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ASENNUS JA TURVALLISUUS--------------------------------------------------------Tietoja televisiostasi
 VB-S-, DVB-T- ja DVB-C-lähetysten lisäksi voit
D
katsoa televisiollasi digitaalisia TV-ohjelmia.
7
Monet television ominaisuuksista vaativat Internet-yhteyden. Televisio on varustettu WLAN- ja
LAN-liitännöillä.
7Televisiolla voi nauhoittaa ohjelmia. Käyttääksesi nauhoitustoimintoa sinulla tulee olla
USB-liitäntään yhdistettävä tallennuslaite,
esimerkiksi ulkoinen kovalevy (ei toimiteta
tuotteen mukana). Nauhoitetun ohjelman voi
katsoa vain samalla televisiolla, jolla nauhoitus
on tehty. Jos televisio on korjattu, aiemmin
tallennettuja ohjelmia ei voi enää katsoa.
7

Käyttötarkoitus
T elevisio on suunniteltu käytettäväksi kuivissa
sisätiloissa.
7
Käytä television kanssa sen mukana tulevaa
jalustaa tai yhteensopivaa VESA-seinätelinettä.
7
Television pääasiallinen käyttötarkoitus on
TV-lähetysten, suoratoistomedian sekä ulkoisista tietovälineistä tulevan ääni/videomateriaalin toistaminen. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kiellettyä.
Televisiota ei ole tarkoitettu käytettäväksi tietojen esittämiseen tai tietokoneen ensisijaiseksi
näytöksi. Jos pysäytyskuva tai ei-täysikokoinen
kuva jätetään ruudulle pitkäksi aikaa, sen
jälkiä saattaa näkyä ruudussa jonkin aikaa.
Tämä ei ole valmistusvirhe eikä se kuulu takuun piiriin.
Käyttöliittymän kriteerit
Tämä tuote on yhteensopiva turkkilaisen televiestintäverkoston kanssa.
7

Turvallisuus
VAROITUS
Sähköiskun vaara
7
Älä pura televisiota. Se voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Lisäksi tuotteen takuu saattaa raueta, jos television kotelo avataan.
7
Televisiota saa käyttää vain laitteen mukana
toimitetun virtajohdon tai verkkolaitteen kanssa.
7
Älä käytä televisiota jos laitteen virtajohto tai
verkkolaite (televisiosta riippuen) on vahingoittunut.
7
Jos television virtajohto on maadoitettu, kiinnitä
se vain maadoitettuun pistorasiaan.
7
Liitä televisio pistorasiaan vasta kun olet ensin
kytkenyt siihen ulkoiset laitteet sekä antennijohdon.
7 
Suojaa televisiota kosteudelta. Älä aseta
mitään vedellä täytettyjä astioita (kuten maljakoita) television päälle.
Tulipalovaara
7 
Tulipalon leviämisen estämiseksi
pidä kynttilät ja muut avotulen
lähteet aina etäällä tästä laitteesta.
7 
Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja.
7 
Irrota aina virta- ja antennijohto ukkosen ja
salamoinnin aikaan.
7
Pidä kynttilät sekä muut palavat esineet kaukana televisiosta.
7
Älä altista television paristoja äärimmäiselle
kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle lämmön lähteelle.
7
Käytä vain keskenään samanlaisia paristoja
(merkki, koko, ominaisuudet). Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja samanaikaisesti.
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ASENNUS JA TURVALLISUUS--------------------------------------------------------VAROITUS
Television putoamisesta aiheutuvat
henkilövahingot
Älä koskaan aseta televisiota epävakaalle alustalle. Televisio voi pudota aiheuttaen vakavia
henkilövahinkoja tai yksittäisissä tapauksissa
jopa kuoleman. Seuraa seuraavia varotoimenpiteitä etenkin suojellaksesi lapsia onnettomuuksilta:
7 Käytä vain huonekaluja jotka varmasti kestävät television painon.
7 Varmista, että television reunat eivät ylitä sen
alla olevan tason reunoja.
7 Älä aseta televisiota korkean ja helposti kaatuvan huonekalun, kuten kaapin, tarjoilupöydän
tai kirjahyllyn päälle. Jos sinulla ei ole muuta
vaihtoehtoa, kiinnitä huonekalu ja televisio
seinään estääksesi niitä kaatumasta.
7 Varmista, ettei television ja sen alla olevan
tason välissä ole kangasta tai muita materiaaleja.  
7 Opasta lapsia, jotta nämä eivät pyri television
luo huonekalujen päälle kiipeämällä.
7 Muista yllä mainitut varoitukset aina kun siirrät
televisiota.

VARO

Korkean käyttölämpötilan aiheuttama
käyttöiän lyhentyminen
7
Älä aseta televisiota lähelle lämmityslaitteita
tai altista sitä suoralle auringonvalolle.
7 
Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä television ja muiden huonekalujen väliin vähintään
10 cm tyhjää tilaa.
Kumitassujen aiheuttamat
värimuutokset huonekaluissa
7
Joidenkin huonekalujen pinta voi värjäytyä,
kun ne joutuvat kosketuksiin kumin kanssa. Suojataksesi huonekalun, aseta jalustan alle lasitai muovilevy. Älä käytä tähän tarkoitukseen
tekstiilejä tai muita kankaita, kuten pitsiliinoja.
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Elektromagneettinen häiriö
7  Tuotteeseen liitetyt laitteet (esim. satelliittivastanotin tai DVD-soitin) tai tuotteen lähelle
asetetut, signaaleja lähettävät laitteet (esim.
modeemi) saattavat aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja ääneen.
7Tuotteessa käytettävien liitäntäkaapelien tulee
olla alle 3 metrin mittaisia.
7Jos elektrostaattinen sähköpurkaus estää tuotteen toimimisen, käyttäjän tulee sammuttaa
laite ja käynnistää se uudelleen.
7Tuotteen kanssa tulee käyttää suojattua, HDMI-sertifioitua ferriittikaapelia.

Ympäristöä koskevat tiedot
 

Älä hävitä paristoja tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.
Käytetyt paristot tulee palauttaa
vähittäismyymälöihin tai viedä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavalla autat suojelemaan ympäristöä.
7 
Varmista, että hävität pakkausmateriaalit erikseen paikallisten viranomaisten määräysten
mukaisesti, jotta ne voidaan kierrättää ympäristölle turvallisella tavalla.
7 Kytke TV valmiustilaan, jos et aio käyttää sitä
vähään aikaan. Valmiustilassa televisio kuluttaa erittäin vähän sähköä (≤ 0,5 W).
Jos et aio käyttää televisiota pitkään aikaan,
sammuta se virtakytkimestä tai irrota virtajohto
seinästä. Jos sammutat laitteen tai irrotat sen
verkkovirrasta, ajastettu käynnistys tai etukäteen asetetut tallennukset eivät enää toimi.
7 
Valitse television sijainti niin, että sen ruutu on
suojassa suoralta auringonvalolta. Tällöin voit
valita himmeämmän taustavalon ja säästää
virtaa.
7
Älä hävitä tuotetta tavanomaisen
kotitalousjätteen mukana, kun
sen käyttöikä on päättynyt. Vie
laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.
7

YLEISIÄ TIETOJA----------------------------------------------------------------------------------------------Television erikoisominaisuudet
Tällä televisiolla voi vastaanottaa ja katsella
digitaalisia asemia (DVB-S, DVB-T ja DVB-C),
mukaan lukien teräväpiirtokuvaa (HD) lähettäviä asemia. Tällä hetkellä teräväpiirtolähetysten vastaanottaminen on mahdollista vain
joissain Euroopan maissa.
7Tällä hetkellä (elokuu 2012) tämä laite täyttää kaikki voimassa olevien DVB-S-, DVB-T- ja
DVB-C-standardien vaatimukset. Sen yhteensopivuutta tulevaisuudessa tarjottavien digitaalisten DVB-S-satelliittilähetysten, maanpäällisten
DVB-T-lähetysten ja digitaalisten kaapelien
kautta lähetettävien DVB-C-lähetysten kanssa
ei voida taata.
7Tämä televisio pystyy vastaanottamaan ja
käsittelemään kaikki analogiset televisioasemat
ja ei-salatut digitaaliset televisioasemat. Televisiossa on integroitu digitaalinen ja analoginen
vastaanotin. Digitaalinen vastaanotin muuntaa
digitaalisten asemien signaalit ja tuottaa ensiluokkaisen äänen- ja kuvanlaadun.
7Sähköinen ohjelmaopas (koskee vain digitaalisia asemia, joiden lähettäjä tarjoaa tämän
palvelun) kertoo aikataulumuutoksista lyhyellä
varoitusajalla ja tarjoaa kaikkien kanavien
ohjelmatiedot nykyhetkestä muutaman päivän
päähän.
7 Televisiossa olevien USB-liitäntöjen kautta
siihen voi kytkeä erilaisia tietovälineitä, esimerkiksi ulkoisen kiintolevyn, USB-muistitikun tai
digitaalisen kameran. Tiedostoselaimella voit
valita ja toistaa haluamiasi tiedostomuotoja
(esimerkiksi MP4-, MP3- tai JPEG-tiedostoja).
7Ajansiirto-ominaisuuden avulla voit pysäyttää
ja jatkaa ohjelman katsomista kaukosäätimellä
nopeasti ja helposti. Ohjelma tallennetaan
ulkoiselle tietovälineelle.
7 

Voit tallentaa kaikkia haluamiasi digitaalisia
TV-kanavia, joille lähettäjä ei ole asettanut
tallennusta koskevia rajoituksia.
TV muuntaa TV-kanavan ja tallentaa sen sisällön ulkoiselle USB-tietovälineelle.
Ohjelmat tallennetaan arkistoon, josta voit
hakea niitä katselua varten.
Lisätietoja TV-ohjelmien tallentamisesta ja
toistamisesta löydät sivulta 33.
7
Interaktiiviset sovellukset mahdollistavat eri
Internet-palveluiden käyttämisen helposti.

7
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YLEISIÄ TIETOJA----------------------------------------------------------------------------------------------Digitaalisten asemien
vastaanottaminen
Tarvitset satelliittiantennin digitaalisten satelliittikanavien (DVB-S) vastaanottamiseen.
7Digitaalisten maanpäällisten asemien (DVB-T)
vastaanottamiseen tarvitaan digitaalinen kattotai sisäantenni (passiivinen sisäantenni tai aktiivinen sisäantenni, jossa on oma virransyöttö).
7
Kaapelitelevisioverkon DVB-C-lähetyksiä varten sinun on kytkettävä niitä lähettävän kaapeliverkon antennikaapeli televisioosi.
7Toisin kuin analogisissa lähetyksissä, jokaisella
asemalla ei ole omaa lähetystaajuutta. Sen
sijaan useat digitaaliset lähetyskanavat kootaan alueellisiksi tai kansallisiksi ryhmiksi, eli
kimpuiksi.
7Löydät nykyiset lähetystiedot lähetysyhtiöiden
teksti-TV-sivuilta, sähköisestä ohjelmaoppaasta
tai Internetistä.
7Osa yksityisten lähettäjien digitaalisista TV-asemista on salattuja (DVB-S, DVB-T ja DVB-C).
Salattujen asemien katsominen sekä niillä
lähetettävien ohjelmien tallentaminen ja toistaminen ovat mahdollisia vain asianmukaisella
CI-moduulilla ja ohjelmakortilla. Kysy lisätietoja asiantuntevalta jälleenmyyjältä.
7 

Energiansäästötoimet
Alla mainituilla toimilla voit vähentää luonnonvarojen kulutusta ja säästät rahaa sähkölaskujen
pienentyessä.
7Jollet käytä televisiota useampaan päivään,
ympäristö- ja turvallisuussyistä sen virtajohto
tulisi irrottaa seinästä. Kun johto on irrotettu,
televisio ei kuluta lainkaan sähköä.
7Jos televisiossa on virtakytkin, television sammuttaminen virtakytkimestä riittää. Myös tällöin
laitteen virrankulutus laskee lähes nollaan
wattiin.
7Televisio kuluttaa vähemmän energiaa valmiustilassa. Jotkin television toiminnot, esimerkiksi
ajastin, saattavat edellyttää, että TV jätetään
valmiustilaan, jotta se toimii oikein.
7Televisio kuluttaa vähemmän energiaa, kun
kirkkautta vähennetään.
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Huomautuksia still-kuvista
Jos pidät saman kuvan näytössä pitkään, se voi
jäädä näytön taustalle himmeänä still-jälkikuvana. Himmeät jälkikuvat johtuvat LCD/LED-tekniikasta eivätkä ne vaadi mitään takuuehtoihin
kirjattuja toimenpiteitä. Välttääksesi jälkikuvat
ja/tai minimoidaksesi niiden vaikutuksen, huomioi alla olevat vinkit.
7 Älä anna saman TV-kanavan jäädä näytölle
hyvin pitkäksi aikaa. Kanavien logot voivat
aiheuttaa jälkikuvan.
7 Älä anna kuvien, jotka eivät ole kokonäyttökuvia, pysyä jatkuvasta näytöllä. Jollei kanava
lähetä kuvaa täysnäyttömuodossa, voit muuntaa sen täysnäyttömuotoon kuva-asetuksien
kautta.
7 Korkeat kirkkaus ja/tai kontrastiarvot johtavat
jälkikuvien ilmaantumiseen nopeammin, joten
on suositeltavaa katsoa TV:tä matalammilla
kirkkaus- ja kontrastitasoilla.  

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ------------------------------------------------------------------------1

3

2

5

4

6
User
Manual

Vakiolisävarusteet

Valinnaiset lisävarusteet

1 TV

Puhdistusliina

2 Jalusta
3 Kaukosäädin
4 Kaukosäätimen paristo
5 Ruuvit ja asennusohjeet jalustaa varten
6 Käyttöopas
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LIITÄNNÄT/VALMISTELU---------------------------------------------------------------------Antennin ja virtakaapelin kytkeminen

3
1

1 Digitaalisten satelliittikanavien (DVB-S)
vastaanottaminen: kytke satelliittiantennin
kaapeli television SATELLITEantenniliitäntään.
ja/tai
2a Maanpäällisten digitaalisten asemien
(DVB-T) vastaanottaminen: kytke kattotai sisäantenni (passiivinen sisäantenni
tai aktiivinen sisäantenni, jossa on
oma virransyöttö) television ANT IN
-antenniliitäntään.
tai
2b Kaapeli-TV-verkon digitaalisten asemien
(DVB-C) vastaanottaminen: kytke
antennikaapeli television ANT IN
-antenniliitäntään.
tai
2c Analogisten asemien vastaanottaminen:
kytke antennikaapeli television ANT IN
-antenniliitäntään.
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2

Huomautus:
Kun liität sisäantennin, kokeile sijoittaa
se useaan eri paikkaan, kunnes löydät
parhaan mahdollisen signaalin.
3 Kytke sähköjohto pistorasiaan.
7 

Huomautus:
7Kytke sähköjohto pistorasiaan vasta, kun olet
kytkenyt ulkoiset laitteet ja antennin.
7 Jos käytät sovitinpistoketta tai jatkojohtoa,
varmista, että se täyttää asianmukaisten
turvallisuusstandardien vaatimukset. Älä
muunna sähköjohtoa.

LIITÄNNÄT/VALMISTELU---------------------------------------------------------------------Sijoittaminen tai kiinnittäminen
seinään
 Valitse television sijainti niin, että sen ruutu on
suojassa suoralta auringonvalolta.

7

Asentaminen jalustan kanssa
7 
Kiinnitä jalusta television mukana tulleita asennusohjeita noudattaen.
7 
Aseta televisio kovalle ja tasaiselle tasolle.
VESA-asennussarjan asennuksen
valmistelu
Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään seinätelineen ostamista varten.
Tarvitset seuraavat välineet:
7 
Sakset,
7 
Ristipääruuvimeisselin.
Seuraa VESA-seinätelineen asennusohjeita.
1 Aseta televisio suojamuoveineen pehmeälle
tasaiselle pinnalle, ruutu alaspäin.
2 Leikkaa television takana oleva suojamuovi
auki saksilla.
3 Liitä tarvittavat johdot television liittimiin.
Katso tarvittaessa tämän oppaan kohta
”Liitännät”.

VESA

4 Sido kaapelit niin etteivät ne roiku alaspäin.
5 Ruuvaa VESA-seinäteline kiinni televisioon
ja kiinnitä teline seinään sen mukana
toimitettuja ohjeita noudattaen.

SUOMI 11

LIITÄNNÄT/VALMISTELU---------------------------------------------------------------------Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen

1 Avaa paristolokero irrottamalla sen kansi.
2 A
 seta paristot paikoilleen (2 x 1,5 V
mikroparistoa, esim. R03 tai AAA).
Noudata napaisuusmerkintöjä (merkitty
paristolokeron pohjaan).
3 Sulje paristolokeron kansi.
Huomautus:
Jos televisio ei reagoi kaukosäätimen
komentoihin, paristot voivat olla
tyhjentyneet. Muista poistaa käytetyt
paristot.
7 Valmistaja

ei ota vastuuta käytettyjen
paristojen aiheuttamista vahingoista.
7 
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Ympäristöä koskevat huomautukset
7
Tämä merkki akussa tai
pakkauksessa tarkoittaa,
että tuotteen mukana
toimitettua akkua ei
käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tätä merkkiä saatetaan
käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa.  
Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemialliset
merkit lisätään, jos akku sisältää yli 0,0005
% elohopeaa tai yli 0,004 % lyijyä.
Paristoja ja akkuja, mukaan lukien ne, jotka
eivät sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää
tavanomaisten kotitalousjätteiden mukana.
Hävitä käytetyt paristot ja akut ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Selvitä oman
alueesi ympäristömääräykset.

YLEISKATSAUS---------------------------------------------------------------------------------------------------

USB1

HDMI1

- V/P(M) +

Television liitännät

SERVICE

Optic Out

USB(HDD)

HDMI3(ARC)

HDMI2 SATELLITE
13/18V
max.500mA

ANT-IN
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YLEISKATSAUS--------------------------------------------------------------------------------------------------TV:n ohjauspainikkeet
Kaukosäätimen painikkeet

V/P +

7

-

SERVICE(HUOLTO): Vain huoltoa varten.
LAN: Verkkoyhteys
7 
Optic Out: äänen optinen ulostulo
7 
USB(HDD): Tietovälineet, kuten ohjelmien
tallentamiseen käytettävät kovalevyt yhdistetään tähän liitäntään.
7 
HDMI3 (ARC): Digitaalinen ääni- ja kuvasisääntulo.
7 
HDMI2: Digitaalinen ääni- ja kuvasisääntulo.
7 
SATELLITE: Satelliittiantennin sisääntulo.
Myös yhden kaapelin SCR-järjestelmille.
7 
ANT IN: Antennikaapelin sisääntulo (maanpäällistä antennia tai kaapelitelevision signaalia varten).
7 
U: Äänen ulostulo ulkoisiin laitteisiin tai adapterilla varustettuihin kuulokeliittimiin.
7 
USB 1: Tietovälineen tai näppäimistön liittämistä varten.
7 
HDMI1: Digitaalinen ääni- ja kuvasisääntulo.
7 
CI: CA-moduuleille salattujen kanavien vastaanottamiseen.
7

Television laittaminen päälle ja
valmiustilaan
1 Kytke televisio päälle valmiustilasta
painamalla 8/I.
2 Kytke televisio valmiustilaan painamalla
8/I.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen tai kanavan
vaihtaminen
1 Valitse V/P-painikkeella »Aseta audion
navigointi« tai »Aseta kanavan navigointi«.
2 Lisää äänenvoimakkuutta / siirry
seuraavalle kanavalle painamalla +.
3 Vähennä äänenvoimakkuutta / siirry
edelliselle kanavalle painamalla –.
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YLEISKATSAUS--------------------------------------------------------------------------------------------------Kaukosäädin – päätoiminnot

Valitsee kanavat suoraan

Kytkee television päälle ja
pois päältä (valmiustilaan).

Näyttää suosikkilistan

 aihtaa teksti-TV- ja TV-tiloV
jen välillä.

Poistuu valikosta ja sovelluksista.
Näyttää tietoja
Avaa valikon
Avaa kanavaluettelon
Avaa pikavalikon

Valikko, sovellukset ja HbbTV-toiminnot
Avaa sovellusvalikon
 aihtotoiminto,
V
siirtyy yhden valikkotason
taaksepäin
Avaa sähköisen ohjelmaoppaan
TV-signaalin lähde

Säätää äänenvoimakkuutta
Kääntää äänen päälle/
pois päältä (vaimennus)
Tallentaa, toistaa, keskeyttää tai pysäyttää (vain
digitaaliset televisiokanavat).
Tällä painikkeella ei ole toimintoa
Käynnistää Netflix-sovelluksen

Valitsee kanavat askeleittain

Edellinen, seuraava,
eteenpäin, taaksepäin
kaksoismerkki, päivitys,
tauko, vastaukset tekstitelevisiotilassa
Valitsee tekstityksen
Avaa Mediasoitin-valikon.
Valitsee äänikanavan

Kohdistinohjaus
Siirtää kohdistinta ylös ja alas
valikossa.
Siirtää kohdistinta valikoissa
oikealle ja vasemmalle.
Avaa kanavaluettelon,aktivoi
eri toimintoja.
SUOMI 15

YLEISKATSAUS--------------------------------------------------------------------------------------------------Kaukosäädin – kaikki toiminnot
 (punainen)

T eksti-TV-/HBB TV -tilojen
pikavalintapainikkeet

 (vihreä)
 (keltainen) valitsee erilaisia toimintoja valikoissa/
(sininen) aktivoi.
5
Valitsee edellisen kappaleen/kuvan
tiedostoselaimessa ja eräissä videosovelluksissa.
6
Valitsee edellisen kappaleen/kuvan
tiedostoselaimessa ja eräissä videosovelluksissa.
3
Näyttää teksti-TV-tilan vastaukset;
käynnistää taaksepäin suuntautuvan
kuvahaun tiedostoselaimessa ja
eräissä videosovelluksissa.
4
Sivun pysäytys teksti-TV-tilassa; käynnistää eteenpäin suuntautuvan kuvahaun tiedostoselaimessa ja eräissä
videosovelluksissa.
Aloittaa tallennuksen (digitaalisia
televisiolähetyksiä katsottaessa
tallennus vain ulkoisen tietovälineen
kautta).
8
Aloittaa toiston tiedostoselaimessa ja
eräissä videosovelluksissa.
!
Pysäyttää toiston tiedostoselaimessa ja eräissä videosovelluksissa;
ajansiirto suoran lähetyksen aikana
(digitaalinen tv -tilassa vain ulkoisen
tietovälineen kautta).
7
Odotusajan ohitus teksti-TV-tilassa;
lopettaa toiston tiedostoselaimessa
ja eräissä videosovelluksissa; lopettaa tallennuksen ja toiston PCR-tilassa.
3D
Tällä painikkeella ei ole toimintoa.
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ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Televisiossa on asennusopas, joka ohjaa sinut
vaihe vaiheelta perusasetusten läpi.
Näyttöikkunoiden avulla monimutkaiset asetukset ja tietosyötteet pystytään esittämään yksinkertaisella ja selkeällä tavalla.
Sivut ja valintaikkunakohteet näkyvät näytössä.
Niissä esitetään kunkin toimenpiteen nykyinen
vaihe sekä kaikki sitä seuraavat (mahdolliset)
vaiheet.
Toimenpiteiden helpottamiseksi näytössä näytetään myös kussakin vaiheessa käytettävät kaukosäätimen painikkeet.
Perusasetukset yksityiskohtaisesti:
– kielen valinta
– maan valinta
– aika-asetus
– verkkoasetukset (tarvittaessa)
– asema-asetukset (DVB-S, DVB-T, DVB-C ja
analogiset kanavat).
Yksityiskohtaiset asetukset löydät sivuilta 19 ja
21.

Kotiverkkoon yhdistämisen
asetukset
Kotiverkkoasetuksistasi riippuen yhdistät television kotiverkkoon:
– LAN-yhteyden tai
– langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN)
avulla.
Sinun on valittava IPV4 tai IPV6 ennen LAN- tai
WLAN-yhteyden muodostamista.
Varoitus:
7 Jotta

voit yhdistää laitteen Internetiin
IPV6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi
modeemin on tuettava IPV6-protokollaa.
Jos ainoastaan modeemi tukee IPV6protokollaa, voit yhdistää laitteen
ainoastaan siihen. Internet-yhteyttä et tällöin
pysty muodostamaan.
LAN-yhteyden voi muodostaa kahdella
tavalla:

Automaattinen yhteys,
jossa kaikki yhteysasetuksia koskevat tiedot
(»IP Osoite«, »Verkon peite«, »Yhdyskäytävä«
ja »DNS«) haetaan modeemista automaattisesti.

Manuaalinen yhteys,
jossa kaikki yhteysasetuksia koskevat tiedot
(»IP Osoite«, »Verkon peite«, »Yhdyskäytävä«
ja »DNS«) on määriteltävä manuaalisesti.
WLAN-yhteyttä käytettäessä vaihtoehtoja on
useita:
Automaattinen yhteys,
jossa kaikki yhteysasetuksia koskevat tiedot
(»IP Osoite«, »Verkon peite«, »Yhdyskäytävä«
ja »DNS«) haetaan modeemista automaattisesti.
Reitittimestä riippuen voit käyttää seuraavia
vaihtoehtoja:
– “ WPS-PBC”-vaihtoehto (painike-määritys)
– Yhdistäminen WPS PIN-koodia käyttäen
– Yhdistäminen verkon salasanaa käyttäen

Televisiokanavien virittäminen
Televisioon liitetystä antennista riippuen voit
hakea siihen joko yksiä tai useampia seuraavista
kanavista:
DVB-S – Virittää digitaaliset kanavat satelliitista, ks. tiedot sivulta 20.
Tälle haulle on kaksi vaihtoehtoa:
– Perushaku, jossa käyttäjä tekee vain perusvalinnat. Tässä vaihtoehdossa voit valita
esimerkiksi satelliitin Astra 19.2° East,
minkä jälkeen sinun tarvitsee ainoastaan
käynnistää kanavahaku.
– Ammattimainen haku, jossa voit määrittää
vastaanottimeesi kaikki haluamasi asetukset
ja parametrit.
DVB-C – Virittää digitaaliset kaapelikanavat, ks.
tiedot sivulta 21.
DVB-T – Virittää digitaaliset maanpäälliset
kanavat, ks. tiedot sivulta 21.
Jos haluat hakea analogisia TV-kanavia, katso
sivulta 60 alkava kohta ”Yksityiskohtaiset kanavan asetukset”.
Huomautus:
7 Lisätietoja digitaalisen television
kanava-asetuksista löydät kohdasta
"Yksityiskohtaiset kanavan asetukset", joka
alkaa sivulta 60
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ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuasennus – yleiskatsaus
Kieli (sivu 19, kohta 3)
Tietojen keräämistä koskeva ilmoitus (sivu 19, kohta 4)

Maa (sivu 19, kohta 5)
Aika-asetus (sivu 19, kohta 6)
Lainmukaiset varoitukset (sivu 19, kohta 7)
Verkko (sivu 19, kohta 7)
Kiinteä
(sivu 19, kohta 8)

Langaton
(sivu 20, kohta 16)

Tietosuojakäytäntö (sivu 19,20 kohdat 9 ja 16)
Automaattinen (sivu 19, kohta 8)

Manuaalinen (kohta sivulla 57)

Automaattinen (sivu 20, kohta 15)

IPv4, IPv6

Käynnistä Netflix

TV-kanavien asettaminen (sivu 20, vaihe 23)
DVB-T
(sivu 21., vaihe 33)

DVB-C
(sivu 21., vaihe 28)

Automaattinen Manuaalinen Automaattinen Manuaalinen
(kohta
(sivu 21,
(kohta
(sivu 21,
sivulla 64)
sivulla 63
vaihe 33)
vaihe 28)

Kanavaeditori (sivu 22)
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DVB-S
(sivu 20, vaihe 23)
Automaattinen Manuaalinen
(kohta
(sivu 20,
sivulla 61
vaihe 23)

ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alkuasennus
1

»OK«.

Paina »8« kytkeäksesi tv:n valmiustilasta

päälle.
– Kun tv kytketään päälle ensimmäistä
kertaa, näyttöön ilmestyy »Tervetuloa!«
-valikko.

Tervetuloa!
Paina OK.
Seuraavien helppojen vaiheiden jälkeen pääset käyttämään älytelevisiotasi.

OK Enter

Ohje:
7 Jos

»Tervetuloa!«-valikko ei tule näkyviin
näyttöön, tee asetus noudattamalla ohjeita
television palauttamisesta oletusasetuksiin
sivulta 50.
2 Asennustoiminto etenee vaihe vaiheelta
television käyttöönottamiseksi. Aloita
asennus painamalla »OK«-näppäintä.
3 Valitse valikkokieli painamalla »<«, »>«,
»V« tai »Λ« ja vahvista asetus painamalla
»OK«.
– Näyttöön tulee tietojen keräämistä ja
ohjelmistopäivitystä koskeva ilmoitus.
4 Valitse »Hyväksy« painikkeilla »<« ja »>«
ja vahvista sen jälkeen valinta painamalla
»OK«. Näyttöön ilmestyy »Maan valinta«
-valikko.
5 Valitse maa jossa televisiota katsotaan
painamalla »<«, »>«, »V« tai »Λ« ja
paina »OK« jatkaaksesi.
– »Aika-asetus« -valikko tulee näkyviin.
6 Vahvista valinta »Automaattinen«
painamalla »OK«;

Huomautuksia:
7 
Jos haluat yhdistää tv:n kotiverkkoon,
– jatka kohtaan 12 muodostaaksesi
automaattisen lähiverkkoyhteyden, tai
– jatka kohtaan 16 langattoman
verkkoyhteyden automaattista
muodostamista varten.
7 
Jos televisiota ei tarvitse yhdistää
kotiverkkoon, valitse »Ohita« ja jatka
asennusta kohdasta 22; 26 tai 28.

Kotiverkkoon yhdistäminen LANkaapelilla
8 Valitse painikkeilla »V« tai »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Tietosuojakäytäntö«-valikko tulee
näkyviin.
9 Jatka lukemalla tietosuojakäytäntö. Valitse
sen jälkeen painikkeilla »<« ja »>«
»Hyväksy« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
10 Valitse Internet-palveluntarjoajastasi
riippuen painikkeilla »V« ja »Λ« joko
»IPv4« tai »IPv6« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
11 Vahvista »Automaattinen syöte« painamalla
»OK«.
Huomautus:
7 
Manuaalisen LAN-yhteyden asetukset ovat
sivulla 57.
12 Laite testaa verkkoyhteyden ja
verkkoasetukset ilmestyvät näyttöön.
13 Jatka seuraavaan vaiheeseen vahvistamalla
vaihtoehto »Seuraava« painamalla »OK«.
14 Määritä Netflix-asetukset valitsemalla
»Käynnistä Netflix«

tai

tai

Valitse haluamasi aika ja päivämäärä
kohdassa »Manual« ja vahvista sitten
valintasi painamalla »OK«.

jatka kanavahakuun valitsemalla »Ohita« ja
painamalla sen jälkeen »OK«.

7 Lue »Lainmukaiset ilmoitukset« ja jatka sen
jälkeen seuraavaan vaiheeseen painamalla

Huomautus:
 Jos valitset vaihtoehdon »Käynnistä Netflix«,
alkuasennus päättyy. Jos haluat suorittaa

7
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ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------kanavahaun, katso kohta Yksityiskohtaiset
kanavan asetukset sivulta 61.
7 
Jos valitsit »Ohita«, jatka kanavahakua
seuraavasti:
– DVB-S-vastaanotto: jatka kohdasta 22
– DVB-C-vastaanotto: jatka kohdasta 26
– DVB-T-vastaanotto: jatka kohdasta 28.

Automaattinen yhdistäminen antamalla
verkon salasana
15 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Tietosuojakäytäntö«-valikko tulee
näkyviin.
16 Jatka lukemalla tietosuojakäytäntö. Valitse
sen jälkeen painikkeilla »<« ja »>«
»Hyväksy« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
17 Laite hakee langattomia verkkoja ja näyttää
ne valikossa.
18 Valitse verkko, johon haluat muodostaa
yhteyden painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
– Langattoman yhteyden salasananäyttö
tulee näkyviin.
19 Valitse haluamasi merkki painikkeilla »<«,
»>«, »V« ja »Λ« ja siirry seuraavaan
merkkiin painamalla »OK«.
– Painamalla »
« ➡ »OK«, voit vaihtaa
isot kirjaimet / numerot ja pienet kirjaimet
/ erikoismerkit.
– Poista syötetty merkki valitsemalla »
« ja
vahvista painamalla »OK«.
20 »Yhdistää... «-teksti tulee näkyviin. Jos
yhteyden muodostaminen onnistuu,
langattoman yhteyden tiedot ilmestyvät
ruutuun.
21 Jatka seuraavaan vaiheeseen vahvistamalla
vaihtoehto »Seuraava« painamalla »OK«.
22 Määritä Netflix-asetukset valitsemalla
»Käynnistä Netflix«
tai
jatka kanavahakuun valitsemalla »Ohita« ja
painamalla sen jälkeen »OK«.
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Huomautuksia:
 Jos valitset vaihtoehdon »Käynnistä Netflix«,
alkuasennus päättyy. Jos haluat suorittaa
kanavahaun, katso kohta Yksityiskohtaiset
kanavan asetukset sivulta 61.
7 
Jos valitsit »Ohita«, jatka kanavahakua
seuraavasti:
– DVB-S-vastaanotto: jatka kohdasta 22
– DVB-C-vastaanotto: jatka kohdasta 26
– DVB-T-vastaanotto: jatka kohdasta 28.
7

Satelliittisignaalia käyttävien
televisiokanavien hakeminen (DVB-S/
S2)
23 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-S/S2« ja paina »OK« vahvistaaksesi.
24 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Satelliitti« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– Satelliittilista tulee näkyviin.
25 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« haluamasi
satelliitti ja suorita tarkistus painamalla
»OK«.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»MENU«.
Huomautuksia:
7 
Valitse Hakutila.
Valitaksesi haetaanko pelkästään ilmaisia
digitaalisia kanavia (Ilmaiset), pelkästään
salattuja kanavia (Salatut) vai molempia
(Ilmaiset+Salatut), valitse painikkeilla
»V« ja »Λ« joko »Ilmaiset«, »Salatut«
tai »Ilmaiset+Salatut« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»MENU«.
7 Valitse 
»Palvelun tyyppi«.
Valitaksesi haetaanko pelkästään digitaalisia
kanavia (DTV), pelkästään radiokanavia
(Radio) vai molempia (DTV+Radio), valitse
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »DTV«,
»Radio« tai »DTV+Radio« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»MENU«.

ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 Aloita haku valitsemalla »Kanavien
pikahaku« ja painamalla »OK«.
– »Automaattinen kanavahaku« -valikko
tulee näkyviin ja kanavahaku käynnistyy.
– Haku on valmis, kun ruutuun ilmestyy teksti
»Haku valmis!«.

Digitaalisten kaapeli-TV-kanavien
virittäminen (DVB-C)
27 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-C« ja paina »OK« vahvistaaksesi.
28 Valitse painikkeilla »<« ja »>« »Viritystila«kohdan vaihtoehto »Täysi« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »Automaattinen kanavahaku« -valikko
tulee näkyviin ja kanavahaku käynnistyy.
– Haku on valmis, kun ruutuun ilmestyy teksti
»Haku valmis!«.

Digitaalisten maanpäällisten TVkanavien virittäminen (DVB-T/T2)
29 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-T/T2« ja paina »OK« vahvistaaksesi.
– »Automaattinen kanavahaku« -valikko
tulee näkyviin ja kanavahaku käynnistyy.
– Haku on valmis, kun ruutuun ilmestyy teksti
»Haku valmis!«.
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ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tärkeää:
7 Ohjelmataulukko ja suosikkilistat
tallennetaan erikseen eri tulolähteiden
mukaan (satelliitti, kaapeli ja ilma).
7 Kun valitset ohjelmataulukon, laite näyttää
nykyisen lähteen ohjelmataulukon.
Huomautuksia:
7 Jos ohjelmataulukkoon merkityn kanavan
vieressä näkyy »Avain/lukko« -merkki, sen
katselemiseen vaaditaan CI-moduuli ja
älykortti.

Digitaalisten kanavien
kanavaeditori
Haun päättyessä löydetyt kanavat tallennetaan
»Kanavaeditoriin«.
Ohjelmataulukossa voit poistaa turhia ohjelmia
tai lisätä ohjelmia suosikkilistallesi.
Kanavaeditorissa pääset kanavaluettelon edelliselle sivulle »P+«-näppäimellä ja seuraavalle
»P-«-näppäimellä.

Ohjelman muokkauksen avaaminen
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Ohjelman muokkaus« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Ohjelman muokkaus« -valikko tulee
näkyviin.

Ohjelman muokkaus
Kanavaluettelo
10

Kanava 11

11

Kanava 12

12

Kanava 15

13

Kanava 21

14

Kanava 68

15

Kanava 46

16

Kanava 30

17

Kanava 90

18

Kanava 51

19

Kanava 61

Poista
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Siirrä

Suosikkilista

Lisää

P

Siirry ylös/alas

MENU

Takaisin

EXIT

Poistu

ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kanavien poistaminen
kanavaeditorissa
1 Valitse poistettava kanava tai kanavat
»Ohjelman muokkaus«-valikossa painikkeilla
»V« ja »Λ«.
2 Paina »« (punainen).
3 Vahvista poisto painamalla »<«
tai
peruuta poisto painamalla »>«.
4 Poistu »Ohjelman muokkaus«-valikosta
painamalla »EXIT«.

Ohjelman muokkauksessa olevien
kanavien järjestely
(satelliitti-, kaapeli- ja maanpäälliset kanavat,
pois lukien lähettäjien käytöstä poistamat kanavat)
1 Valitse siirrettävä kanava »Ohjelman
muokkaus«-valikosta painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »«
(vihreä).

Suosikkilistan luominen
Voit valita suosikkikanavasi ja tallentaa ne listana.
Huomautus:
7  Suosikkilistat on luotava erikseen kaikille
tulolähteille (satelliitti, kaapeli ja ilma).
7 Valitse suosikkilista painamalla »FAV«.
1 Valitse suosikkilistaan lisättävä kanava/
kanavat »Ohjelman muokkaus«-valikossa
painikkeilla »V« ja »Λ« ja paina sen
jälkeen painiketta »« (keltainen).
– Kanava merkitään symbolilla »❤«.
2 Kanavan nimi näkyy valikon oikealla
puolella olevassa »Suosikkilistassa«.
3 Poistu »Ohjelman muokkaus«-valikosta
painamalla »EXIT«.

2 Siirrä valittu kanava uuteen paikkaan
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista paikka
painamalla »« (vihreä).
Huomautus:
7 Siirrä

muut haluamasi kanavat toistamalla
vaiheet 2 ja 3.
3 Poistu »Ohjelman muokkauksesta«
painamalla »EXIT«.
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KUVA-/ÄÄNIASETUKSET---------------------------------------------------------------------Kuva-asetukset
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kuva«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Kuva«-valikko on nyt aktiivinen.
Kuva
Kuvatila
Värilämpötila
Kuvasuhde
16 : 9

Kohinanvaimennus
Matala

MPEG-kohinanvaimennus
Matala

Eloisa väri
Keskitaso

Dynaaminen kontrasti
Päällä

Elokuvatila
Pois päältä

3 Valitse haluamasi rivi/toiminto painamalla
»V« tai »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
Valitse asetus painikkeilla »<« ja »>« ja
paina »BACK <« palataksesi »Kuvaasetukset«-valikkoon.
4 Viimeistele asetuksen määrittely painamalla
»EXIT«.
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Tehostetut kuva-asetukset
Tehostetut kuva-asetukset parantavat digitaalisen
kuvan laatua. Jos kuvan ja/tai tulosignaalin
laatu on erinomainen, näitä tehosteita tulee
käyttää harkiten. Nämä tehosteet voivat parantaa heikon materiaalin näkyvyyttä, mutta laadun
ollessa jo entuudestaan erinomainen ne voivat
vahingoittaa laitteen näyttöä.
7 »Kohinanvaimennus«

– Vähentää näkyvää
lumisadetta näyttämällä kuvan hieman
vähemmän tarkasti ja luomalla lievän
sameuden. Tästä johtuen sitä ei tulisi
käyttää, jos kuvanlaatu on hyvä.
7 »MPEG-kohinanvaimennus«

– Tämän
toiminnon voi valita vain digitaalisilla
lähteillä ja AV-esiasetuksilla. Vähentää
MPEG-pakattujen artefaktien
(pikselilohkojen) aiheuttamaa kohinaa
(esimerkiksi DVB-T-vastaanottimet,
matalammat lähetysnopeudet tai DVDsoittimet).
7 »Eloisa

väri« – Lisää värikontrastia ja
kontrastin mukautuvuutta. Tavanomaisissa
kuvissa tämä tehoste on yleensä liian
voimakas, joten niissä sitä tulee käyttää
vain tarvittaessa (matalalla voimakkuudella
tai ei lainkaan). Liian voimakkaana tehoste
häivyttää kuvan pienet yksityiskohdat.
7 »Dynaaminen

kontrasti« – Toiminto sovittaa
kontrastin dynaamisesti ja optimaalisesti
vastaavaan kuvasisältöön analysoimalla
kuvat ja muuttamalla sisältöä kontrastin
muutoksen mukaan. Tämä lisää kontrastia
mutta voi myös vähentää kuvassa näkyviä
kirkkauseroja.

KUVA- /ÄÄNIASETUKSET-------------------------------------------------------------------Ääniasetukset
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Ääni«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Ääni«-valikko on nyt käytössä.
Ääni
Äänitila
Tasapaino
Automaattinen äänenvoimakkuus
Pois päältä

Surround-ääni
Pois päältä

AD-kytkin
SPDIF-tila
PCM

Voimakastehoinen DAP
Ääniviive

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Äänitila
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Äänitila« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« »Käyttäjä«,
»Tavanomainen«, »Musiikki«, »Elokuva« tai
»Urheilu«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <«.

Tasapaino
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tasapaino« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– »Tasapaino«-valikko tulee näkyviin.
2 Muuta asetusta painikkeilla »<« ja »>«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <«.

Automaattinen äänenvoimakkuus
Televisiokanavat lähettävät ohjelmaa eri äänenvoimakkuuksilla. Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin (AVL) -toiminnon avulla äänenvoimakkuus pidetään samana, kun vaihdat
kanavalta toiselle.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen äänenvoimakkuus« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Päällä«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <«.

Surround-ääni
Surround-ääni televisioon integroitu ääniteknologia, joka tarvitsee vain sisäänrakennetut kaiuttimet tilaäänitehosteen tuottamiseen.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Surround-ääni« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Päällä«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <«.

4 Valitse painikkeilla »<« ja »>« toinen
vaihtoehdoista »Jalusta« tai »Seinäkiinnitys«.

Taajuuskorjain
Taajuuskorjaimella voit luoda oman ääniasetuksen.
Taajuuskorjain on käytössä, kun »Äänitila«-asetukseksi on valittu »Käyttäjä«.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Äänitila« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»Käyttäjä«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ«
taajuuskaista »120Hz«.
Valitse haluamasi arvo painikkeilla »<« ja
»>«.
4 Valitse seuraava taajuuskaista painikkeilla
»V« ja »Λ« ja toista säätötoimenpide.
5 Tallenna asetus painamalla »BACK <« .
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TELEVISION KÄYTTÖ – PERUSTOIMINNOT----------------Päälle kytkeminen ja
sammuttaminen

Kanavien valitseminen
luetteloista

1 Paina »8« kytkeäksesi tv:n valmiustilasta
päälle.

1 Avaa suosikkilistavalikko painamalla
»FAV«.
– »Suosikit«-valikko tulee näkyviin.

2 Kytke tv valmiustilaan painamalla »8«.

Kanavien valitseminen

2 Valitse haluamasi kanava painikkeilla »V«
ja »Λ«. Vahvista valinta painamalla »OK«.

1 Paina »1...0« valitaksesi kanavat suoraan.

3 Sulje kanavaluettelo painamalla »EXIT«.

2 Valitse TV-kanavat selaamalla painikkeilla
»P+«- ja »P-«.

Signaalin lähteen valinta

3 Avaa kanavaluettelo painamalla »OK«,
valitse kanava painamalla »V« tai »Λ«
ja vahvista valinta painamalla »OK«. Sulje
lopuksi kanavaluettelo painamalla »EXIT«.

2 Valitse haluamasi AV-signaalin lähde
painikkeilla »<« ja »>«. Vahvista valinta
painamalla »OK«.

Huomautuksia:
Tuo kanavaluettelo näkyviin painamalla
»OK« ja siirry radiokanaviin. Valitse
»Radio« painamalla aluksi painiketta
»« (sininen) ja valitsemalla sitten
vaihtoehto »Radio« painikkeilla »V« ja
»Λ«. Vahvista valinta painamalla »OK«.
7 Avaa kanavaluettelo painamalla uudelleen
painiketta »OK«. Siirry TV-kanavien
luetteloon. Valitse »TV« painamalla aluksi
painiketta »« (sininen) ja valitsemalla
sitten vaihtoehto »TV« painikkeilla »V« ja
»Λ«. Vahvista valinta painamalla »OK«.
7 
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1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »

«.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
1 Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla »–
o +«.

Mykistys
1 Vaimenna ääni tai aseta se takaisin päälle
painikkeella »p«.

Tietojen näyttäminen
1 Näytä tiedot painikkeella »?«.
– Näytön valikko poistuu automaattisesti
näkyvistä lyhyen ajan jälkeen.

TELEVISION KÄYTTÖ – PERUSTOIMINNOT----------------Äänikieli

Löydät seuraavat asetukset »Työkalut«-valikosta.

Digitaalisilla kanavilla selostuksen voi vaihtaa
toisenkieliseksi. Vaihtoehdot riippuvat lähetettävästä ohjelmasta.
1 Avaa valintavalikko painamalla »
«.

Kuvatila

2 Valitse haluamasi kieli painikkeilla »V« ja
»Λ«. Vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Tekstitys
Digitaalisilla kanavilla on usein tarjolla useita
erilaisia tekstityksiä. Vaihtoehdot riippuvat lähetettävästä ohjelmasta.
1 Avaa valintavalikko painamalla » «.
2 Valitse haluamasi kieli painikkeilla »V« ja
»Λ«. Vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Vaihtotoiminto
Tällä toiminnolla voit vaihtaa nykyisen ja viimeksi katsotun kanavan välillä.
1 Valitse haluamasi kanava (esim. kanava 1)
painikkeilla »1…0« tai painikkeilla »P+« ja
»P–«.
2 Siirry toiselle kanavalle (esim. kanava 2)
painikkeilla »1…0« tai painikkeilla »Λ«
»V«.
3 Palaa kanavalle 1 painamalla »BACK <«.

1 Avaa pikavalikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse »Kuvatila« painikkeilla »V« ja »Λ«.
3 Valitse kuva-asetus painikkeilla »<« ja »>«.
4 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Äänitila
1 Avaa pikavalikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Äänitila«.
3 Valitse ääniasetus painikkeilla »<« ja »>«.
– Voit muuttaa »Käyttäjä«-ääniasetusta,
katso kohta ”Taajuuskorjain" sivulla 25.
4 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Automaattinen valmiustila
Toiminto kytkee television valmiustilaan asetuksesta riippuen 4, 6 tai 8 tunnin jälkeen, mikäli
tv ei vastaanota yhtään signaalia tai (eurooppalaisten määräysten mukaisesti) laitteen tai
kaukosäätimen painikkeita ei ole painettu 10
minuuttiin.
1 Avaa pikavalikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen sammutus«.
3 Valitse sammutusaika painikkeilla »<« ja
»>«.
Huomautus:
7 Aseta toiminto tilaan »Pois päältä«
painikkeilla »<« ja »>«.
4 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.
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TELEVISION KÄYTTÖ – LISÄTOIMINNOT-----------------------Lepoajastin
»Lepoajastin«-valikossa voit asettaa ajan, jolloin
televisio kytkeytyy pois päältä. Kun asetettu aika
on kulunut, televisio kytkeytyy valmiustilaan.
1 Avaa pikavalikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Lepoajastin«.
3 Valitse sammutusaika painikkeilla »<« ja
»>«.
Huomautus:
7 Aseta

toiminto tilaan »Pois päältä«
painikkeilla »<« ja »>«.
4 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Kuvamuodon muuttaminen
1 Avaa pikavalikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kuvasuhde«.
3 Valitse painikkeilla »<« ja »>« haluamasi
kuvamuoto.
4 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.
Huomautuksia:
Voit valita yhden seuraavista
kuvamuodoista:

7

»Automaattinen«-muoto
Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti
»16:9«-muotoon 16:9-ohjelmille.
Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti
»4:3«-muotoon 4:3-ohjelmille.
»4:3«-muoto
Kuva näytetään 4:3-muodossa.
»16:9«-muoto
Kuvaa venytetään vaakasuunnassa 4:3-muotoisissa ohjelmissa, jos »16:9« tai »14:9« on valittu.
Kuvageometriaa venytetään vaakasuunnassa.
Todellisilla 16:9-signaaleilla (Euro-AV-liittimeen
liitetystä multimediasovittimesta) kuva täyttää
näytön kokonaan, ja sen geometria on oikea.

28 SUOMI

»Elokuva«-muoto
Letterbox-asetus soveltuu erityisen hyvin
16:9-muotoisille ohjelmille.
Näytön ylä- ja alareunassa olevat mustat palkit
poistetaan ja 4:3 kuvat täyttävät koko näytön.
Lähetetyt kuvat suurennetaan ja samalla niitä
leikataan hieman ylä- ja alareunoista. Kuvageometria säilyy muuttumattomana.
»Panorama«-muoto
Tämä asetus soveltuu elokuville, joiden kuvassa
on suuri leveys/korkeus-suhde.
Kuvaa venytetään vaakasuunnassa 4:3-muotoisissa ohjelmissa, jos »Panorama«-toiminto on
valittu. Kuvageometriaa venytetään vaakasuunnassa.
»Pelkkä skannaus«-muoto
Kun HDMI-lähteen muodoksi valitaan tämä
kuvamuoto, korkean resoluution kuvat näytetään
alkuperäisessä koossaan ilman leikkauksia.
Huomautus:
7 Tätä muotoa voi käyttää vain HDMIlähteisiin.

SÄHKÖINEN OHJELMAOPAS-------------------------------------------------------Sähköinen ohjelmaopas tarjoaa yleiskuvan
kaikista seuraavalla viikolla lähetettävistä
ohjelmista (vain digitaaliset asemat).
1 Avaa sähköinen ohjelmaopas painamalla
»GUIDE«.
– Opas näyttää kerrallaan 9 kanavan
ohjelmatiedot (kanavaeditorissa olevan
järjestyksen mukaisesti).
Huomautuksia:
Kaikki kanavat eivät anna yksityiskohtaisia
ohjelmaopastietoja.
7 Monet

lähettäjät tarjoavat päivittäiset
ohjelmatiedot mutta eivät yksityiskohtaisia
ohjelmakuvauksia.
7 Osa

lähettäjistä ei tarjoa mitään tietoja.
2 Valitse kanava painikkeilla »V« ja »Λ«.
– Yksittäisen ohjelman tiedot näkyvät valitun
kanavan tiedoissa.
Huomautus:
7 Painikkeilla »P+« ja »P-« voit vaihtaa
näyttöön seuraavat tai edelliset 9 kanavaa.
3 Siirry nykyisen ohjelman tietoihin
painikkeella »« (vihreä).
Huomautuksia:
7 
Valitun ohjelman voi tallentaa (jos ulkoinen
tietoväline on liitetty). Tallenna ohjelma
siirtymällä ensin tietosivulle painikkeella »«
(punainen). Anna tallennustiedot ja vahvista
ne painikkeella »« (punainen).
7 
Jos haluat lisätä valitun ohjelman
muistutusajastimeen, siirry tietosivulle
painikkeella »« (sininen), syötä
muistutuksen tiedot, ja vahvista ne
painikkeella »« (punainen).
4 Palaa ohjelman yleiskuvaukseen painamalla
»MENU«.
7 

5 Sulje ohjelmaopas painamalla »EXIT«.
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HBBTV-TILA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikä on HbbTV?
HbbTV:ssä modernin rakenteen ja teknologian
avulla toistetaan teräväpiirtomuotoisia (HD-)
kuvia ja videoita. HbbTV:ssä TV-lähetyksiä ja
laajakaistaa käytetään rinnakkain. Tämä mahdollistaa interaktiiviset sovellukset, joita toimittajat voivat lähettää Internetin kautta. HbbTV-lähetyksien vastaanottamista varten television on
oltava yhdistettynä Internetiin.
Kun siirryt HbbTV-palvelua tarjoavalle kanavalle, ruudussa näkyy asiasta ilmoittava viesti.
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HBBTV-TILA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------HbbTV-palvelun käyttäminen
Kun alat katselemaan HbbTV-palvelua tukevaa
ohjelmaa, ruudussa näkyy viesti, joka ilmoittaa
HbbTV-lähetyksen olevan saatavilla.
1 Avaa HbbTV painamalla »« (punainen).
– Palvelua koskevat tiedot tulevat näyttöön.
Lisäksi näyttöön tulevat valikoiden
selaamiseen käytettävät värilliset
painikkeet.
Huomautus:
Aihealueet ja yksittäisten aihealueiden
valinta riippuvat palveluntarjoajasta.
7 Numeropainikkeita

»1« – »0« käytetään
lisätoimintoja varten.
2 Valitse haluamasi aihekenttä painamalla
»« (vihreä), »« (keltainen) tai »«
(sininen).
7 

HbbTV:n käyttöönotto ja
käytöstä poistaminen
Tällä toiminnolla voit poistaa HbbTV:n käytöstä.
Tällöin HbbTV-lähetyksiä tarjoavissa kanavissa
ei näy HbbTV-varoituksia.
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»ASETUKSET« ja vahvista valinta
painamalla »>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»HBBTV« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« joko
»Päällä« tai »Pois päältä«.
5 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
»V«, »Λ«, »<« tai »>« valitussa
aihealueessa ja vahvista painamalla »OK«.
4 Sulje HbbTV painamalla »« (punainen).
Huomautus:
Jos navigointi ei toimi HbbTV-tilan ollessa
päällä, poistu toiminnosta painamalla
»EXIT«.

7 

Videoindeksien lisätoiminnot
1 Käynnistä toisto painamalla »8«.
2 Keskeytä toisto painamalla »!«.
3 Jatka toistoa painamalla »8«.
4 Kelaa taaksepäin painamalla »3«, kelaa
eteenpäin painamalla »4«.
5 Pysäytä toisto painamalla »7«.
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TEKSTI-TV-TILA---------------------------------------------------------------------------------------------------TOP-teksti tai FLOF-tekstitila
1 Vaihda teksti-TV-tilaan painamalla »TXT«.
2 Voit valita haluamasi teksti-TV-sivun
painikkeilla »1...0« tai selata sivuja
painikkeilla »V« ja »Λ«.
Palaa sivulle 100 painamalla »8«.
Huomautus:
7 Näytön

alareunassa näet tietorivin,
jossa on punainen, vihreä ja asemasta
riippuen keltainen ja sininen tekstikenttä.
Kaukosäätimessä on vastaavan väriset
näppäimet.
3 Siirry edelliselle sivulle painamalla »«
(punainen).
4 Siirry seuraavalle sivulle painamalla »«
(vihreä).
5 Valitse osio painamalla »« (keltainen).
6 Valitse aihe painamalla »«.
7 Poistu teksti-TV-tilasta painamalla »TXT«.

Normaali tekstitila

Lisätoiminnot
Odotusajan ohittaminen
Samalla kun sivua haetaan voit vaihtaa televisiokanavalle.
1 Syötä teksti-TV:n sivu painamalla »1…0«
ja paina sen jälkeen »7«. Heti, kun sivu
löydetään, sivunumero näytetään.
2 Paina »7« siirtyäksesi teksti-TV:n sivulle.
Sivun pysäyttäminen
Useat sivut voivat sisältää useita alisivuja, joita
lähetysasemaa selaa automaattisesti.
1 Pysäytä alisivut painamalla »4«.
2 Paina »4« sulkeaksesi toiminnon.

Alisivun hakeminen suoraan
Jos valittu teksti-TV-sivu sisältää useita sivuja,
näytetään nykyisen numero samoin kuin sivujen
kokonaislukumäärä.
1 Valitse painikkeilla »<« ja »>« haluamasi
alisivu.

2 Voit valita teksti-TV-sivun suoraan
painamalla »1...0«.
Palaa sivulle 100 painamalla »8«.

Vastauksen näyttäminen
Eräät teksti-TV-sivut sisältävät "piilotettuja vastauksia" tai haettavia tietoja.
1 Näytä tiedot painamalla »3«.

3 Siirry edelliselle sivulle painamalla »P-«.

2 Piilota tiedot painamalla »3«.

1 Vaihda teksti-TV-tilaan painamalla »TXT«.

4 Siirry seuraavalle sivulle painamalla »P+«.
5 Poistu teksti-TV-tilasta painamalla »TXT«.
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USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------Tietoja TV-ohjelmien
tallentamisesta ja toistosta
 Ohjelmien tallentaminen ja toistaminen.
Tämä voidaan tehdä vain digitaalisilla TVasemilla (DVB-S, DVB-T ja DVB-C).
7 
Se, mitä TV-asemia (DVB-S, DVB-T ja
DVB-C) pystyt tallentamaan ja toistamaan,
riippuu lisäksi lähetysasemasta.
7 
Ohjelmien tallentamista, toistamista sekä
ajansiirtotoimintoa voidaan käyttää vain
ulkoisen tietovälineen avulla (kiintolevy tai
USB-muistitikku).
7 
Tallennuksia voi tehdä useimmilla kaupoista
saatavilla tietovälineillä. Emme kuitenkaan
voi taata kaikkien tietovälineiden
toimivuutta.
7 
Tallentamista voi tehdä vain FAT- ja FAT32muodossa oleville USB-muistitikuilla ja
kovalevyillä.
7 
Jos tallennat ohjelman ulkoiselle
tietovälineelle, voit katsella sitä vain
televisiollasi.
Et voi katsoa ohjelmaa millään muulla
laitteella.
7 
Jos toimitat TV-vastaanottimesi huoltoon ja
laitteiston osia on vaihdettava, et ehkä voi
enää toistaa tallennuksia huolletulla TVvastaanottimella.
7 
Grundig ei ole vastuussa mistään ulkoisille
tietovälineille tallennettujen tietojen
menetyksistä.
7 
DTV:lle tallennettuja tiedostoja suositellaan
toistettavan PVR-mediasoittimella.
7

Mahdolliset rajoitukset ulkoista
tietovälinettä käytettäessä
Lähetysasemasta riippuen joidenkin TV-asemien
toiminnoissa saattaa ilmetä rajoituksia.
GRUNDIG ei voi vaikuttaa näihin
rajoituksiin.
7 Lähettäjä voi estää ohjelman tallentamisen
ulkoiselle tietovälineelle.
Jos ruudussa näkyy viesti »KOT*-suojaus!  
PVR-toiminto on estetty«, lähettäjä on
rajoittanut tallennuksen ajansiirtoa (yksi
tallennus mahdollinen) tai estänyt sen
(tallennus ei mahdollinen). Jos KOT*-suojaus
*KOT = Käyttöoikeustiedot
7
Jos nauhoitat ja tallennat ohjelman ulkoiselle
tietovälineelle, toistoon voi liittyä rajoituksia.
Lähettäjä voi sallia tämän ohjelman
katsomisen kerran tai useita kertoja ja/tai
rajoittaa ajanjaksoa, jonka ajan ohjelma on
katsottavissa.
7 
Lapsilukolla varustetuilla kanavilla
vaaditaan PIN-koodi ennen tallennuksen
aloittamista. Jos tätä valtuutusta ei anneta,
tallennus ei ehkä käynnisty.
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USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------Ulkoisen tietovälineen
liittäminen
Huomautuksia:
7
TV suositellaan asetettavaksi valmiustilaan
ennen kuin siihen liitetään ulkoinen
tietoväline.
7  Televisio on asetettava valmiustilaan ennen
ulkoisen tietovälineen irrottamista, muussa
tapauksessa tiedostot saattavat vaurioitua.
7 Televisiossa

on kaksi USB-tuloa:
USB(HDD) ja USB1.
USB(HDD)«-tulo on tarkoitettu USB-laitteille,
jotka edellyttävät lisätehoa (esim. ulkoinen
kiintolevy).

USB(HDD)

1 Kytke ulkoinen kovalevy television
USB(HDD) -liitäntään.
tai
Kytke muistitikku yhteen television sivussa
olevista »USB1«-liitännöistä.
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Huomautus:
Television USB1-liitäntä tukee 500mA
virransyöttöä USB-standardin mukaisesti.
Enemmän virtaa kuluttavat laitteet, kuten
ulkoiset kiintolevyt voidaan liittää vain
television »USB(HDD)«-liitäntään.
7 Jos »USB(HDD)«-liitäntään kytketyssä
ulkoisessa kiintolevyssä on oma virtajohto,
myös se tulee irrottaa seinästä television
sammuttamisen yhteydessä.
7 USB-laitetta ei saa kytkeä irti TV:stä, kun
USB-laitteen tiedostoa luetaan TV:ssä.

7 

USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------USB-tallennusasetukset
Valikon valitseminen
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Ajansiirron tiedostojärjestelmä« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– Valikko tulee näkyviin.
Ajansiirron tiedostojärjestelmä
Valitse levy

USB 1/DISK 2

Ajansiirron koko
512 MB

Aloitusmuoto
Nopeustarkistus

Ulkoisen tietovälineen osion
valitseminen
Jos TV:seen on liitettynä tietoväline, jossa on
useampi osio, valitse yksi niistä.
1 Kohdassa »Ajansiirron tiedostojärjestelmä«
valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Valitse levy« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« osio ja
(mahdollinen) aliosio painikkeilla »<« ja
»>«.
3 Palaa taaksepäin painamalla »BACK <«
tai paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Ajansiirron koko
Tällä asetuksella voi säätää ajansiirtoon käytettävän muistin määrää.
1 »Ajansiirron tiedostojärjestelmä« -valikossa
valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Ajansiirron koko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
2 Säädä kokoa painikkeilla »<« ja »>«.
3 Palaa taaksepäin painamalla »BACK <«
tai paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Ulkoisen tietovälineen valinta
Jos televisioon on liitettynä useampi kuin yksi
ulkoinen tietoväline, valitse yksi niistä.
1 Kohdassa »Ajansiirron tiedostojärjestelmä«
valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Valitse levy« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« ulkoinen
tietoväline ja valitse sen jälkeen levy
painikkeilla »<« ja »>«.
3 Palaa taaksepäin painamalla »BACK <«
tai paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Levyn alustaminen
1 »Ajansiirron tiedostojärjestelmä« -valikossa
valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Käynnistä alustus« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
2 Vahvista tietojen poistaminen valitsemalla
painikkeella »<« vaihtoehto »kyllä«
tai
peruuta toimenpide valitsemalla
painikkeella »>« vaihtoehto »Ei«.
3 Palaa taaksepäin painamalla »BACK <«
tai paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Ulkoisen tietovälineen testaaminen
Voit testata ulkoisen tietovälineen, jotta näet
soveltuuko se tarvittaviin toimintoihin.
1 »Ajansiirron tiedostojärjestelmä« -valikossa
valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
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USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------»Nopeustarkistus« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– Pienen ajan kuluttua näyttöön tulevat
levyn nopeustiedot.
2 Palaa taaksepäin painamalla »BACK <«
tai paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

Aikasiirto-ohjelmien
″pysäyttäminen”
Voit pysäyttää ohjelman, jota olet katsomassa.
Tämä on kätevä toiminto. Jos esimerkiksi puhelin
soi, kun katselet elokuvaa, voit keskeyttää elokuvan ja jatkaa sitä puhelun jälkeen täsmälleen
samasta kohdasta.
Ruudun tapahtumat pysähtyvät paikalleen, ja
aikasiirto tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle.
Aikasiirtotilassa voit tallentaa vain ulkoiseen
tietolähteeseen mahtuvan määrän sisältöä.
Huomautus:
7 Käytä

ulkoista USB-kiintolevyä
keskeytyksettömään ”pysyvään
aikasiirtoon”.
1 Paina lähetyksen aikana painiketta »!«.
– Televisiokuva keskeytetään ja viiveaika
näytetään.
2 Jatka toistoa painamalla »8«.
– Järjestelmä jatkaa lähetyksen tallentamista
samalla, kun katselet sitä.
Huomautus:
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää
aikasiirtotilassa:
– kelaus taaksepäin: paina »3«-painiketta
toistuvasti, kunnes kelausnopeus on sopiva
– kelaus eteenpäin: paina »4«-painiketta
toistuvasti, kunnes kelausnopeus on sopiva
– keskeytys: paina »!«.
3 Poistu ajansiirtotoiminnosta painamalla
»7«.

Ohjelmien tallentaminen
Voit nauhoittaa televisiokanavaa. Ohjelmat tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle, jossa sijaitsevaa arkistoa hallinnoidaan televisiosta käsin.
Yhden (1) minuutin tallennukseen vaaditaan
44–110 Mt muistia.

Ohjelmien tallennus yhdellä
painalluksella
1 Valitse kanava painamalla »1…0« tai »P+«,
»P–« ja aloita tallennus painamalla »
«.
–Tallennustiedot tulevat näkyviin.
Tallennussymboli, kanavan nimi, ohjelman
esitysaika ja tallennusaika.
– Nämä tiedot poistuvat näytöstä hetken
kuluttua.
2 Lopeta tallennus painamalla »7«.
3 Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse
painikkeella »<« vaihtoehto »Kyllä«
tai
Jos haluat jatkaa tallennusta, valitse
painikkeella »>« vaihtoehto »Ei«.
Huomautuksia:
7 Kun tallenne on valmis, se tallennetaan
automaattisesti ulkoiselle tietovälineelle.
7Jos poistat ulkoisen tietovälineen
tallennuksen aikana, tallennus perutaan
automaattisesti eikä tietoja tallenneta
ulkoiselle tietovälineelle.

7 

4 Jos haluat lopettaa ajansiirron, valitse
painikkeella »<« vaihtoehto »Kyllä«
tai
Jos haluat jatkaa ajansiirtoa, valitse
painikkeella »>« vaihtoehto »Ei«.
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TV:n asettaminen valmiustilaan
tallentamisen aikana
1 Valitse tallennettava kanava ja aloita
tallennus painamalla »
«.
2 Aseta televisio lepotilaan painamalla »8«.
3 Jos haluat jatkaa tallennusta ja siirtyä
lepotilaan, paina »<«
tai
Jos haluat keskeyttää tallennuksen ja siirtyä
lepotilaan, paina »>«.

USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------Ohjelman tallentaminen
kanavaluettelosta
1 Avaa kanavaluettelo painamalla »OK«.
2 Valitse kanava painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Sulje kanavaluettelo painamalla »EXIT«.
«.
4 Aloita tallennus painamalla »
–Tallennustiedot tulevat näkyviin.
Tallennussymboli, kanavan nimi, ohjelman
esitysaika ja tallennusaika.
– Nämä tiedot poistuvat näytöstä hetken
kuluttua. Tallennussymboli ja tallennusaika
tulevat näkyviin näytön vasempaan
alakulmaan.
5 Lopeta tallennus painamalla »7«.
6 Jos haluat lopettaa tallennuksen, valitse
painikkeella »<« vaihtoehto »Kyllä«
tai
Jos haluat jatkaa tallennusta, valitse
painikkeella »>« vaihtoehto »Ei«.

Ohjelma-asetukset
tallennukseen
sähköisellä ohjelmaoppaalla
Sähköisen ohjelmaoppaan tietoja voidaan käyttää tallennukseen.
1 Avaa sähköinen ohjelmaopas painamalla
»GUIDE«.
2 Valitse haluamasi ohjelma painikkeilla »V«
ja »Λ«.
– T V-ohjelman tarkat tiedot tulevat näkyviin.
3 Lisää ohjelmia ajastimeen painamalla »«
(punainen).
– Tallennettavan TV-ohjelman tiedot tulevat
näkyviin.
4 »Ohjelmatiedot«-rivillä valitse painikkeilla
»<« ja »>« tallennettava ohjelma.
5 Vahvista valinta painamalla »«.
– Tallennuksen data-alue tulee näkyviin.
6 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.
Huomautuksia:
Varoitus näytetään ennen kuin
ajastintallennus alkaa ja kestää 15 sekuntia,
jonka aikana voit vaihtaa kanavaa.
Tallennettava kanava vaihtuu päälle
automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.
7 Jos ajastustallennus alkaa toiston
aikana, toisto keskeytyy. Jos et valitse
varoituskehotteen vaihtoehtoa »Kyllä«,
tallennus alkaa automaattisesti ajastuksen
päätteeksi.
7 Huomautus vain UPC-asiakkaille: Jos
ohjelmaoppaassa on virheitä, ohjelman
tallenteeseen saattaa päätyä myös osia
edellisestä tai seuraavasta ohjelmasta.
Huomaathan, että näissä tapauksissa koko
tallenteeseen sovelletaan korkeinta näille
ohjelmille määriteltyä lapsilukkotasoa.
7
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USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------... antamalla tiedot manuaalisesti
1 Avaa sähköinen ohjelmaopas painamalla
»GUIDE«.
2 Paina »« (punainen).
3 »Kanava«-rivillä valitse painikkeilla »<« ja
»>« tallennettava kanava.
4 Valitse »Aloitusaika«, »Vuosi« ja paina sitten
»OK«. Valitse vuosi painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
5 Valitse »Aloitusaika«, »Kuukausi« ja paina
sitten »OK«. Valitse kuukausi painikkeilla
»V« ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
6 Valitse »Aloitusaika«, »Päivä« ja paina sitten
»OK«. Valitse päivä painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
7 Valitse »Aloitusaika«, »Tunnit« ja paina sitten
»OK«. Valitse tunnit painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
8 Valitse »Aloitusaika«, »minuutit« ja paina
sitten »OK«. Valitse minuutit painikkeilla
»V« ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
9 Valitse »Päättymisaika«, »Vuosi« ja paina
sitten »OK«. Valitse vuosi painikkeilla »V«
ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
10 Valitse »Päättymisaika«, »Kuukausi« ja paina
sitten »OK«. Valitse kuukausi painikkeilla
»V« ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
11 Valitse »Päättymisaika«, »Päivä« ja paina
sitten »OK«. Valitse päivä painikkeilla »V«
ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
12 Valitse »Päättymisaika«, »Päivä« ja paina
sitten »OK«. Valitse tunnit painikkeilla »V«
ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
13 Valitse »Päättymisaika«, »Minuutit« ja paina
sitten »OK«. Valitse minuutit painikkeilla
»V« ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
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14 Valitse »Toistotila« ja vahvista valinta
painamalla »OK«. Valitse haluamasi
vaihtoehto (»Kerran«, »Päivittäin« tai
»Viikoittain« painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
15 Tallenna asetukset painamalla »«
(punainen).
16 Poistu valikosta painamalla »EXIT«.
Huomautuksia:
Varoitus näytetään ennen kuin
ajastintallennus alkaa ja kestää 15 sekuntia,
jonka aikana voit vaihtaa kanavaa.
Tallennettava kanava vaihtuu päälle
automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.

7

USB-TALLENNUS---------------------------------------------------------------------------------------------Ajastuksen poistaminen
Voit poistaa ohjelmoituja ajastuksia.
1 Avaa valikko painamalla »GUIDE«.
2 Näytä »Aikataulut« painamalla »«
(keltainen).
3 Valitse ohjelma jonka haluat poistaa
painikkeilla »V« ja »Λ« ja poista ajastus
painamalla »« (punainen).
– Ajastus on poistettu.
4 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Toisto
Sekä manuaalisesti että ajastintoiminnolla nauhoitetut ohjelmat tallennetaan ulkoiseen tietovälineeseen. Voit tarkastella ulkoisen tietovälineen
tallennearkistoa »Tallennettujen luettelo«-valikon
kautta.

Lähetyksen valitseminen tallennettujen
tiedostojen luettelosta
1 Avaa valikko painamalla »TOOLS«.

Ohjelman poistaminen
Tallennetut tiedostot -luettelosta
Voit poistaa tallennettuja ohjelmia tallennettujen
tiedostojen luettelosta.
1 Avaa valikko painamalla »TOOLS«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tallennettujen luettelo« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Tallennettujen luettelo« -valikko tulee
näkyviin.
3 Valitse poistettava ohjelma painikkeilla »V«
ja »Λ«.
4 Poista ohjelma painamalla »« (punainen).
5 Vahvista tietojen poistaminen valitsemalla
painikkeella »<« vaihtoehto »kyllä«
tai
peruuta tietojen poistaminen valitsemalla
painikkeella »>« vaihtoehto »Ei«.
6 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.

2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tallennettujen luettelo« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Tallennettujen luettelo« -valikko tulee
näkyviin.
3 Valitse toistettava ohjelma painikkeilla »V«
ja »Λ« ja aloita toisto painamalla »8«.
4 Lopeta toisto painamalla »7«.
– Televisio palaa Mediasoitin-valikkoon.

Eteenpäin/taaksepäin kuvahaku
1 Kun toisto on käynnissä, voit vaihtaa
toistonopeutta (2x, 4x, 8x, 16x tai 32x)
painamalla painiketta »4« toistuvasti.
tai
Voit valita haluamasi toistonopeuden (2x,
4x, 8x, 16x tai 32x) painamalla painiketta
»3« toistuvasti.
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USB-PROSESSI---------------------------------------------------------------------------------------------------Tiedostomuodot
Televisiota voidaan käyttää USB-tulon kautta
seuraavilla tiedostomuodoilla:

Videodata
Videopakkaus / -purku (koodekki) on tarkoitettu
tallennusalueen pienentämiseen kuvanlaatua
heikentämättä.
Televisio tukee seuraavien pakkaamistapastandardien mukaisesti pakattua videodataa: XVID,
H.264/MPEG-4 AVC(L4.1, Ref. Frames:4),
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV.
Laitteen tukemat tiedostopäätteet: “.avi”, “mkv”,
“.mp4”, “.ts”, “.mov”, “.mpg”, “.dat”, ”.vob”,
”.divx”. Nämä tiedostot voivat sisältää videotiedostojen lisäksi audiotiedostoja, jotka on pakattu käyttämällä MP3-, AAC- tai Dolby Digital
-tekniikkaa.
Tiedostomuoto (koodekki) on sisäänrakennettu
tiedostoon ja saattaa poiketa tiedostopäätteestä. Sellaiset ”.avi”-, ”.mkv”- ja ”.divx”-tiedostot,
jotka sisältävät divx-koodekin eivät ole tuettuja.

Saadaksesi lisätietoja DTS-patenteista, vieraile
osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu DTS
Licensing Limitedin lisenssillä.
DTS, DTS-HD, symboli sekä DTS tai DTS-HD ja symboli
yhdessä ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Äänidata
Tämä TV-vastaanotin toistaa kaiken MP3- tai
AAC-standardien mukaan tallennetun äänidatan.
MP3 on lyhennys termistä MPEG-1 Volume
Level 3 ja se perustuu MPEG:in (Motion Picture
Expert Group) kehittämään MPEG-1-standardiin.
AAC on lyhennys termistä Advanced Audio Coding, joka on MPEG:in kehittämä. AAC tarjoaa
korkeamman äänenlaadun samalla tietonopeudella (bittiluku).
Näiden tiedostomuotojen avulla äänitiedostot
voidaan tallentaa tallennusvälineisiin CD-levyä
vastaavalla äänenlaadulla.
Laite tukee seuraavia tiedostopäätteitä: “.mp3”,
“.mp2”, “.m4a”, “.aac”, ".wav".
MP3-tiedostot voidaan järjestää kansioihin ja
alikansioihin, aivan kuten tietokoneessakin.
Kuvadata
TV-vastaanotin toistaa kuvia, jotka ovat muotoa
JPEG, PNG ja BMP.
JPEG on lyhenne sanoista Joint Picture Experts
Group. Tämä prosessi on tarkoitettu kuvatiedostojen pakkaukseen.
PNG- ja BMP-muodot on suunniteltu pakkaamaan kuvan data ilman hävikkiä.
Voit tallentaa tietovälineelle sekä kuvatiedostot
että kaikki muutkin tiedostot.
Tiedostot voi järjestää kansioihin ja alikansioihin.

USB-PROSESSI---------------------------------------------------------------------------------------------------Ulkoisen tietovälineen
liittäminen
TV suositellaan asetettavaksi valmiustilaan
ennen kuin siihen liitetään ulkoinen tietoväline.
Liitä laite ja kytke sen jälkeen televisio takaisin
päälle.
Televisio on aina kytkettävä valmiustilaan ennen
tietovälineen irrottamista. Mikäli näin ei toimita,
tiedostot saattavat vaurioitua.
Huomautuksia:
7 Television

USB1-liitäntä tukee 500mA
virransyöttöä USB-standardin mukaisesti.
Enemmän virtaa kuluttavat laitteet, kuten
ulkoiset kiintolevyt voidaan liittää vain TV:n
»USB(HDD)«-liitäntään.
7 Jos »USB(HDD)«-liitäntään kytketyssä
ulkoisessa kiintolevyssä on oma virtajohto,
myös se tulee irrottaa seinästä television
sammuttamisen yhteydessä.
7 USB-laitetta ei saa kytkeä irti TV:stä, kun
USB-laitteen tiedostoa luetaan TV:ssä.
7 ITE

(Information Technology Equipment)
-laitteille standardissa EN 55022/
EN 55024 määritelty kaksisuuntainen
tiedonsiirto ei ole mahdollista.
7 USB-tiedonsiirto

ei itsessään ole käyttötila.
Se on vain lisätoiminto.

USB(HDD)

1 Kytke tietoväline (ulkoinen kiintolevy,
digitaalikamera, kortinlukija tai MP3-soitin)
USB-johdolla television USB(HDD)liitäntään
tai
kytke muistitikku yhteen television sivussa
olevista »USB1«-liitännöistä.
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USB-PROSESSI---------------------------------------------------------------------------------------------------Tiedostoselain

Toiston perustoiminnot

Tiedostoselaimella pystyt selaamaan ulkoiseen
tietovälineeseen tallennettuja video-, ääni- ja
kuvatiedostoja.

1 Paina »My Media«.
– »Mediasoitin«-valikko tulee näkyviin.

Tiedostoselaimen päävalikko
Elokuva

3 Valitse ulkoinen tietoväline painikkeella »>«
ja vahvista valinta painamalla »OK«.
– Luettelo alihakemistoista tulee näkyviin.

1

1

2

3

2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« haluamasi
suodatintyyppi (Elokuva, Musiikki tai
Valokuva) ja vahvista valinta painamalla
»OK«.

4 Valitse painikkeilla »V«, »Λ«, »<« ja »>«
haluamasi (asetetun suodattimen mukainen)
elokuva-, valokuva- tai musiikkitiedosto ja
toista se painamalla »8«.
4

1 Elokuva.
2 Musiikki
3 Valokuva
4 Ulkoinen tietoväline

Huomautuksia:
7 Kuvatiedoston

ollessa avoinna painike »?«
näyttää kuvan resoluutio- ja kokotiedot.
7 MP3-tiedostoa toistettaessa sama painike
näyttää albumin, kappaleen ja esittäjän
nimen.
7 Kuvatiedoston ollessa avoinna painike
»MENU« avaa hallintapaneelin.
5 Painike »!« pysäyttää toiston.
6 Painike »8« käynnistää toiston uudelleen.
7 Lopeta toisto painamalla »7«.
– Tiedostoselain tulee näkyviin.
Huomautuksia:
7 On mahdollista, että jotkut USB-tilassa tuetut
tiedostot eivät toimi siitäkään huolimatta, että
niissä on tuettu tiedostopääte. Syynä on tällöin
tiedoston luomisvaiheessa ilmennyt ongelma.
7 Jos toistettavassa videotiedostossa on
useampi kuin yksi äänilähde (ääniraita), voit
siirtyä äänilähteestä toiseen painamalla »
« kun tiedostoa toistetaan koko näytön
tilassa.
7 Elokuvatiedostoista toistettavat elokuvat
tukevat vain tekstitysmuotoja .srt, .sub, .ass,
.ssa, .smi. Tekstitys- ja elokuvatiedoston
nimien on oltava samat. Muussa
tapauksessa tekstitystä ei voida näyttää.
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USB-PROSESSI---------------------------------------------------------------------------------------------------Toiston lisätoiminnot
Käytetyistä tiedostomuodoista riippuen seuraavat lisätoiminnot ovat mahdollisia.

Valittujen kuvatietojen toisto
Toistaa vain valitut elokuvat ja valokuvat.
1 Valitse haluamasi video tai valokuva
painikkeilla »V«, »Λ«, »<« ja »>« ja
korosta se painamalla »OK«.
2 Valitse muu haluamasi video tai valokuva
painikkeilla »V«, »Λ«, »<« ja »>« ja
korosta se painamalla »OK«.
3 Aloita toisto painamalla »8«.
4 Lopeta toisto painamalla »7«.
Huomautus:
7 Jos

haluat poistaa korostuksen videosta tai
kuvasta, valitse se painikkeilla »V«, »Λ«,
»<« ja »>« ja poista korostus painamalla
»OK«.

Kappaleen tai kuvan valitseminen
vaiheittain (SKIP)
1 Valitse seuraava kappale/valokuva toiston
aikana, painamalla »6«.
2 Valitse edellinen kappale/valokuva
painamalla »5«.
– Valitsemasi kappaleen tai kuvan toisto
alkaa.

Videon tiettyyn kohtaan siirtyminen
1 Paina toiston aikana painiketta »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
ja vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Syötä aika johon haluat siirtyä painamalla
»1...0« ja jatka painamalla »OK«.

Haku eteenpäin
(vain video- ja audiotiedostot)
Voit valita eri nopeuksista (2-kertainen, 4-kertainen, 8-kertainen, 16-kertainen ja 32-kertainen
eteenpäin ja taaksepäin).

1 Valitse toistonopeus toiston ollessa
käynnissä painikkeilla »3« ja »4«.
2 Painike »8« käynnistää toiston uudelleen.

Kuvien kääntäminen
(vain kuvatiedostot)
Kuvia voidaan kääntää 90°.
1 Avaa ohjauspaneeli toiston aikana
painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto » «
tai » « ja vahvista valinta painamalla »OK«.
– Kuva kääntyy 90° myötä- tai
vastapäivään.

Uudelleentoistotoiminnot
– » «: valittu kappale toistetaan toisen
kerran
– » «: valitut kappaleet toistetaan
uudelleen peräkkäisessä järjestyksessä,
uudelleentoisto alkaa aina alusta
– » «: valitut kappaleet toistetaan
uudelleen sekoitetussa järjestyksessä
– » «: uudelleentoisto pois päältä.
1 Aloita toisto painamalla »8«.
2 Avaa ohjauspaneeli toiston aikana
painamalla »MENU«.
3 Valitse » « painikkeilla »<« ja »>« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
– Uudelleentoistotoiminto muuttuu.

Valitun aikavälin uudelleentoistaminen
1 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto »
«, valitse uudelleentoiston alkamiskohta
ja vahvista sen jälkeen valinta painamalla
»OK«.
– Alkamiskohta merkitään kirjaimella »A«.
2 Valitse uudelleentoiston päättymiskohta
vahvistamalla sen kohdassa symboli » «
painamalla »OK«.
– Päättymiskohta merkitään kirjaimella »B«
ja laite toistaa uudelleen välin »A-B«.
3 Peruuta uudelleentoisto vahvistamalla
symboli » « painamalla »OK«.
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SMART INTERACTIVE TV-----------------------------------------------------------------------Yleiset käyttöehdot ja
tietosuoja
Televisiossa on 2 eri sopimusta, jotka voit
hyväksyä tai hylätä. Ne ovat Ilmoitus tietojen
keräämisestä ja ohjelmistopäivityksestä ja Tietosuojasuojasopimus.
Ensimmäisenä käyttäjää pyydetään hyväksymään Ilmoitus tietojen keräämisestä ja ohjelmistopäivityksestä, joka näytetään laitteen alkuasennuksen yhteydessä.

Ilmoitus tietojen keräämisestä ja
ohjelmistopäivityksestä
Tässä ilmoituksessa kuvataan tiedot, joka televisio kerää sen ollessa yhteydessä Internetiin sekä
näiden tietojen käsittely, käyttö ja jakaminen.
Ilmoitukselle pyydetään asiakkaan hyväksyntä.
Arçelik A.Ş. ei ole millään tavoin vastuussa
kyseisten tietojen käsittelystä, käytöstä tai jakamisesta vaan näitä toimia koskevat vastuut kuuluvat
asianmukaisille kolmansille tahoille. Ilmoitukseen
on kirjattu toiminnot, joita ei voi käyttää, mikäli
et hyväksy sen sisältöä.
Lue kaikki ilmoituksen tiedot huolellisesti.

Tietosuojasopimus
Sinun on hyväksyttävä tietosuojasopimus, jotta
voit käyttää kaikkia Smart Interactive -palveluita.
Sinua pyydetään hyväksymään sen sisältö aina,
kun yhdistät laitteen Internetiin Verkkoasetukset-valikon kautta. Jos valitset vaihtoehdon En
hyväksy, et voi yhdistää laitetta Internetiin tai
käyttää mitään Internet-yhteyden vaativia toimintoja. Lue kaikki tietosuojasopimuksen tiedot
huolellisesti.
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SMART Interactive TV:n Internetsovellukset
SMART Interactive TV:n interaktiiviset sovellukset
tuovat televisioosi Internet-palvelut ja -sivut.
Nämä sovellukset on suunniteltu televisiollesi
sopiviksi.
SMART Interactive TV -ominaisuudella voit käyttää useita paikallisia ja globaaleja Internet-sovelluksia. Näitä sovelluksia ovat mm. video-,
valokuva-, musiikki-, peli- ja sosiaalisen verkostoitumisen sovellukset, uutis- ja urheilusovellukset
sekä säätietosovellukset.
Huomautuksia:
7 SMART Interactive TV:n interaktiivisten
sovellusten saatavuus voi vaihdella maittain.
7 SMART Interactive TV:n avulla ei voi ladata
tai tallentaa tiedostoja, sillä ei voi lähettää
tiedostoja nettisivustoille, eikä siihen voi
asentaa lisäosia, lukuun ottamatta joidenkin
sovellusten sisäänkirjautumissivustoja.
7 Grundig ei ole vastuussa muiden
sisällöntuottajien tarjoamien materiaalien
sisällöstä tai laadusta.
7 SMART Interactive TV:n tarjoamat
paikalliset ja globaalit Internet-sovellukset
toimivat TV-vastaanottimessa erityisten,
sovellusten omistajien määrittämien,
rajoitetun ajan voimassa olevien sopimusten
puitteissa. Sovellusten omistajat voivat
päivittää, mukauttaa, rajoittaa tai poistaa
kyseisiä sovelluksia kokonaan oman
päätöksensä mukaan. Grundig ei ole
vastuussa tällaisista muutoksista.
7 Grundig pidättää itsellään oikeuden
kaikkiin muutoksiin, kuten SMART Interactive
TV:n kautta toimivien Internet-sovelluksien
muutoksiin, rajoituksiin, laajennuksiin,
siirtoihin ja poistamisiin.

SMART INTERACTIVE TV-----------------------------------------------------------------------Smart Interactive TV:n
käyttöönotto

Netflix-sovelluksen
käyttäjätililtä ulos kirjautuminen

1 Avaa sovellusvalikko painamalla »@«.

Voit kirjautua ulos käytössä olevalta Netflix-sovelluksen tililtä ja kirjautua uudelleen sisään
jollekin toiselle käyttäjätilille.
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« haluamasi
sovellus ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– Sovelluksen aloitusvalikko tulee näkyviin.
3 Sovelluksen käyttö riippuu sen omasta
valikkorakenteesta. Seuraa näytölle tulevia
ilmoituksia.
4 Sulje sovellus painamalla »EXIT«.
Huomautus:
7 
Jos kiinteä tai langaton sovitin on
liitetty, mutta et pysty vastaanottamaan
IP-osoitetta tai Internet-yhteyttä ei ole
muodostettu, interaktiivisia sovelluksia ei
voi käynnistää. Tarkista tässä tapauksessa
verkkoyhteysasetukset. Katso sivu 56 tai 58.

Netflix-sovelluksen
käynnistäminen
1 Avaa sovellusvalikko painamalla »@«.
2 Valitse Netflix-sovellus painikkeilla »<« ja
»>« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
– Netflix-sovelluksen aloitusvalikko tulee
näkyviin.
Huomautus:
Voit käynnistää Netflix-sovelluksen myös
painamalla kaukosäätimen »NETFLIX«painiketta.
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2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Sovellusasetukset« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Netflix – Netflixin deaktivointi« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
5 Kirjaudu ulos nykyiseltä tililtä painamalla
»<«
tai
peruuta toiminto painamalla »>«.

Miten estät Netflix-sovellusta
toimimasta taustalla
Halutessasi voit estää Netflix-sovellusta toimimasta taustalla.
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Sovellusasetukset« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Netflix – Pysäytä Netflix« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
5 Pysäytä sovellus painamalla »<;
tai
peruuta toiminto painamalla »>«.
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KIELIASETUKSET----------------------------------------------------------------------------------------------1 Avaa valikko painamalla »MENU«.

Äänikielen muuttaminen

2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.

(vain digitaaliset televisiokanavat)
Voit määrittää ensisijaisen ja toissijaisen äänikielen.
1 Valitse »Äänikielet« painikkeilla »V« ja »Λ«
ja vahvista valinta painamalla »OK«.

Asetukset
Kieli
Turkki

Äänikielet
Tekstityskielet
Tekstitys
Pois päältä

HBBTV
Pois päältä

Kuulorajoitteisten tekstitys
Pois päältä

Ajansiirron tiedostojärjestelmä
Palauta oletusasetukset
HDMI-linkki

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Valikkokielen muuttaminen
1 Valitse »Kieli« painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
2 Valitse valikkokieli painikkeilla »V« ja »Λ«
ja vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Siirry yksi valikkotaso taaksepäin
painamalla »BACK <« tai poistu
asetuksista painamalla »EXIT«.

2 Valitse »Ensisijainen äänikieli« painikkeilla
»V« ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
3 Valitse haluamasi ensisijainen äänikieli
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Palaa yksi valikkotaso taaksepäin painamalla
»BACK <«.
5 Valitse »Toissijainen äänikieli« painikkeilla »V«
ja »Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
6 Valitse haluamasi toissijainen äänikieli
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
7 Siirry yksi valikkotaso taaksepäin painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista painamalla
»EXIT«.

Tekstityskielen muuttaminen
(vain digitaaliset televisiokanavat)
Voit poistaa käytöstä tekstitykset, valita tekstityskielen ja määrittää toissijaisen tekstityskielen.
1 Valitse »Tekstityskieli« painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
2 Valitse »Ensisijainen tekstityskieli«
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
3 Valitse haluamasi ensisijainen tekstityskieli
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Palaa yksi valikkotaso taaksepäin
painamalla »BACK <«.
5 Valitse »Toissijainen tekstityskieli«
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
6 Valitse haluamasi toissijainen tekstityskieli
painikkeilla »V« ja »Λ« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
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7 Siirry yksi valikkotaso taaksepäin
painamalla »BACK <« tai poistu
asetuksista painamalla »EXIT«.

ESTEETTÖMYYSTOIMINNOT-----------------------------------------------------------1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
Asetukset
Kieli
Turkki

Äänikielet
Tekstityskielet
Tekstitys
Pois päältä

HBBTV
Pois päältä

Kuulorajoitteisten tekstitys
Pois päältä

Ajansiirron tiedostojärjestelmä
Palauta oletusasetukset
HDMI-linkki

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Kuulorajoitteisten tekstitys
Äänitekstitys on lisä-äänikanava näkövammaisille henkilöille. Toiminto kuvailee ohjelman tapahtumat, ympäristön, kohtauksissa tai ulkoasussa
tapahtuvat muutokset sekä näyttelijöiden eleet ja
kasvonilmeet.
Digitaaliset televisioasemat lähettävät äänitekstityksen äänen samanaikaisesti ohjelman tavanomaisen äänen kanssa. Vaihtoehdot riippuvat
lähetettävästä ohjelmasta.
1 Valitse »Äänitekstitys« painikkeilla »V« ja
»Λ« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
2 Valitse »Päällä« painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
3 Siirry yksi valikkotaso taaksepäin
painamalla »BACK <« tai poistu
asetuksista painamalla »EXIT«.
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AJASTINTOIMINNOT-------------------------------------------------------------------------------1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Aika« ja vahvista valinta painamalla »>«.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehdot
»Päivä«, »Kuukausi«, »Vuosi«, »Tunnit« ja
»Minuutit« ja aseta niiden arvot painikkeilla
»<« ja »>«.

Automaattinen synkronointi

6 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.

Aika

Aikavyöhyke

Aika
Automaattinen

Lepoajastin
Pois päältä

Automaattinen sammutus
Pois päältä

Aikavyöhyke
GMT +3

Kesäaika
Päällä

1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Aikavyöhyke«ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« haluamasi
aikavyöhyke.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.

Lepoajastin

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Ei synkronointia
Kun »Auto Sync« -asetukseen on valittu arvo
»Automaattinen«, laite vastaanottaa päivämäärä- ja aikatiedot automaattisesti televisiolähetyksen kautta.

Aika ja päivämäärä
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen synkronointi« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Manuaalinen«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <«.
Huomautus:
7 »Aika«

ja »Aikavyöhyke« ovat käytettävissä
vain, kun kohtaan »Automaattinen  
synkronointi« on valittu vaihtoehto
»Manuaalinen«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Aika« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
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»Lepoajastin«-toiminnolla voit asettaa ajan, jolloin televisio kytkeytyy pois päältä. Kun asetettu
aika on kulunut, televisio kytkeytyy valmiustilaan.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Lepoajastin« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
2 Aseta lepoajastimen aika painikkeilla »V«
ja »Λ«.
Huomautus:
7 Poista

toiminto käytöstä valitsemalla
painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto »Pois
päältä«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.

Automaattinen valmiustila
Toiminto kytkee television valmiustilaan 4 tunnin
jälkeen, mikäli (eurooppalaisten määräysten
mukaisesti) laitteen tai kaukosäätimen painikkeita ei paineta.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen sammutus« ja vahvista
valinta painamalla  »OK«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« yksi
vaihtoehdoista »4 tuntia«, »6 tuntia«, »8
tuntia« tai »Pois päältä«.
3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.

LUKON ASETUKSET-------------------------------------------------------------------------------------1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Lisäasetukset« ja vahvista valinta
painamalla »>«.
– »Syötä salasana« -valikko tulee näkyviin.
Huomautuksia:
7 »Syötä salasana« -valikko näytetään, kun
kohtaan »Lukkojärjestelmä« on valittu asetus
»Päällä«.
7 Oletussalasana

on »1234«. Voit vaihtaa
sen tilalle oman salasanasi.
3 Syötä salasana painikkeilla »1...0«.
– »Lisäasetukset«-valikko on käytössä.
Lisäasetukset
Estä ohjelma
Lukkojärjestelmä
Päällä

Aseta salasana
Vanhempien opastus
Pois päältä

CI CAM PIN-koodi

4 Syötä uusi PIN-koodisi uudelleen
painikkeilla »1...0«.
5 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Televisiokanavan estäminen
Voit estää yksittäisiä, lapsille sopimattomia televisiokanavia henkilökohtaisella PIN-koodilla.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Estä ohjelma« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Estä ohjelma« -valikko tulee näkyviin.
2 Valitse estettävä kanava painikkeilla »Λ« ja
»V« ja jatka painamalla »« (punainen).
3 Valitse eston tyyppi painikkeilla »<« ja »>«
ja vahvista valinta painamalla »« (vihreä).
– Kanava merkitään.
4 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Estetyn TV-kanavan katsominen
Voit katsoa estettyä TV-kanavaa PIN-koodillasi
valitsemalla TV-kanavan ja antamalla PIN-koodin.
1 Valitse estetty kanava painikkeilla »1…0«
tai »PR+« ja »PR–«.
2 Syötä PIN-koodi »1234« salasananäytössä
painikkeilla »1...0«.
– Estettyä kanavaa voi katsella.
Huomautus:
Kanava estetään uudelleen, kun vaihdat
kanavaa.
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Huomautus:
7 Lisätoiminnot

kuvataan alla.

PIN-koodin vaihtaminen
Oletuskoodin »1234« asemesta voit syöttää
oman henkilökohtaisen koodin. Merkitse oma
koodisi muistiin.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Aseta salasana« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
2 Syötä nykyinen PIN-koodi painikkeilla
»1...0«.
3 Syötä uusi, nelinumeroinen PIN-koodi
painikkeilla »1...0«.

Vanhempien opastus
Jotkin elokuvat sisältävät lapsille sopimatonta
sisältöä tai kohtauksia.
Jotkin ohjelmat sisältävät tietoja, jotka kertovat
niiden sisällöstä tai kohtauksista ja niille on annettu käyttötasot 4–18. Voit valita yhden käyttötason ja siten valtuuttaa toiston.
1 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Vanhempien opastus« ja valitse sitten
käyttötaso painikkeilla »Λ« ja »V«.
2 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.
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MUUT ASETUKSET-----------------------------------------------------------------------------------------1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
Asetukset
Kieli
Turkki

Äänikielet
Tekstityskielet
Tekstitys
Pois päältä

HBBTV
Pois päältä

Kuulorajoitteisten tekstitys
Pois päältä

Ajansiirron tiedostojärjestelmä
Palauta oletusasetukset
HDMI-linkki

Huomautus:
7
Lisätoiminnot kuvataan alla.

Ohjelmistopäivitys (USB)
1 Kytke muistikortti yhteen television sivussa
olevista »USB«-liitännöistä.
2 Valitse »Lisäasetukset«-valikossa painikkeilla
»V« ja »Λ« rivi »Ohjelmistopäivitys (USB)«
ja vahvista valinta painamalla »OK«.
– USB-muistitikulla oleva ohjelmisto on
asennettu.

Ohjelmistopäivitys (NetReady)
1 V
 alitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Ohjelmistopäivitys (NetReady)« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– Uusi ohjelmisto etsitään.
Huomautus:
7 
Jos uutta ohjelmistoa ei ole saatavilla,
valikko kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
2 Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, asenna se
painamalla »« (vihreä).
– Uusi ohjelmisto ladataan.
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Television alkuperäisten asetusten
palauttaminen
Tämän toiminnon avulla voit poistaa kanavaluettelot ja kaikki omat asetukset.
1 Valitse »Lisäasetukset«-valikossa painikkeilla
»V« ja »Λ« rivi »Ohjelmistopäivitys (USB)«
ja vahvista valinta painamalla »OK«.
2 Paina varoitusnäytössä painiketta »<«.
– »Alkuasennus«-valikko tulee näkyviin
pienen ajan kuluttua.
3 Jatka asennusta alkuasennusta ja kanavien
hakua koskevien ohjeiden mukaan, ks. sivu
19.

ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN- -----------------------HDMI CEC
Televisio on varustettu HDMI
CEC -toiminnolla. Tämä toiminto
käyttää CEC-protokollaa (Consumer Electronics Control -protokolla). CEC-protokollan avulla
voit tehdä television ja DVD-soittimen, STB:n tai
videotallentimen välisen HDMI-liitännän HDMI-kaapelilla ja ohjata DVD-soitinta television
kaukosäätimellä. Myös liitettävän laitteen tulee
tukea tätä toimintoa.
Televisio tukee alla esitettyjä toimintoja. Lisätietoja tästä toiminnosta saat ulkoisen laitteen
käyttöohjeesta.

Television HDMI CEC
-yhteystoiminnot:
Ulkoisen laitteen kytkeminen päälle
valmiustilasta
Kun kytket ulkoisen laitteen (esimerkiksi DVD-soittimen) valmiustilasta päälle, myös televisio
kytkeytyy valmiustilasta päälle ja vaihtaa televisioon kytkettyyn HDMI-lähteeseen.
Mikäli ulkoisessa laitteessa (esim. AV-vastaanotin) on sen mahdollistava ominaisuus, se saattaa olla mahdollista kytkeä päälle yksinään,
jolloin televisio jää valmiustilaan.
HDMI-lähteen valitseminen televisiosta
Kun kytket ulkoisen laitteen (esimerkiksi DVD-soittimen) päälle, televisio vaihtaa siihen HDMI-lähteeseen, johon ulkoinen laite on kytketty (television on oltava päällä).

Laitteen kytkeminen valmiustilaan
Kun kytket television valmiustilaan, sama toiminto kytkee myös ulkoisen laitteen (esim. DVD-soitin) valmiustilaan.
Katso ulkoisen laitteen käyttöoppaasta, miten
aktivoit tämän toiminnon ulkoisessa laitteessa.
Aktiivisen ulkoisen laitteen hakeminen
ja valitseminen
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ«
»Asetukset«-valikko ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»HDMI-linkki« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
4 Aseta painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehdon
»HDMI-linkki« arvoksi »Päällä«.
5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Laiteluettelo« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– Järjestelmä etsii laitteet ja näyttää ne
valikossa.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« se laite,
jota haluat hallita, ja vahvista valinta
painikkeella »OK«.
7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»BACK <« tai poistu asetuksista
painamalla »EXIT«.

Valikkokielen valitseminen
Kun valitset valikkokielen televisiosta, myös ulkoisen laitteen valikkokieli vaihtuu. (Jos DVD-soitin
tukee toimintoa.)
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ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN- -----------------------Teräväpiirto – HD-valmius

Liitäntävaihtoehdot

Televisio pystyy vastaanottamaan teräväpiirtosignaalia (HDTV).
Voit liittää tulolähteet (HDTV-multimediasovitin
tai High Definition DVD -soitin) HDMI-liitäntään
(digitaalinen HDTV-signaali).
Tämä varmistaa, että voit katsoa digitaalisia
HDTV-ohjelmia, vaikka ne olisivat kopiosuojattuja (HDCP, High Bandwidth Digital Content
Protection).

Se mihin television liittimeen ulkoinen laite
liitetään riippuu siinä olevista liittimistä sekä
käytettävissä olevista signaaleista.
7 Huomaa, että monissa ulkoisissa laitteissa
videosignaalin resoluutio on sovitettava
television tuloliittimiin (tarkista ulkoisen
laitteen käyttöoppaasta). Asetettavat arvot
löydät alta.
7 Älä kytke televisioon toista laitetta television
ollessa päällä. Sammuta myös toinen laite,
ennen kuin yhdistät sen televisioon.
7 Kytke televisio verkkovirtaan vasta kun olet
liittänyt ulkoisen laitteen.
7 

USB1

HDMI1

- V/P(M) +

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SERVICE
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Optic Out

USB(HDD)

HDMI3(ARC)

HDMI2 SATELLITE
13/18V
max.500mA

ANT-IN

ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN- -----------------------Ulkoisen laitteen yhdistäminen

Hi-fi-järjestelmä

Digitaalinen ääni-/videosignaali
7 Soveltuvat laitteet: Digitaalinen satelliittivastaanotin, pelikonsoli, Blu-ray-soitin, DVD-soitin
tai -tallennin, multimediasovitin, kannettava
tietokone, tietokone.
7 Videosignaali: digitaalikuva; määritelmä: standardi 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
7 Äänisignaali: digitaalinen ääni (stereo, monikanavapakkaus, pakkaamaton).
7 Kanavasijainti »HDMI1«, »HDMI2« tai
»HDMI3«.
1 Yhdistä television HDMI1-, HDMI2- tai
HDMI3 (ARC)-liitäntä ja ulkoisen laitteen
vastaava HDMI-liitäntä toisiinsa standardin
mukaisella HDMI-kaapelilla (digitaalinen
video- ja äänisignaali).

Digitaalisen monikanavaisen
vahvistimen/AV-vastaanottimen
kytkeminen
1 Yhdistä HDMI3 (ARC) (HDMI 1.4
-äänen paluukanava) -liitäntä HDMIkaapelilla vastaavaan liitäntään HDMI
ARC -yhteensopivassa digitaalisessa
monikanavavahvistimessa / AVvastaanottimessa (digitaalista äänisignaalia
varten)

DVD-tallentimen, DVDsoittimen, videotallentimen tai
digisovittimen käyttäminen
1 Kytke videotallennin, DVD-soitin tai
digisovitin päälle ja valitse haluamasi
toiminto.
« ja valitse sitten
2 Paina aluksi »
haluamasi tulosignaali (»HDMI1«,
»HDMI2« tai »HDMI3«) painikkeilla »<« ja
»>«. Vahvista valinta painamalla »OK«.

Kuulokkeet
Kuulokkeiden liittäminen
1 Kytke kuulokeliitin (3,5 mm:n jakkiliitin)
television kuulokeliitäntään.

tai
2 Yhdistä television Optic Out -liitäntä
standardin mukaisella optisella
digitaalikaapelilla AV-vastaanottimen
vastaavaan liitäntään.
Tärkeää:
Älä käytä HDMI ARC -liitäntään yli 5 metrin
HDMI-kaapelia.

7 

Ota käyttöön HDMI ARC -toiminnon
sisältävä laite ja aktivoi HDMI ARC.
1 Kytke monikanavavahvistin tai AVvastaanotin päälle. Jos AV-vastaanottimeen
on liitetty Blu-ray-soitin, myös soittimen tulee
olla kytketty päälle.
2 Avaa valikko painamalla »MENU«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Asetukset« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»HDMI-linkki« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
» ARC« tai valitse painikkeilla »<« ja »>«
vaihtoehto »Päällä«.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Laiteluettelo« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Laiteluettelo«-valikon HDMI3 (ARC)
-lähteeseen kytketty äänijärjestelmä näkyy
kyseisellä listalla.
7 Valitse laite painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
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ULKOISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN- -----------------------Huomautuksia:
7 
J os audiojärjestelmässä on myös
toistoiminto (esim. kotiteatterijärjestelmä,
jossa DVD-soitin), HDMI CEC -luettelossa
näkyy kaksi laitetta. Ensimmäinen on
toistolaite ja toinen äänentoistolaite.
7 
J os Blu-ray-soitin on liitetty AVvastaanottimeen, ota levy pois soittimesta
rekisteröinnin aikana.
7 Television sisäiset kaiuttimet kytkeytyvät pois
päältä automaattisesti.
7 AV

receiver volume can be adjusted using
TV remote control.
7 Kun

haluat kytkeä HDMI ARC -toiminnon
pois päältä, valitse painikkeilla »<« ja »>«
vaihtoehto »Pois päältä«.
7 ARC-toiminto

kytkeytyy pois päältä, kun
TV sammutetaan. Tämän jälkeen television
sisäiset kaiuttimet ovat jälleen päällä.
8 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
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KÄYTTÄMINEN COMMON INTERFACE
-LIITÄNNÄLLÄ-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikä on Common Interface?
Common Interface (CI) on DVB-vastaanottimien käyttöliittymä.
7 
Koodattuja asemia voidaan katsella vain koodausjärjestelmään sopivalla CA-moduulilla ja
vastaavalla ohjelmakortilla.
7 Televisio

on varustettu CI-korttipaikalla, johon
voi asettaa eri sisällöntuottajien CA-moduuleja.
7 Kun

asetat CA-moduulin sisällöntuottajan
ohjelmakortin, pysytyt katsomaan salattuja
lähetysasemia.
7 

CA-moduulin asettaminen
Huomautus:
7 Kytke

laite pois päältä ennen kuin asetat
CA-moduulin CI-korttipaikkaan.
1 Aseta ohjelmakortti CA-moduuliin.
2 Aseta CA-moduuli ja ohjelmakortti television
»CI«-korttipaikkaan.

CA-moduulin ja ohjelmakortin
käytön valvonta
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»CA-moduuli« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
Huomautuksia:
7 Tässä

valikossa annetaan käyttöohjeita,
ja kun olet antanut PIN-koodin, sen kautta
saat käyttöösi maksu-TV-palveluntarjoajan
kanavat.
7 Muut

asetukset on kuvattu CA-moduulin ja
ohjelmakortin käyttöoppaissa.
7 CA-moduuli

ei ole tuettu tietyissä maissa ja
tietyillä alueilla. Ota yhteys valtuutettuun
jälleenmyyjään.
4 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Huomautus:
Näet CI-korttipaikkaan asetetun CAmoduulin tiedot »CA-moduuli«-alivalikosta.
7 Kun asetat CA-moduulin ensimmäistä
kertaa television CI-korttipaikkaan, odota
hetki, kunnes televisio on rekisteröinyt CAmoduulin.
7 
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VERKON ASETUKSET--------------------------------------------------------------------------------Voit käynnistää erilaisia sovelluksia sovellusportaalin kautta. Näitä sovelluksia ovat mm. video-,
valokuva-, musiikki-, peli- ja sosiaalisen verkostoitumisen sovellukset, uutis- ja urheilusovellukset
sekä säätietosovellukset.

Kiinteä verkko
Kiinteän verkon kokoonpano
1 Liitä ulkoisen modeemin lähtö LANliitäntään Cat 5 -kaapelilla.

Verkkoyhteys
Voit muodostaa kiinteän tai langattoman yhteyden television ja paikallisverkon välille.
Jos haluat käyttää kiinteää verkkoyhteyttä, aloita
näillä ohjeilla:
Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, noudata
"Langaton verkkoyhteys"-luvun ohjeita sivulla
58.
Huomautus:
7 
Alla kuvataan yhteyden muodostaminen
kotiverkkoon, mikäli yhteyttä ei ole jo
muodostettu alkuasennuksen yhteydessä.

Huomautus:
7 Laitteen mukana ei toimiteta
liitäntäkaapeleita.

Kiinteän verkkoyhteyden asetukset
Kiinteän verkkoyhteyden asetukset voi tehdä
kahdella tavalla.
A Automaattinen yhteys,
jossa kaikki yhteysasetuksia koskevat
tiedot (»IP Osoite«, »Verkon peite«,
»Yhdyskäytävä« ja »DNS«) haetaan
modeemista automaattisesti.
B Manuaalinen yhteys,
jossa kaikki yhteysasetuksia koskevat
tiedot (»IP Osoite«, »Verkon peite«,
»Yhdyskäytävä« ja »DNS«) on määriteltävä
manuaalisesti.
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VERKON ASETUKSET--------------------------------------------------------------------------------Automaattinen yhteys
Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia. Jos sinulla
on dynaaminen verkko, käytä DSL-modeemia
joka tukee DHCP:ta. Modeemit ja IP-verkonjakajat, jotka tukevat DHCP:tä saavat automaattisesti
»IP Osoite«-, »Verkon peite«-, »Yhdyskäytävä«- ja
»DNS«-arvot, jotka vaaditaan automaattiseen
Internet-yhteyteen, eikä näitä arvoja tarvitse
syöttää käsin.
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Verkko« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« tai »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Hyväksy tietosuojakäytäntö valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»Hyväksy«. Vahvista valinta painamalla
»OK«.
5 Valitse verkkosi infrastruktuurista riippuen
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »IPv4« tai
»IPv6« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
Huomautus:
7 Jotta

voit yhdistää laitteen Internetiin
IPv6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi modeemin
on tuettava IPv6-protokollaa. Jos ainoastaan
modeemi tukee IPv6-protokollaa, voit
yhdistää laitteen ainoastaan siihen. Internetyhteyttä et tällöin pysty muodostamaan.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen syöte« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– Näytössä näkyy viesti »Yhdistää ... «, ja
jos yhteys saadaan muodostettua sen
tilalle vaihtuu viesti »Yhteys muodostettu«.
7 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.
Huomautus:
7 Jos

käytössä ei ole dynaamista verkkoa,
noudata manuaalisen yhteysasetuksen
ohjeita.

Manuaalinen yhteys
Tietyt verkot edellyttävät staattista IP-osoitetta.
Jos verkko edellyttää staattista IP-osoitetta, sinun
on annettava arvot »IP Osoite«, »Verkon peite«
ja »Yhdyskäytävä« käsin. Saat tarvitsemasi
»IP-osoite«, »Verkon peite«, »Yhdyskäytävä« ja
»DNS« -tiedot Internet-palvelun tarjoajalta (ISP).
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Verkko« ja vahvista valinta painamalla »>«.
3 Valitse painikkeilla »V« tai »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Hyväksy tietosuojakäytäntö valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto »Hyväksy«.
Vahvista valinta painamalla »OK«.
5 Valitse verkkosi infrastruktuurista riippuen
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »IPv4« tai
»IPv6« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
Huomautus:
7 Jotta voit yhdistää laitteen Internetiin
IPv6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi modeemin
on tuettava IPv6-protokollaa. Jos ainoastaan
modeemi tukee IPv6-protokollaa, voit
yhdistää laitteen ainoastaan siihen. Internetyhteyttä et tällöin pysty muodostamaan.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Manuaalinen syöte« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– Asetukset »IP-osoite«, »Aliverkko«,
»Yhdyskäytävä« ja »DNS« ovat nyt
muutettavissa.
7 Rivillä »IP-osoite« syötä IP-osoite painikkeilla
»1…0«.
8 Rivillä »Aliverkko« syötä aliverkon osoite
painikkeilla »1…0«.
9 Rivillä »Yhdyskäytävä« syötä yhdyskäytävän
osoite painikkeilla »1…0«.
10 Rivillä »DNS1« syötä DNS1-osoite
painikkeilla »1…0«.
11 Rivillä »DNS2« syötä DNS2-osoite
painikkeilla »1…0«.
12 Vahvista asetukset painamalla »OK«.
13 Paina »EXIT« päättääksesi asetuksen.
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VERKON ASETUKSET--------------------------------------------------------------------------------Langaton verkko
Langaton verkkoyhteys
1 TV-vastaanottimessa on sisäinen langaton
Wi-Fi-sovitin langattomaan verkkoon
liittämistä varten.

Automaattinen yhdistäminen antamalla
verkon salasana
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Verkko« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4

Hyväksy tietosuojakäytäntö valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto »Hyväksy«.
Vahvista valinta painamalla »OK«.
– »Wi-FI-verkko«-valikko tulee näkyviin.

5 Valitse verkkosi infrastruktuurista riippuen
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »IPv4« tai
»IPv6« ja valitse asetus »Päällä« painamalla
»OK«.

Huomautuksia:
7 Langaton

LAN-sovitin tukee IEEE
802.11B/G- ja N-tietoliikenneprotokollia.
Langattoman verkon kautta saat parhaan
teräväpiirtovideoiden toiston käyttämällä
protokollaa IEEE 802.11N.
7 Jos

käytät modeemia, joka tukee IEEE
802.11B/G -tietoliikenneprotokollaa,
videotoiston laatu voi olla heikko verrattuna
modeemiin, joka tukee IEEE 802.11Ntietoliikenneprotokollaa, koska IEEE
802.11B/G-protokollan tiedonsiirtonopeus
on alhaisempi.
7 Käyttämättömät

laitteet suositellaan
sammuttamaan kotiverkosta, jotta vältetään
tarpeeton verkkoliikenne.
7 Modeemin

tai on langattoman verkon
jakajan asettaminen korkeammalle
lisää langattoman yhteyden
vastaanottovoimakkuutta.
7 Langattoman

yhteyden
vastaanottovoimakkuus voi vaihdella
riippuen modeemin tyypistä ja modeemin ja
television välisestä etäisyydestä.
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Huomautus:
7 Jotta voit yhdistää laitteen Internetiin
IPv6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi modeemin
on tuettava IPv6-protokollaa. Jos ainoastaan
modeemi tukee IPv6-protokollaa, voit
yhdistää laitteen ainoastaan siihen. Internetyhteyttä et tällöin pysty muodostamaan.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tukiasema« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– Laite hakee langattomia verkkoja ja
näyttää ne »WI-FI-luettelo «-valikossa.
7 Valitse verkko, johon haluat muodostaa
yhteyden painikkeilla »V« ja »Λ« ja
vahvista valinta painamalla »OK«.
– Langattoman yhteyden salasananäyttö
tulee näkyviin.
Huomautus:
7 Jotta laite löytäisi langattoman modeemin
verkosta, verkkonimen tulee tukea ASCIImerkistöä.
8 Valitse haluamasi merkki painikkeilla »<«,
»>«, »V« ja »Λ« ja siirry seuraavaan
merkkiin painamalla »OK«.
– Painamalla »
« ➡ »OK«, voit vaihtaa
isot kirjaimet / numerot ja pienet kirjaimet
/ erikoismerkit.
– Poista syötetty merkki valitsemalla »
« ja
vahvista painamalla »OK«.

VERKON ASETUKSET--------------------------------------------------------------------------------9 Yhdistä langattomaan verkkoon painamalla
»« (vihreä).
– Näytössä näkyy viesti »Yhdistää ... «, ja jos
yhteys saadaan muodostettua sen tilalle
vaihtuu viesti »Yhteys muodostettu«.
10 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Langaton WPS-verkkoyhteys
painikkeen avulla
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Verkko« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
4 Hyväksy tietosuojakäytäntö valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»Hyväksy«. Vahvista valinta painamalla
»OK«.
– »Wi-FI-verkko«-valikko tulee näkyviin.

10 Kun olet painanut tukiaseman WPSpainiketta, valitse painikkeilla <« ja »>«
vaihtoehto »Jatka« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
11 Varmista, että verkkoyhteys muodostetaan
nykyisillä asetuksilla painamalla »«
(vihreä).
– Näytössä näkyy viesti »Yhdistää ... «, ja
jos yhteys saadaan muodostettua sen
tilalle vaihtuu viesti »Yhteys muodostettu«.
12 Päätä asetus painamalla »EXIT«.

Langaton WPS-verkkoyhteys PINkoodin avulla
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Verkko« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kiinteä verkko« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.

5 Valitse verkkosi infrastruktuurista riippuen
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »IPv4« tai
»IPv6« ja valitse asetus »Päällä« painamalla
»OK«.

4

Huomautus:
7 Jotta

voit yhdistää laitteen Internetiin
IPv6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi modeemin
on tuettava IPv6-protokollaa. Jos ainoastaan
modeemi tukee IPv6-protokollaa, voit
yhdistää laitteen ainoastaan siihen. Internetyhteyttä et tällöin pysty muodostamaan.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tukiasema« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– Laite hakee langattomia verkkoja ja
näyttää ne »WI-FI-luettelo «-valikossa.

5 Valitse verkkosi infrastruktuurista riippuen
painikkeilla »V« ja »Λ« joko »IPv4« tai
»IPv6« ja valitse asetus »Päällä« painamalla
»OK«.

7 Valitse WPS-yhteys painamalla »«
(sininen)
8 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»WPS-PBC« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
9 Paina reitittimen WPS-painiketta.

Hyväksy tietosuojakäytäntö valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto »Hyväksy«.
Vahvista valinta painamalla »OK«.
– »Wi-FI-verkko«-valikko tulee näkyviin.

Huomautus:
7 Jotta voit yhdistää laitteen Internetiin
IPv6-protokollaa käyttäen, Internetpalveluntarjoajasi ja käyttämäsi modeemin
on tuettava IPv6-protokollaa. Jos ainoastaan
modeemi tukee IPv6-protokollaa, voit
yhdistää laitteen ainoastaan siihen. Internetyhteyttä et tällöin pysty muodostamaan.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Tukiasema« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– Laite hakee langattomia verkkoja ja
näyttää ne »WI-FI-luettelo «-valikossa.
7 Valitse WPS-yhteys painamalla »«
(sininen)
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8 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»WPS-PIN« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
– 8-numeroinen PIN-koodi näytetään
Langaton WPS -valikossa.
Huomautus:
7 Katso

reitittimen oppaasta, miten PINkoodin syötetään tietokoneella.
9 Syötä PIN-koodi reitittimeen tietokoneelta
(esim. AVM FRITZ!Box: valikon kohde WLANasetukset: WPS) ja tallenna.
Huomautus:
8-numeroinen PIN-koodi on annettava
modeemiliittymässä 2 minuutin sisällä; muussa
tapauksessa television ja modeemin yhteys
katkeaa.
10 Hyväksy tietojen tallennus valitsemalla
painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto »Jatka«.
Vahvista valinta painamalla »OK«.
– Näytössä näkyy viesti »Yhdistää ... «, ja jos
yhteys saadaan muodostettua sen tilalle
vaihtuu viesti »Yhteys muodostettu«.
7

11 Päätä asetus painamalla »EXIT«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Kaikkien digitaalisen kanavien
hakeminen satelliitista
automaattisesti.
Satelliiteille lisätään jatkuvasti uusia kanavia,
minkä lisäksi myös satelliittien tietoja muutetaan
usein. Siksi suosittelemme suorittamaan automaattisen hakutoiminnon aika ajoin.
Uusien kanavien haku kohdistuu kaikkiin transpondereihin.
1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »
«.
2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-S/S2« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
3 Avaa valikko painamalla »MENU«.
4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen viritys« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
6 Vahvista »DVB-S/S2« painamalla »OK«.
7 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Operaattori« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Automaattinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.

11 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Palvelun tyyppi«.
Vaihtoehdolla »DTV« valitset ainoastaan
televisiokanavat, vaihtoehdolla »Radio«
ainoastaan radiokanavat ja vaihtoehdolla
»DTV+Radio« sekä televisio- että
radiokanavat. Valitse vaihtoehto painikkeilla
»V« ja »Λ«.
12 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»MENU«.
Huomautus:
Jos lähettäjän tekemät
satelliittimääritysmuutokset estävät tiettyjä
taajuuksia tallentumasta kaikilta osin, on
suositeltavaa asettaa Verkkohaku-asetus
arvoon ”Päällä”.
13 Aloita haku valitsemalla »Kanavien
pikahaku« ja painamalla »OK«.
– »DVB-S/S2:n automaattinen viritys«
-valikko ilmestyy ruutuun ja TV-kanavien
haku käynnistyy.
– Vastaanotettavien televisioasemien
määrästä riippuen haku voi kestää useita
minuutteja.
7 

Huomautus:
Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«.
14 Lopeta haku painamalla »EXIT«.
7 

8 Valitse painikkeella »OK« vaihtoehto
»Satelliitti« ja valitse sen jälkeen painikkeilla
»V« ja »Λ« kanavahaun kohteiksi otettavat
satelliitit.
Tärkeää:
Jos haluat kohdistaa haun useampaan kuin
yhteen satelliittiin, varmista, että satelliittien
LNB-asetukset ovat oikeat.
9 Palaa edelliseen valikkoon painamalla
»MENU«.
7 

10 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hakutila« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
Vaihtoehdolla »Ilmainen« valitset ainoastaan
ilmaiset kanavat, vaihtoehdolla »Salattu«
ainoastaan salatut kanavat ja vaihtoehdolla
»Ilmainen+Salattu« sekä ilmaiset että
salatut kanavat. Tee valinta painikkeilla
»V« ja »Λ« ja palaa edelliseen valikkoon
painikkeella »MENU«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Digitaalisen kanavien
hakeminen satelliitista
manuaalisesti
Jos tiettyä kanavaa ei löydy automaattisella
haulla, voit tehdä manuaalisen haun manuaalisella hakutoiminnolla. Sinun on syötettävä kaikki
kanavan parametrit oikein. Löydät ajantasaiset
transponderitiedot teksti-TV:stä, satelliitti-TV-lehdistä tai Internetistä. Lisäksi voit suorittaa haun
valitsemalla transponderin aiemmin televisioon
tallennetulta transponderilistalta.
1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »
«.

8 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Palvelun tyyppi«.
Vaihtoehdolla »DTV« valitset ainoastaan
televisiokanavat, vaihtoehdolla »Radio«
ainoastaan radiokanavat ja vaihtoehdolla
»DTV+Radio« sekä televisio- että
radiokanavat. Valitse vaihtoehto painikkeilla
»V« ja »Λ«.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-S/S2« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.

Huomautus:
Jos lähettäjän tekemät
satelliittimääritysmuutokset estävät tiettyjä
taajuuksia tallentumasta kaikilta osin, on
suositeltavaa asettaa »Verkkohaku«-asetus
arvoon ”Päällä”.
9 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hae« ja vahvista valinta painamalla »OK«.

3 Avaa valikko painamalla »MENU«.

10 Lopeta haku painamalla »EXIT«.

4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»DTV:n manuaalinen viritys« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »DTV:n manuaalinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.
6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« haluamasi
kohteet ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
Taajuus
Syötä 5-numeroinen kanavan taajuus
painikkeilla »1...0«.
Symboli
Syötä 5-numeroinen kanavan
symbolinopeus painikkeilla »1...0«.
Polarisaatio
Valitse painikkeilla »<« ja »>« kanavan
polarisaatioksi joko »Pysty« tai »Vaaka«.
7 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hakutila« ja vahvista valinta painamalla
»OK«.
Vaihtoehdolla »Ilmainen« valitset ainoastaan
ilmaiset kanavat, vaihtoehdolla »Salattu«
ainoastaan salatut kanavat ja vaihtoehdolla
»Ilmainen+Salattu« sekä ilmaiset että
salatut kanavat. Tee valinta painikkeilla
»V« ja »Λ« ja palaa edelliseen valikkoon
painikkeella »MENU«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------LNB-asetukset
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Kanava« ja vahvista valinta painamalla
»>«.
– »KANAVA«-valikko on nyt käytössä.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»LNB-asetukset« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »LNB-asetukset«-valikko on nyt käytössä.

DiSEqC 1.0
DiSEqC 1.0 -kytkimen avulla voit
vastaanottaa lähetyksiä samanaikaisesti
enimmillään neljästä satelliitista.
LNB-valinta: Paina »OK« ja valitse sitten
painikkeilla »V« ja »Λ« »LNB1«, »LNB2«,
»LNB3« tai »LNB4« asianmukaista DiSEqCsijaintia vastaavalle satelliitille.
5 Lopeta haku painamalla »EXIT«.

4 Valitse tarvittavat kohteet painikkeilla »V«,
»Λ«, »<« ja »>«.
Satelliitti
Valitse listalta satelliitti, jonka kautta haluat
vastaanottaa digitaalisia asemia painikkeilla
»V« ja »Λ«. Vahvista valinta painamalla
»OK«.
Transponderi
Siirry transponderilistalle painamalla »OK«.
Voit valita listalta transponderin, muuttaa
nykyisen transponderin tietoja tai poistaa
sen, tai lisätä uuden transponderin.
LNB-jännite
Valitse painikkeilla »<« ja »>«
taajuusmuuntimen (LNB) jänniteasetukseksi
»Pois päältä« tai »13/18V«, »13V« tai »18V«.
Pitkän kaapelin kompensaatio
Valitse painikkeilla »<« ja »>« joko
»Päällä« tai »Pois päältä«.
LNB-tyyppi
Valitse taajuusmuuntimen tyyppi painikkeella
»OK« ja tarkempi asetus painikkeilla »<«
ja »>«.
Huomautus:
7 Jos

käytät universal-tyyppistä
taajuusmuunninta, valitse listan vaihtoehto
Universal.
Automaattinen 22kHz-taajuus
Paina »OK« ja valitse sitten painikkeilla
»V« ja »Λ« »Automaattinen«, »Päällä« tai
»Pois päältä«.
ToneBurst
Paina »OK« ja valitse sitten painikkeilla»V«
ja»Λ« yksi vaihtoehdoista »Ei mitään«,
»BurstA« tai »BurstB«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Digitaalisten televisiokanavien
hakeminen kaapelilähteestä
automaattisesti

Digitaalisten televisiokanavien
hakeminen kaapelilähteestä
manuaalisesti

1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »

1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »

«.

«.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-C« ja paina »OK« vahvistaaksesi.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-C« ja paina »OK« vahvistaaksesi.

3 Avaa valikko painamalla »MENU«.

3 Avaa valikko painamalla »MENU«.

4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »KANAVA«-valikko on nyt käytössä.

4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »KANAVA«-valikko on nyt käytössä.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen viritys« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Automaattinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»DTV:n manuaalinen viritys« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »DTV:n manuaalinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.

6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Operaattori« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.

6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Taajuus« ja syötä taajuus painikkeilla
»1...0«.

7 Kohdassa »Viritystila« tee valinta painikkeilla
»<« ja »>« (»Verkko« tai »Täysi«) ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »Verkkohaku«-hakutapa asettaa
kanavat lähetyssignaalin sisältämien
kaapelitoimittajatietojen mukaan.
– »Täysi«-hakutoiminto hakee koko valitun
taajuusalueen. Tällä hakuvalinnalla haku
voi kestää pitkään. Tätä hakutyyppiä
suositellaan.

7 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Modulaatio« ja määritä modulaatio
painikkeilla »<« ja »>«.

Huomautus:
7 Voit

nopeuttaa hakua. Nopeuttamista
varten tarvitset taajuus- ja
verkkotunnustiedot. Voit pyytää ne
kaapelioperaattoriltasi tai etsiä niitä
Internetin keskustelupalstoilta.
8 Aloita haku painamalla »OK«.
– »DVB-C:n automaattinen viritys« -valikko
ilmestyy ruutuun ja TV-kanavien haku
käynnistyy.
– Vastaanotettavien televisioasemien
määrästä riippuen haku voi kestää useita
minuutteja.
Huomautus:
Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«.
9 Lopeta haku painamalla »EXIT«.
7 
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8 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Symboli(ks/s)« ja määritä asetus
painikkeilla »1...0«.
9 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hae« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
10 Lopeta haku painamalla »EXIT«.

YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Digitaalisten televisiokanavien
hakeminen antennilähteestä
automaattisesti

Digitaalisten televisiokanavien
hakeminen antennilähteestä
manuaalisesti

1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »

1 Avaa »Lähde«-valikko painamalla »

«.

«.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-T/T2« ja paina »OK« vahvistaaksesi.

2 Valitse painikkeilla »<« ja »>« vaihtoehto
»DVB-T/T2« ja paina »OK« vahvistaaksesi.

3 Avaa valikko painamalla »MENU«.

3 Avaa valikko painamalla »MENU«.

4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Kanava«-valikko on nyt käytössä.

4 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »KANAVA«-valikko on nyt käytössä.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen viritys« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»DTV:n manuaalinen viritys« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »DTV:n manuaalinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.

6 Vahvista »DVB-T/T2« painamalla »OK«.
– »Kanavien viritys« -valikko tulee näkyviin
ja televisioasemien haku käynnistyy.
– Vastaanotettavien televisioasemien
määrästä riippuen haku voi kestää useita
minuutteja.
Huomautus:
7 Voit

keskeyttää haun painamalla »EXIT«.
7 Lopeta haku painamalla »EXIT«.

6 Valitse »Kanava« ja etsi haluamasi kanava
painikkeilla »<« ja »>«.
7 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Taajuus(KHZ)« ja määritä taajuus
painikkeilla »<« ja »>«.
8 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hae« ja vahvista valinta painamalla »OK«.
9 Lopeta haku painamalla »EXIT«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Analogisten televisioasemien
virittäminen
Televisiokanavat voidaan määrittää suoraan tai
hakua käyttämällä.

Analogisten televisiokanavien
virittäminen kanavanumerot
syöttämällä
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Kanava«-valikko on nyt käytössä.

Kaikkien analogisten kanavien
uudelleenvirittäminen
Huomautus:
7 Kytke

kattoantennin kaapeli (analogisia
televisiokanavia varten) television »ANT
IN« -liitäntään.
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.

3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»ATV:n manuaalinen viritys« ja vahvista
valinta painamalla »OK«.
– »ATV:n manuaalinen viritys« -valikko tulee
näkyviin.

2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Kanava«-valikko on nyt käytössä.

4 Kohdassa »Tallenna paikkaan« valitse
painikkeilla »<« ja »>« numero, johon
kanava tallennettaan.

3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Automaattinen viritys« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.

5 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Järjestelmä». Valitse painikkeilla »<« ja
»>« yksi vaihtoehdoista »BG«, »I«, »DK« ja
»M«.

4 Vahvista vaihtoehto »ATV« painamalla
»OK«.
– »ATV:n automaattinen viritys« -valikko
ilmestyy ruutuun ja TV-kanavien haku
käynnistyy.
– Vastaanotettavien televisioasemien
määrästä riippuen haku voi kestää useita
minuutteja.
5 Lopeta haku painamalla »EXIT«.

6 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hae« ja aloita haku painamalla »<« tai
»>«.
Huomautuksia:
7 Jos kanavaa tarvitsee hienovirittää, valitse
painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Hienoviritys« ja suorita viritys painikkeilla
»<« ja »>«.
7 Aseta muut televisioasemat toistamalla
vaiheet 4– 7.
7 Tallenna asetukset painamalla »«
(punainen).
8 Viimeistele asetukset painamalla »EXIT«.
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YKSITYISKOHTAISET KANAVAN ASETUKSET- ---------Signaalitietojen näyttäminen
(vain digitaaliset televisiokanavat)
1 Avaa valikko painamalla »MENU«.
2 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« »Kanava«valikko ja vahvista valinta painamalla »>«.
– »Kanava«-valikko on nyt käytössä.
3 Valitse painikkeilla »V« ja »Λ« vaihtoehto
»Signaalitiedot« ja vahvista valinta
painamalla »OK«.
– »Signaalitiedot«-valikko tulee näkyviin.
Huomautuksia:
7 
 ignaalitiedot muuttuvat nykyisen lähteen
S
mukaan.
7 
 ignaalitaso riippuu vastaanotinjärjestelmän
S
ohella myös näytettävästä kanavasta.
Muista tämä, kun kohdistat antennia
signaalitasonäyttöä käyttäen.
4 Viimeistele näyttöasetukset painamalla
»EXIT«.
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TIETOJA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Langattoman LAN-moduulin tekniset
tiedot
(Jos WiFi-moduuli on käytettävissä.)
Standardi:
IEEE802.11b/g/n
Taajuusalue: Lähtöteho (maksimi)
2400 MHz – 2483,5 MHz < 20dBm
Langattoman LAN-moduulin tekniset
tiedot
(Jos WiFi-moduuli on käytettävissä.)
Standardi:
IEEE802.11a/n/ac
Taajuusalue: Lähtöteho (maksimi)
5150 MHz – 5250 MHz < 23dBm
5250 MHz - 5350 MHz: < 23dBm
5725 MHz – 5850 MHz < 23dBm
Bluetooth-moduulin tekniset tiedot
(Jos Bluetooth-moduuli on käytettävissä.)
Taajuusalue: Lähtöteho (maksimi)
2400 MHz – 2483,5 MHz: < 20dBm

 062/2010: Komission asetus televisioiden
1
energiamerkinnöistä.
2011/65/EU: Direktiivi koskien vaarallisten
aineiden käytön rajoittamista sähkö-, kotitalousja toimistolaitteissa.
Jos tarvitset vaatimustenmukaisuusilmoituksen
kopion,
vieraile osoitteessa http://www.grundig.com/
download/doc. Voit lukea vaatimustenmukaisuusilmoituksen kirjoittamalla “Anna mallinumero”-kenttään tämän käyttöohjeen kansisivulla
olevan televisiosi mallinumeron.

Langattoman yhteyden (WLAN)
huomautukset
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot koskevat vain laitteita, jotka myydään EU-määräyksiä
noudattavissa maissa.
TV:n langatonta järjestelmää voidaan käyttää
vain alla olevan taulukon maissa.

Jälleenmyyjille tarkoitetut
huoltotiedot
Tuote noudattaa seuraavien
EU-direktiivien ja säädösten
vaatimuksia:
Radiolaitedirektiivi 2014/53/

EU
2009/125/EY: Direktiivi muut energiaa kuluttavien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevat
direktiivit ja seuraavat aladirektiivit
278/2009: Asetus ulkoisten teholähteiden
kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja
aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta
(verkkolaitteella varustetut mallit).
642/2009: Asetus televisioiden ekologista
suunnittelua koskevista vaatimuksista.
Asetus 801/2013 asetusten muuttamisesta
televisioiden ekologista suunnittelua koskevien
vaatimusten osalta.
2010/30/EU: Direktiivit koskien energiaan
liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin sekä
seuraavat aladirektiivit
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5 150–5 350 MHz taajuus on rajoitettu vain
sisäkäyttöön. (Malli sisäänrakennetulla Wi-Fi-toiminnolla/Bluetoothilla tai malli sisäänrakennetulla Wi-Fi-toiminnolla)
Tätä laitetta voi käyttää myös Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Asiakkaat Italiassa:
Julkinen käyttö on palveluntarjoajan myöntämän
luvanvaraista.
Asiakkaat Norjassa:
Radiolaitteiden käyttö ei ole sallittua Svalbardin
saarilla sijaitsevasta Ny-Alesundista 20 km säteellä sijaitsevalla maantieteellisellä alueella.

TIETOJA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asiakkaat Norjassa:
Laitteen WLAN (Wi-fi) -toimintoa voi käyttää
vain sisätiloissa. Ulkokäyttö ei ole sallittua Turkissa. Varmista, että WLAN (Wi-Fi) -toiminto on
sammutettu ulkotiloissa.
Asiakkaat Venäjällä:
SRD, jossa FHSS-modulointi.
Maksimi 2,5 mW e.i.r.p.
telemetriatietojen keräämiseen automaattista
seurantaa ja lähdelaskentajärjestelmiä varten
suurin sallittu lyhyen matkan laitteen taajuus on
100mW e.i.r.p ulkokäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa ilman asennuskorkeusrajoituksia. Muita
käyttötarkoituksia varten rajoitus koskee sellaisia
ulkokäyttösovelluksia, joissa tämä arvo ei ole
suurempi kuin 10 m maanpinnasta.
Sisätilasovelluksissa lyhyen matkan laitteiden
taajuusmaksimi on 100mW e.i.r.p.
Lyhyen matkan laitesovellukset, joissa laajakaistamodulaatio DSSS sekä muut kuin FHSS.
Lyhyen matkan laitesovelluksissa, joissa laajakaistamodulaatio DSSS sekä muut kuin
FHSS-laajakaistamodulaatio on maksimikeskitiheysarvo 2 mW/MHz tai 100 mW e.i.r.p.
Vain telemetriatietojen keräämiseen automaattisia valvonta- ja lähdearviointijärjestelmiä varten
maksimi lyhyen matkan ulkokäyttösovelluksissa
sallittu laite on 20 mW/MHz tai 100 mW
e.i.r.p.
Maksimitiheysarvo sisätilakäytössä lyhyen
matkan laitteissa on 10 mW/MHz tai 100 mW
e.i.r.p.
Asiakkaat Ukrainassa:
Maksimi lyhyen matkan laitetiheysarvo sisätilakäytössä yhdessä sisäisen antennin 6 dBi:n vahvistuskertoimen kanssa on 100 mW e.i.r.p.
PCB-vaatimustenmukaisuus:
"Ei sisällä PCB-yhdisteitä (polykloorattuja bifenyylejä)."

Pakkauksen hävittäminen
Pakkausmateriaalit voivat olla lapsille vaarallisia. Pidä pakkausmateriaali lasten ulottumattomissa.
Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä pakkausmateriaalit
lajittelemalla ne jätteidenkäsittelyä koskevien
määräysten mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ympäristöä koskevat
huomautukset
Tämä tuote on valmistettu korkealuokkaisista
osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää
uudelleen ja kierrättää.
Älä sen vuoksi hävitä tuotetta
normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.
Toimita se sähkö- ja elektroniikka laitteiden kierrätyspisteeseen. Kierrätysohje
on ilmaistu tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa vieressä näkyvällä symbolilla.
Lisätietoja ongelmajätteiden keräyspisteistä saat
oman alueesi viranomaisilta.
Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä
käytetyt laitteet.

WEEE-vaatimustenmukaisuus ja
jätteiden hävittäminen
Tämä tuote ei sisällä Turkin ympäristö- ja
kaupunkisuunnitteluministeriön julkaisemissa
sähkö- ja sähkölaitejätteiden valvontaa koskevissa määräyksissä ilmoitettuja vaarallisia tai
kiellettyjä aineita. Tuote täyttää WEEE-direktiivin
vaatimukset. Tämä tuote on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan
käyttää uudelleen ja kierrättää. Tästä johtuen
tuotetta ei tule hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, kun sen käyttöikä päättyy. Toimita
se sähkö- ja elektroniikka laitteiden kierrätyspisteeseen. Tiedot oman alueesi kierrätyspisteistä
saat paikalliselta jäteviranomaiselta. Auta
suojelemaan luontoa ja säästämään luonnonvaroja kierrättämällä käytetyt tuotteet. Lasten
suojelemiseksi leikkaa tuotteen virtajohto ennen
sen hävittämistä.
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TIETOJA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vianetsintä
Jos alla esitetyt ohjeet eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun GRUNDIG-jälleenmyyjään. Muista, että
toimintahäiriön voi aiheuttaa myös ulkoinen laite kuten videotallennin tai satelliittivastaanotin.
Ongelma

Mahdollinen syy

Korjauskeino

Näytössä on valo
(lumisadetta), mutta
asemaa ei näy.

Antennikaapeli

Onko antenni liitetty?

TV-asemia ei ole ohjelmoitu.

Käynnistä automaattinen
kanavahaku.

Huono kuvakontrasti

Kuva-asetukset on asetettu
väärin.

Säädä kirkkautta, kontrastia tai
väriasetuksia.

Ongelma asemassa

Kokeile toista asemaa.

Häiriöitä kuvassa ja/tai
äänessä

Häiriöitä muista laitteista

Muuta laitteen sijaintia.

Haamukuvia, heijastuksia

Kanava-asetus

Automaattinen tai manuaalinen
kanava-asetus/hienoviritys

Antenni

Tarkista antennikaapeli tai
-järjestelmä.

Väri-intensiteetti maksimissa

Lisää väriä

TV:n standardiasetus (jos
asetusvalinta on käytettävissä)

Valitse oikea väristandardi.

Ongelma asemassa

Kokeile toista asemaa.

Kuva on, mutta ääni
puuttuu.

Äänenvoimakkuus asetettu
minimille

Nosta äänenvoimakkuutta tai
kytke äänenvoimakkuus päälle.

Teksti-TV puuttuu tai on
viallinen.

Ongelma asemassa

Kokeile toista asemaa.

Ei väriä

Kaukosäädin ei toimi.

Kuva on tumma PC-tilassa.
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Televisioasema (ei teksti-TV:tä) tai Kokeile toista kanavaa
antennijärjestelmä
hienoviritykseen ja haamukuviin.
Aseman signaali on liian heikko.

Tarkista antennijärjestelmä.

Ei optista liitäntää

Osoita kaukosäätimellä televisiota
kohti.

Kaukosäätimen paristot

Tarkista paristot, vaihda
tarvittaessa.

Määrittelemätön käyttötila

Sammuta televisio
virtapainikkeesta (jos mahdollista)
tai irrota television virtajohto. Pidä
televisio poissa päältä noin 2
minuuttia.

Tietokoneen kuvaresoluution tai
kuvataajuuden asetus on väärä.

Tarkista tietokoneen asetus
(esimerkiksi kuvaresoluutio 1280 x
768, kuvataajuus 60 Hz).

TIETOJA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modeemilla ei ole Internetyhteyttä tai siinä on ongelmia.

Varmista, että modeemilla on
Internet-yhteys.

Videosovellusten videoissa
on viivettä toistettaessa
langattomalla yhteydellä.

Internet-yhteys on hidas.

Hidas Internet-yhteys on ongelma,
joka liittyy sopimuksessa
sovittuun nopeuteen tai Internetin
infrastruktuurin vioittumiseen. Ota
yhteys Internet-palveluntarjoajaasi
(ISP).

Videosovellusten videoissa
on viivettä toistettaessa
kaapeliyhteydellä.

Internet-yhteys on hidas.

Hidas Internet-yhteys on ongelma,
joka liittyy sopimuksessa
sovittuun nopeuteen tai Internetin
infrastruktuurin vioittumiseen. Ota
yhteys Internet-palveluntarjoajaasi
(ISP).

Interactive-sovelluksissa on
yhteysongelmia.

Tämä voi johtua tilapäisistä
ongelmista näiden sovellusten
palvelimissa.

Kokeile sovellusten
uudelleenkäynnistystä.

Television takana näkyvien symbolien
selitykset (joissakin laitteissa on vain
osa symboleista)
Kaksoistiivistys Televisio ei
edellytä maadoitusliitäntää
(maa).
Vaihtovirta. Laite toimii vain
kotitalouden
vaihtovirtasähköllä.

Tasavirta. Laite toimii vain
kotitalouden
verkkosähkömuuntajalla.

Huomautus:
7 
T ämä on FCC:n luokkaan A luokiteltu tuote. Käytössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriötä.
Tässä tapauksessa käyttäjän on ehkä korjattava tilanne. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.
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SANASTO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kuvattujen toimintojen saatavuus riippuu television mallista. Sinun televisioissasi ei välttämättä
ole kaikkia kuvattuja toimintoja.

ÄÄNEN PALUUKANAVA (ARC)
ARC:tä (äänen paluukanavaa) voidaan käyttää
äänisignaalin toistamiseen televisiokanavalta
käyttäen HDMI-kaapelia tai optista kaapelia
yhdessä monikanavavahvistimen kanssa.
Taustavalo
Taustavalaistuksen manuaalinen asetus (aktiivinen vain jos dynaaminen taustavalo on kytketty
pois päältä). Asetus vaikuttaa myös virrankulutukseen.
BNR (Block Noise Reduction)
Tämän toiminnon voi valita vain digitaalisilla
vastaanottolähteillä ja AV-esiasetuksilla. Vähentää MPEG-pakattujen artefaktien (pikselilohkojen) aiheuttamaa kohinaa (esimerkiksi DVB-T-vastaanottimet, matalammat lähetysnopeudet tai
DVD-soittimet).
CI (Common Interface)
DVB-vastaanottimissa käytettävä rajapinta.
Salattuja kanavia voi katsella vain koodausjärjestelmään sopivalla CA-moduulilla ja siihen
sopivalla ohjelmakortilla.
Digilink
Tämä toiminto käyttää CEC-protokollaa (Consumer Electronics Control -protokolla).
CEC-protokolla mahdollistaa HDMI-liitäntään
HDMI-kaapelilla kytkettyjen ulkoisten laitteiden
ohjaamisen kaukosäätimen avulla.
DiSEqC
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
on digitaalinen järjestelmä, jota käytetään motorisoitujen, usean LNB:n satelliittijärjestelmien
hallinnassa.
DiSEqC-järjestelmä on pakollinen hallittaessa
kahden tai useamman satelliitin sijainteja.
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Dynaaminen taustavalo
Laite säätää taustavalon optimaaliseksi kuvasisällön mukaan säätelemällä taustavaloa kuvan
keskimääräisen kirkkauden mukaan. Jos kuvassa
on pääasiallisesti tummia alueita, näytettyä mustan tasoa parannetaan säätämällä taustavaloa
pienemmälle (jolloin tummien alueiden näyttö
paranee) ja pääasiallisesti kirkasta kuvamateriaalia sisältävän kuvan taustavalo maksimoidaan, jotta alueet näkyvät kirkkaampina.
Verkkotunnusjärjestelmä
Verkkotunnusjärjestelmä (DNS) on yksi Internetin tärkeimmistä palveluista. Se päätehtävä on
muuntaa Internet-osoite vastaavaksi IP-osoitteeksi.
DVB-C
DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) on
DVB-tyyppi, jota käytetään radio- ja televisiosignaalien siirtämiseen kaapeliyhteyden kautta.
DVB-S/S2
DVB-S/S2 (Digital Video Broadcasting – Satellite) lähettää DVB-signaalit satelliitin kautta.
DVB-T/T2
DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) on DVB-tyyppi, jota käytetään radio- ja
televisiosignaalien siirtämiseen maanpäällisten
kanavien kautta.
Dynaaminen kontrasti
Toiminto sovittaa kontrastin dynaamisesti ja
optimaalisesti vastaavaan kuvasisältöön analysoimalla kuvat ja muuttamalla sisältöä kontrastin
muutoksen mukaan. Tämä lisää kontrastia mutta
voi myös vähentää kuvassa näkyviä kirkkauseroja.

SANASTO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elokuvatila
Tunnistaa ja käsittelee automaattisesti kaikista
kanavalähteistä katsottavat elokuvat. Toiminto
varmistaa, että kuvanlaatu on aina optimaalinen.
Toimii TV-toiston videotiloissa 480i, 576i ja
1080i sekä muissa kanavalähteissä.
Jos »Elokuvatila« on kytketty kanavalle, jossa
ei ole elokuvasignaalia, kuvassa voi ilmetä vähäisiä ongelmia, kuten pysähtymistä, puuttuvaa
tekstitystä tai hyvin kapeita viivoja.
Laiteohjelmiston versio
Laiteohjelmisto on termi jota käytetään ohjelmistosta joka on sulautettu ohjelmoitavalle sirulle
(mikrokontrolleri). Suurin osa siitä on tallennettu
flash-muistiin, EPROM:iin tai EEPROM:iin. Laiteohjelmisto sisältää laitteen ohjaamiseen käytettävät toiminnot.
Gamma
Asetuksella määritetään mikä kirkkausarvo tulee
näyttää kullekin lähetysarvolle. Useimmat tallenteet lähetetään gamma-arvolla 2,2 (kaikki Windows-tietokoneet ja uudemmat MAC-käyttöjärjestelmän tietokoneet toimivat tällä, vanhemmat
MAC-järjestelmät ja ilman väriprofiilia olevat
lähetyksen toimivat yleensä gamma-arvolla 1,8).
Yhdyskäytävä
Yhdyskäytävän avulla samaa tai eri protokollaa
käyttävät verkot pystyvät kommunikoimaan
keskenään. Kodeissa Internet-yhdyskäytävänä
käytetään yleensä reitittimen ja DSL-modeemin
muodostamaa yhdistelmää.
Laitteistoversio
Laitteisto tarkoittaa oppaassa käsiteltävää laitetta. Siihen kuuluvat kaikki laitteen osat, kuten
prosessori, näyttö, jne.
HbbTV
HbbTV on teksti-tv:n interaktiivinen seuraaja,
jonka modernilla tavalla suunniteltuun sisältöön
kuuluu muun muassa korkearesoluutioisia kuvia
ja videopätkiä sekä mediakirjastoja.
Merkittävä osa HbbTV:n toiminnoista toimii vain
television ollessa yhdistettynä Internetiin.

HD/Full HD/UHD
HDTV (High Definition TV) on televisiostandardi,
joka on tuonut parannuksia kuvanlaatuun (pystyja vaakasuunta) ja kuvien lähetysnopeuteen.
Full HD on HDTV-laitteiden ominaisuus, jossa
materiaalin esitys ja tallennustarkkuus on 1920
x 1080 pikseliä.
UHD:ssä (Ultra High Definition) näyttöresoluutio
on vähintään 3840 x 2160 pikseliä.
IP-osoite
IP-osoitetta (Internet protocol address) käytetään tunnistamaan verkkoon liitetyt tietokoneet
yksilöllisesti, sekä muut IP-verkkoon yhdistetyt
laitteet. Tunnetuin IP-osoitteita käyttävä verkko
on Internet. Televisioon liittyvässä järjestelmässä
esimerkiksi verkkopalvelimia käsitellään IP-osoitteiden avulla. Reititin voi tarjota IP-osoitteen
automaattisesti (automaattinen osoite) tai se voidaan syöttää manuaalisesti (staattinen osoite).
Jos osoite syötetään manuaalisesti, sama osoite
täytyy syöttää myös televisioon.
JPEG
JPEG on lyhenne sanoista Joint Picture Experts
Group. Se on kuvatietojen pakkausmenettely ja
-muoto.
MIRASHARE
MiraSharen avulla kaikenlaista sisältöä voidaan
siirtää tietokoneen ja television välillä Wi-Fi-verkkoa käyttäen. Siirtäminen toteutetaan Miracast™
-yhteensopivalla mobiililaitteella (älypuhelin tai
tabletti). Myös HD-sisältö voidaan siirtää helposti televisioon.
LNB
LNB (Low Noise Block, suomeksi myös taajuusmuunnin) sijaitsee lautasantennin keskellä.
Esimerkki: Taajuusmuunnin muuntaa taajuuksilla
10,7–11,75 GHz ja 11,8–12,75 GHz lähetettävät satelliittisignaalit taajuudelle 950–2150
MHz, jotta signaalit kyetään lähettämään koaksiaalikaapelilla (tai valokuitukaapelilla) satelliittivastaanottimeen.
MP3
Pakattujen äänitiedostojen tiedostomuoto.
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SANASTO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAS (Network Attached Storage)
NAS-lyhennettä käytetään laitteista jotka välittävät tallennettua tietoa kovalevyiltä verkkoon.
Verkon peite
Verkon peite tai verkkopeite, jota kutsutaan joskus myös aliverkon peitteeksi, on bittipeite joka
erottaa IP-osoitteen verkon osaksi ja laitteen/
isäntäkoneen osaksi. Sitä käytetään IP-verkoissa
reitityspäätösten tekemiseen.
Verkkonimi (SSID)
Verkkonimi (SSID – Service Set Identifier) on
verkkotunnus, jota käytetään laitteiden tunnistamiseen langattomassa IEEE 802.11 -verkossa.
Jokaisella langattomalla verkolla on muokattavissa oleva SSID, jonka avulla verkko voidaan
tunnistaa yksilöllisesti. Verkkonimi voi olla enintään 64 merkin pituinen. Se määritellään langattoman verkon tukiaseman avulla ja sitä käyttävät
kaikki asiakkaat verkon sisällä.
Kohinanvaimennus
Pienentää ruudun ”lumisadealueita” näyttämällä
kuvan hieman vähemmän tarkasti ja luomalla
lievän sameuden. Toimintoa ei tule käyttää, jos
kuvanlaatu on hyvä.
Täysin kirkas
Parantaa kuvan yleisilmettä kevyen sinisen sävyn
avulla (mikä antaa vaikutelman suuremmasta
terävyydestä) ja parantaa mustan tasoa muuttamalla tietyt harmaan sävyt täysin mustaksi.
Tämä vähentää näkyviä harmaa-arvoja kuvan
tummilla alueilla.
SCR (Single Channel Router)
Yhden kaapelin järjestelmä EN 50494.
Jos antennijärjestelmäsi on varustettu yhden kaapelin järjestelmän multikytkimellä, siihen liitetyt
televisiot voivat vastaanottaa televisio-ohjelmia
itsenäisesti toinen toisiltaan.
Turvallisuus (WEP/WPA)
WEP (Wired Equivalent Privacy) on WLAN-verkkojen standardoitu salausmenetelmä. Se ohjaa
sekä verkkoon pääsyä että varmistaa verkon
luottamuksellisuuden ja eheyden. Tämä menetelmää pidetään nykyään epäluotettavana. Tämän
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vuoksi uudempien WLAN-laitteiden tulisi käyttää
turvallisempaa WPA-salausta.

Merkkinopeus
Digitaalisen siirtoteknologian tietyssä ajassa
siirtämien merkkien määrä.
Ajansiirtotoiminto
Voit pysäyttää ohjelman, jota olet katsomassa.
Tämä on kätevä toiminto. Jos esimerkiksi puhelimesi soi kesken elokuvan, et menetä siitä
hetkeäkään.
Ohjelma tallennetaan ulkoiseen tietovälineeseen
luotuun ajansiirtomuistiin.
Ajansiirtomuistiin voi tallentaa kerralla 60 minuuttia kesken olevaa ohjelmaa.
Transponderi
Tietyllä taajuudella olevan tiedon siirtämiseen
käytettävä laiteyhdistelmä.
USB-tallennus
Mahdollistaa televisio-ohjelmien tallennuksen
ja toiston (DVB-S, DVB-T ja DVB-C). Ohjelman
lähettäjä voi estää tämän toiminnon käytön.
Ohjelmia voi nauhoittaa ja toistaa vain ulkoisen
tiedontallennusvälineen avulla (kovalevy tai
USB-muisti).
Eloisa väri
Parantaa värikontrastia ja kontrastin asetuksia.
Tavanomaisissa kuvissa tällä tehosteella on
erittäin voimakas vaikutus, ja sitä tulee käyttää
vain tarvittaessa (matala tai pois päältä). Tehoste saattaa häivyttää kuvien pienimpiä yksityiskohtia.
Wi-Fi
Internet- ja intranet-pakettien langattomaan lähettämiseen käytettävä tekniikka.
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