIDE: laajakuva. 
KUVAKULMA: Määritä kohdassa ANGLE MARK, näkyykö ruudussa kuvakulman 
vaihtomahdollisuudesta kertova kuvake toiston aikana. Lisätietoja sivulla 10. 
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: Kytke näytönsäästäjä päälle tai pois päältä kohdassa SCREEN SAVER. 
 
 
ÄÄNIASETUKSET 

 
Määritä kaiuttimien asetukset kohdassa AUDIO. 
DOWNMIX Stereo 
LT/RT:  kaksikanavainen ulostulo, pääkanavasta kuuluu surround-ääni. 
STEREO: kaksikanavainen ulostulo, oikeasta pääkanavasta kuuluvat oikean puolen 
surround-äänet ja vasemmasta pääkanavasta kuuluvat vasemman puolen surround-äänet. 
 
DIGITAALISET DOLBY-ASETUKSET 

 
 
Seuraavat asetukset voidaan määrittää: 



 

 

KAKSOISMONO: Asetusta DUAL MONO voidaan käyttää vain silloin, kun ääni tulee kahdesta 
itsenäisestä äänikanavasta (1/1). Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: 
STEREO: Molemmat kanavat kuuluvat sellaisinaan. 
MONO V: Vain vasemman kanavan äänet kuuluvat. 
MONO O: Vain oikean kanavan äänet kuuluvat. 
Oletusasetuksena on STEREO. 

DYNAAMINEN ALUE: Määritä dynaamisen alueen pakkaustaso kohdassa DYNAMIC RANGE. 
 
 
KUVA-ASETUKSET 

 
Seuraavat asetukset voidaan määrittää: 
Terävyys: Määritä kuvan terävyys kohdassa SHARPNESS. 
Kirkkaus: Määritä kuvan kirkkaus kohdassa BRIGHTNESS. 
Kontrasti: Määritä kuvan kontrasti kohdassa CONTRAST. 



 

 

ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUKSET (DVD) 
 

DVD-LEVYJEN TOISTOON LIITTYVÄT ASETUKSET 

 
Seuraavat asetukset voidaan määrittää: 
ÄÄNIASETUKSET: Valitse ääniraidan oletuskieli kohdassa AUDIO. 
TEKSTITYS: Valitse tekstityksen oletuskieli kohdassa SUBTITLE. 
LEVYN VALIKKO: Valitse valikon oletuskieli kohdassa DISC MENU. 
LAPSILUKKO (VAIN DVD-LEVYT): Kohdassa PARENTAL voidaan määritellä, mitä DVD-levyjä 
ei toisteta lapsille sopimattomina. Joillekin levyille on tallennettu ikäraja, eikä asetuksen ikärajan 
ylittäviä levyjä toisteta. Kun kohta PARENTAL valitaan, kuvaruutuun aukeaa sivu PASSWORD, 
johon tulee syöttää salasana (oletussalasana: 1369). 
SALASANA: Vaihda salasana kohdassa PASSWORD CHANGE. 
 

SALASANAN VAIHTAMINEN 

 
VANHA SALASANA: Syötä vanha salasana kohtaan OLD PASSWORD (oletus: 1369). Kursori 
siirtyy automaattisesti kohtaan NEW PASSWORD. 
UUSI SALASANA: Syötä uusi salasana kohtaan NEW PASSWORD. Syötä numeronäppäimillä 
neljä numeroa. Kursori siirtyy automaattisesti kohtaan CONFIRM PASSWORD. 
VAHVISTA SALASANA: Vahvista salasanan vaihto syöttämällä uusi salasana uudestaan 
kohtaan CONFIRM PASSWORD. Jos salasana syötetään väärin, kursori pysyy samassa 
kohdassa. Kun uusi salasana on syötetty oikein, kursori siirtyy automaattisesti kohtaan OK. 
OK: Vahvista asetusten muutokset näppäimellä ENTER. 
OLETUS: Palauta tehdasasetukset kohdassa DEFAULT. 



 

 

VIANETSINTÄ 
Käy alla oleva tarkistuslista läpi ennen laitteen viemistä huoltoon. 
 
Ei kuvaa: 
Vaihda kanavaa, kyse voi olla lähetysongelmista. 
Hienosäädä kanava. 
Varmista, että TV-tila on valittu. 
Varmista, että LCD-paneeli on päällä. 
Varmista laitteiden liitännät. 
 
Ei ääntä tai ääni on vääristynyt: 
Varmista, että TV:n ja äänen asetukset on määritetty oikein. 
Hienosäädä kanava. 
Kyse voi olla paikallisista häiriöistä.  
Suuntaa sisäantenni uudelleen. 
Varmista laitteiden liitännät. 
 
Kaukosäädin ei toimi: 
Varmista, että paristot ovat oikein päin. 
Osoita kaukosäätimellä laitteen sensoriin. 
Poista kaukosäätimen ja sensorin välissä olevat esteet. 
Kaukosäädin ei toimi yli 8 metrin säteellä laitteen sensorista. 
 
Vianetsintä (PC-tila): 
 
Ruudussa lukee NO SYNC SIGNA tai POWER SAVE 
Varmista, että johto on kunnolla kiinni. 
Varmista, että tietokone tai muut laitteet ovat päällä. 
Varmista, ettei tietokone ole virransäästötilassa. 
Varmista, että televisio on PC-tilassa. 
 
Ruudussa lukee INVALID SCAN FREQ 
Varmista, että asetukset ovat yhteensopivat monitorin asetusten kanssa. 
Varmista, että johto on kunnolla kiinni. 
 
LED-valo palaa, mutta kuvaa ei näy 
Varmista monitorin asetukset: kontrasti ja kirkkaus. 
Varmista, että johto on kunnolla kiinni. 
 
Näytössä on epätavallisia pilkkuja: 
Kuvassa saattaa olla värivirheitä, kuten punaisia, vihreitä tai sinisiä pilkkuja. Tällä ei ole vaikutusta 
näytön toimivuuteen. 



 

 

HÄIRIÖTEKIJÖITÄ 
Televisiovastaanottimeen on sisäänrakennettu uusimmat häiriöitä vähentävät laitteet. Paikallinen 
säteily voi kuitenkin aiheuttaa kuvassa selvästi näkyviä häiriöitä. Liitäntöjen tekeminen huolellisesti 
ja hyvä antenni estävät häiriöitä tehokkaimmin. 
 
RADIOSIGNAALIT 
Kuvan aaltoilu johtuu lähellä olevasta lyhytaaltoradiolaitteesta, joka lähettää tai vastaanottaa 
tietoja. 
 
DIATERMIAHÄIRIÖ 
Kalanruotokuviot ja osittainen kuvan katoaminen voi johtua lähistöllä olevan terveyskeskuksen tai 
sairaalan diatermialaitteista. 
 
LUMISADE 
Heikko, kaukana olevalta asemalta lähetettävä signaali voi aiheuttaa kuvan epävakautta ja 
lumisade-efektin. Antennin suuntaus tai vahvistin voi auttaa. 
 
HAAMUKUVA 
Signaalien heijastuminen lähellä olevista rakennuksista, pinnanmuodoista, lentokoneista jne. voi 
aiheuttaa efektin, jossa kuva näkyy monina päällekkäisinä kuvina. Antennin oikea suuntaus 
vähentää haamukuvia merkittävästi. 
 
AUTOISTA JOHTUVAT HÄIRIÖT 
Lähistöllä kulkevat autot tai päällä olevat moottorit voivat aiheuttaa pieniä vaakasuoria juovia tai 
saada kuvan hyppimään. 
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