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Hyvä Forcen omistaja 
 
Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja 
kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. 
 
Helposti infoviihteeseen! 
  
Yhdistämällä käyttäjäystävällisen muotoilun viimeisimpään digitaalitekniikkaan olemme saavuttaneet 
arvostetun aseman niin asiakkaidemme keskuudessa kuin alallammekin. 
  
Tavoitteenamme on, että asiakkaamme saavat tietoa ja viihdettä yksinkertaisella ja helpolla tavalla. 
Päästäksemme tavoitteeseemme, teemme yhteistyötä kokeneitten ja kokemattomien käyttäjien kanssa. 
Laajan yhteistyön avulla saatu informaatio mahdollistaa pitkän tähtäyksen tuotekehityksen ja yhdessä 
päivitysmahdollisuuden kanssa käytössäsi on aina viimeisin ja paras käyttöliittymäversio. 
  
Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä 
ammattilaismarkkinoilla. 
  
Ratkaisumme perustuvat jatkuvaan keskittymiseen ydinarvoihimme ja lupauksemme olla innovatiivinen, 
luotettava, rohkea ja kestävä. 
  
Visiomme on innostaa asiakkaittamme ja alaamme. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Force Electronics A/S 
Maaliskuu 2005 
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Ohjeen käyttö 
 
Ohjekirja tutustuttaa sinut uuteen Force-vastaanottimeesi sekä esittelee vastaanottimen asennuksen ja 
käytön.  
 
Tärkeää 
 
Olet ostanut lisenssin ohjelmistoon. Kyseessä ei ole omistusoikeus, vaan käyttölisenssi laitteen ohjelmiston 
käyttöä varten. Tämän vuoksi ohjelmiston kopioiminen on kielletty kaikissa olosuhteissa, syystä huolimatta. 
Force Electronics A/S pidättää oikeuden säännölliseen ohjelmiston muuttamiseen ja lisäominaisuuksien tai 
palvelujen lisäämiseen niiden ominaisuuksien lisäksi, joista jo maksoit – tämä voi perustua tilausmaksuun tai 
muuhun maksun muotoon. 
 
Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä kytke laitetta käyttöjännitteeseen. Kytkemällä laitteen käyttöjännitteeseen 
hyväksyt yllä olevat ehdot. HUOMAA, että laitteen alkukäyttö rekisteröityy automaattisesti. Muutoksia 
ohjelmistossa ja käyttöliittymässä voi tapahtua ilman varoitusta. 
 
Käytettävyys taataan VAIN kun käytetään alkuperäisiä Force-tarvikkeita tai Forcen hyväksymiä tarvikkeita. 
Internet-sivuiltamme löydät päivitettyä tietoa tarvikkeista: www.force.tv 
 
 
 
VAROITUS 
 
Suosittelemme, että luet osan 1.3 ennen kuin kytket laitteen käyttöjännitteeseen ensimmäistä kertaa. 
 
Tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi tulee vastaanotin suojata sateelta ja kosteudelta. Älä poista 
laitteen kuorta. Tuotteessa ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Kaiken huollon tulee tapahtua valtuutetulla 
ammattilaisella. 

 

    
 
 
HUOMIOI! 
 
Vältä ilmastointireikien peittämistä. Mikäli nämä peitetään, laite voi ylikuumentua.  
Vältä avotulen (esim. kynttilän) asettamista laitteen päälle. 
Laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, pisaroille tai roiskeelle ja nesteitä sisältäville astioille, kuten 
vaaseille, eikä näitä tule asettaa laitteen päälle.  
Laite on valmistettu toimimaan olosuhteissa, joissa lämpötila ei ylitä +35°C. 
 

VAROITUS
SÄHKÖISKUN  

VAARA

VARNING
RISK FÖR 
ELSHOCK 
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1 Miten saat eniten Force-vastaanottimestasi 

Force-vastaanottimellasi vastaanotat laajan valikoiman TV- ja radio-ohjelmia. Vastaanottimesi mukana saat 
lisäksi kaukosäätimen, jolla voit hallita laitteen toimintoja kattavan näyttövalikon avulla.  
 
Tämä ohjekirja kertoo Force-vastaanottimen asennuksen ja käyttöönoton. Ohjekirjasta löydät myös laitteen 
käyttöön liittyviä ohjeita, jotta voit nauttia katselu- ja kuunteluhetkistä eniten.  
 
Force kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja niiden toimintoja. Ohjelmisto ja käyttöliittymä muuttuvat jatkuvasti, 
mutta voit aina hakea viimeisimmän käyttöohjeen PDF-muodossa Internet-sivuiltamme: www.force.tv/support. 

1.1 Aloitus 

Uuden vastaanottimesi tulee olla toimitettu puhtaassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa. Jos näin ei 
ole, ota heti yhteyttä jälleenmyyjään. Pakkauksen tulee sisältää:     
 
• Force-vastaanotin 
• Kaukosäädin 
• Kaksi AAA-paristoa 
• Ohjekirja 
• SCART-johto 
• Virtajohto 

  
Voidaksesi käyttää uutta Force-vastaanotintasi, kodistasi tulee löytyä vastaanottimen takapaneelissa olevaan 
antenniliittimeen yhteensopiva kaapelitelevisiosignaalin ulosanto. 
 
Monet palvelut ovat salattuja ja vaativat ohjelmakorttia, jotta niitä voi katsella. Tällainen ohjelmakortti on 
saatettu toimittaa laitteen mukana; tarkemmat tiedot saat jälleenmyyjältäsi.  
 
Valitse Force-vastaanottimellesi sopiva sijainti, kytke laite kaapeliverkkoon ja sitten televisioon ja muihin 
haluamiisi laitteisiin. Force-vastaanottimen voi kytkeä usealla tavalla. Suosittelemme käyttämään SCART-
johtoa (toimitettu paketissa mukana) kytkettäessä vastaanotin televisioon. Voit nyt kytkeä virran laitteisiisi ja 
aloittaa asennusohjelman, joka tekee haluamasi aloitusasetukset vastaanottimeesi. Katso tarkemmat ohjeet 
kappaleesta 4.  
 
Tämän jälkeen voit istuutua alas ja nauttia uudesta Force-vastaanottimestasi.  
 
Varmista, että kaikki kytkennät on tehty ennen virran kytkemistä vastaanottimeen ensimmäistä 
kertaa. 

1.2 Tuki 

Mikäli sinulle tulee kysyttävää Force-tuotteestasi tai sinulla on ongelmia asennuksen kanssa, ota yhteys 
jälleenmyyjään. Force toimii yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa ja vakuuttaa, että heillä on riittävä koulutus ja 
taidot sinun tukemiseesi.  
 
Voit ottaa myös suoraan yhteyttä Forceen sähköpostitse osoitteella support@force.tv. Muista silloin liittää 
viestiin vastaanottimesi sarjanumero sekä Force-jälleenmyyjäsi tiedot. Vaihtoehtoisesti voit vierailla Internet-
sivuillamme www.force.tv, jolta voit löytää vastauksen kysymykseesi osiosta yleisimmät kysymykset (FAQ). 
Voit myös lisätä sinne oman kysymyksesi.  

1.3 Turvallisuus 

Force-vastaanotin tulee sijoittaa tasaiselle, vakaalle alustalle puhtaaseen ympäristöön ja riittävän etäälle 
lämmön lähteistä, kuten muista elektronisista laitteista (lämpöpattereista jne.). Ilmastointiaukkoja suojuksen 
ylä- ja alaosassa ei saa peittää ja vastaanottimen yläpuolella tulee olla ainakin 5 cm vapaata tilaa. Älä kytke 
vastaanotinta päävirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.  
 
Huomaa! Takuu ei kata vahinkoa, joka johtuu laitteen altistumisesta välillisesti tai välittömästi salamoinnille 
tai muulle vastaavalle sähköiselle purkaukselle. 
 

VAROITUS! 
Suojusta ei tule poistaa, koska laite sisältää suurjännitepiirejä. Takuu ei ole voimassa, jos laite on ilman 
valtuuksia avattu, fyysisesti vahingoittunut tai jos laitetta on käytetty muuhun kuin sen varsinaiseen 
tarkoitukseen. 
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2 Kytkennät 

2.1 Esimerkkejä erilaisista kytkentävaihtoehdoista 

315C vastaanottimesi voidaan kytkeä televisioon ja muihin laitteisiin monella eri tavalla. Katso alla olevista 
kytkentäkaavioista ja kappaleista esimerkkejä ja lisätietoa. 
 

 

 

Kuva 1 
Peruskytkentä 

Kytke antennijohto vastaanottimeen, liitä vastaanotin televisioon ja kytke laite verkkovirtaan. 

Käytä Kuvan 1 mukaista kytkentää, jos kaapeliverkossasi lähetettävät kanavat ovat kaikki digitaalisia ja 
televisiossasi on SCART-liitin.  
HUOMAA: Kytke antennijohto laitteen ANT OUT-liittimestä television ANT IN-liittimeen, jos jotkin 
kaapeliverkossasi lähetettävät kanavat ovat analogisia. Voit näin käyttää television kaukosäädintä, kun haluat 
katsoa analogisia lähetyksiä. 

  
 

 

Kuva 2 
Useamman laitteen kytkentä 

Surround dekooderin/vahvistimen, videon tai DVD-soittimen ja television kytkentä. 

Jos haluat nauttia paremmasta äänentoistosta kytkemällä vastaanottimesi Hi-Fi-järjestelmääsi, katso Kuvasta 
2, miten kytkeä ulkoinen vahvistin tai surround dekooderi. Tästä kuvasta ilmenee myös miten kytkeä 
videonauhuri tai DVD-soitin/tallennin. 
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Kuva 3 
316C-vastaanottimen kytkentä televisioon ilman SCART-johtoa 

 
Jos sinulla on televisio mistä ei löydy SCART-liitäntää, tarvitset Force 316C vastaanottimen. Tässä mallissa on 
sisäänrakennettu RF-modulaattori (RF OUT-liitäntä). Kuvasta 3 ilmenee miten kytkeä vastaanotin 
videonauhuriisi ja televisioosi. Jos sinulla ei ole videonauhuria, kytke antennijohto suoraan RF OUT-liitännästä 
television ANT IN-liitäntään. Jos kaapelitelevisioverkossasi lähetetään sekä analogisia että digitalisia kanavia, 
kytke antennijohto ANT OUT-liittimestä RF IN-liittimeen. 

2.2 Vastaanottimen kytkeminen kaapelitelevisioverkkoon  

Kytke seinärasiasta tuleva antennijohto laitteen vasemmassa yläkulmassa olevaan ANT IN-liittimeen, kuten 
Kuvassa 1. 

2.3 Kytkentä televisioon SCART-johdolla 

Kytke vastaanotin televisioon käyttämällä SCART-johtoa. SCART-johto kytketään vastaanottimen "TV SCART"-
liitännästä (alempi SCART-liitäntä) television vapaana olevaan SCART-liittimeen. TV SCART-liitäntä on 
oletusarvoisesti asetettu lähettämään RGB-signaalia. Tämä voidaan muuttaa joko S-video- tai CVBS-
signaaliksi, kun perusasetukset on suoritettu. 
 
Jos analogisia kanavia lähetetään kaapeliverkossasi, sinun tulee kytkeä antennijohto vastaanottimen ANT OUT-
liitännästä television antenniliittimeen. Katsoaksesi analogisia kanavia, sinun tulee käyttää television 
kaukosäädintä näiden kanavien valitsemiseksi. 
 
Kun kytket vastaanottimen televisioon käyttämällä SCART-liitäntää, lähetettävän kuvasignaalin tulisi ilmestyä 
television kuvaruudulle automaattisesti, kun vastaanotin kytketään päälle. Jos televisio tästä huolimatta 
näyttää analogista kanavaa, vaihda televisio AV-kanavalle käyttämällä television kaukosäädintä.  

2.4 Kytkentä televisioon käyttämällä antennijohtoa 

Joissain televisioissa ei ole SCART-liitäntää. Kytke tällaisessa tapauksessa antennijohto vastaanottimen RF out-
liittimestä television antenniliittimeen, kuten Kuvassa 3 (Vain Force 316-malli). 

2.5 Kytkentä videonauhuriin 

Kytke vastaanottimesi Video SCART-liitännästä SCART-johto videonauhuriisi. Kun videonauhuria käytetään, 
näet kuvan automaattisesti television kuvaruudulla.  

2.6 Kytkentä DVD-soittimeen 

Jos televisiossasi ei ole erillistä SCART-liitäntää DVD-soittimelle (esim. VCR television takapaneelissa), voit 
kytkeä DVD-soittimen television VCR-liitännän sijasta Force-vastaanottimen VIDEO SCART-liittimeen. Kun 
DVD-soitinta käytetään, näet kuvan automaattisesti television kuvaruudulla. 
 
HUOMAA: Videosignaali on asetettu oletuksena CVBS-signaaliksi, mutta se voidaan muuttaa S-video-
signaaliksi kun asennus on suoritettu loppuun.   

2.7 Kytkentä Hi-fi -laitteeseen 

Force-vastaanottimen voi kytkeä Hi-fi –laitteistoon kahdella tavalla. Analogisen signaalin saa kahdesta RCA-
liitännästä, jotka on merkitty L ja R. Sarjadigitaalisignaalin (S/PDIF) saa DIGITAL AUDIO -lähdöstä. Katso Hi-fi 
–laitteiston ohjekirjasta sopivin vaihtoehto. 
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2.8 Kytkentä toiseen vastaanottimeen 

Jos et käytä vastaanottimen ANT OUT-liitäntää analogisten kanavien lähettämiseen televisiollesi, voit kytkeä 
toisen vastaanottimen tähän liitäntään. Kytke antennijohto tästä liitännästä toisen vastaanottimen ANT IN-
liitäntään. Useita vastaanottimia voidaan kytkeä käyttämällä tätä tapaa. 

2.9 Kytkentä käyttöjännitteeseen 

Kun kaikki muut kytkennät on tehty, liitä vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.  
 
Vastaanotin on kaksoissuojattu luokka 2. Virrankulutus on noin 6W. 

3 Tutustuminen laitteeseen 

3.1 Vastaanottimen hallinta 

Vastaanottimen etuosassa on 4 toimintonäppäintä, joilla laitetta voidaan käyttää ilman kaukosäädintä. 
Jokaisen näppäimen toiminto on kuvattu alla olevassa taulukossa. 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näillä näppäimillä pääset valikkojärjestelmään ja ne myös mahdollistavat monien toimintojen käytön ilman 
kaukosäädintä. Näppäinten toiminnot ovat samat kuin kaukosäätimessä.   
 
Näppäimistä vasemmalla on kaksi LED-valoa – punainen ja sininen. Kun vastaanotin laitetaan päälle, 
molemmat valot välähtävät aluksi. Tämän jälkeen niiden merkitys on seuraava: 
 

Tila Punainen Sininen 

Valmiustila Päällä Pois päältä 

Hyvä antennisignaali Pois päältä päällä 

Ei antennisignaalia tai 
huono antennisignaali 

Pois päältä Vilkkuu hitaasti Laite 
päällä 

Kaukosäädintä käytetään Pois päältä Vilkkuu nopeasti 

 

3.2 Ohjelmakortit 

Ohjelmakortteja käytetään vastaanottimen sisään rakennetun Conditional Access-jäerjestelmän kanssa, jotta 
voit katsoa salattuja kanavia. Kortinlukupaikka on laitteen oikealla sivulla.  
 
Aseta kortti hitaasti lukijaan siten, että kortin kultaiset osat ovat alaspäin. 
 
Kortin tilan voit tarkistaa valikosta, katso kohta 8.10 

      
 
Tila 

 
Näppäin 1 (OK) 
 

 
Näppäin 2 (^) 
 

 
Näppäin 3 (v) 
 

 
Näppäin 4 
(Poistu) 
 

Valmiustila Lyhyt painallus: ei 
toimintoa  
Pitkä painallus: Päälle 

Ei toimintoa  Ei toimintoa   Ei toimintoa   

Päällä Lyhyt painallus :  
kanavalista  
Pitkä painallus : 
sammutus 

Kanava + Kanava - Valikko 

Kanavalista OK 
 

Ylös 
 

Alas 
 

Poistu 
 

Valikko OK Ylös Alas Poistu 

Kortin-lukija 
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3.3 Kaukosäädin 

Force-pakkauksessa tulleella kaukosäätimellä hallitset kaikki vastaanottimen toiminnot. Osoita kaukosäätimellä 
vastaanotinta, älä televisiota. Vastaanottimen etupaneelissa oleva sininen valo vilkkuu nopeasti, kun 
kaukosäätimeltä vastaanotetaan komento.  
 
Kaukosäätimessä käytetään kahta AAA-paristoa, jotka toimitetaan vastaanottimen mukana. Varmista aina, 
että paristot ovat hyväkuntoisia eivätkä vuoda. Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pidempään aikaan. 
Huonokuntoiset paristot heikentävät kaukosäätimen toimintaetäisyyttä. 
 

 

 

Kuva 4 
Kaukosäädin 

     

Vaihdat vastaanottimen valmiustilasta päälle ja takaisin valmiustilaan käyttämällä kaukosäätimen yläosassa 
olevaa ON/OFF-näppäintä. Kun vastaanotin on valmiustilassa, vastaanottimen etupaneelissa palaa punainen 
LED-valo. Kun vastaanotin laitetaan päälle, punainen LED-valo sammuu ja sininen LED-valo syttyy. 
Vastaanotin aukeaa aina sille kanavalle, jota on viimeksi katseltu vastaanotinta suljettaessa. 
 

Tätä kaukosäätimen osa-aluetta käytetään ohjelmien valintaan ja valikkotoimintoihin. 
Nuolinäppäimillä voit liikkua näytön luetteloissa ja valikoissa. Kun haluat hyväksyä tai 
vahvistaa valinnan, paina OK. 

 
Värilliset näppäimet ovat pikavalintanäppäimiä. Joissain valikoissa voit liikkua 
nopeasti painamalla vastaavaa värinäppäintä. Valikko näyttää käytettävän 
pikanäppäimen toiminnon kyseisellä sivulla.  

 
  

 

 

 

3.4 Valmiustila 

Laitteen ollessa yöllä käyttämättömänä valmiustilassa, se suorittaa vastaanottimen päivitystoimintoja. 
Päivitystoimintoihin kuuluu 1) ohjelmaoppaan (EPG) päivittäminen ja 2) uusien ohjelmistoversioiden 
saatavuuden tarkistaminen.  
 
Jos otat laitteen pois verkkovirrasta irrottamalla virtajohdon, vastaanotin ei voi suorittaa yllä mainittuja 
päivitystoimintoja.  
 
Ota laite pois verkkovirrasta salamoinnin aikana mahdollisten vahinkojen ehkäisemiseksi.  
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4 Asennus ja perustoiminnot 

4.1 Ensiasennus  

Ensimmäisellä kerralla – ja vain ensimmäisellä kerralla, kun kytket vastaanottimen päälle, asennusopas 
opastaa vastaanottimen asennuksessa.  
 
Kun asennus on suoritettu, näkyville tulee lista kaikista saatavilla olevista kanavista ja voit aloittaa ohjelmien 
katselemisen. Kaikki asennusoppaan käytön yhteydessä valitut asetukset voidaan myöhemmin muuttaa 
näyttövalikoissa. 
 
Ensimmäiseksi asennusoppaassa valitaan valikoissa käytettävä kieli – katso Kuva 5 – . Tämä valinta on myös 
vastaanottimen ääni- ja tekstityskielin oletusvalinta. Kieli valitaan painamalla nuolinäppäimiä kunnes haluttu 
kieli on korostettuna. Valinta vahvistetaan OK-näppäimellä. Seuraava asennusoppaan vaihe ilmestyy 
muutamassa sekunnissa. 
 

 

Kuva 5 – Kielen valinta 

Seuraavaksi sinun tulee valita maa, jossa vastaanotinta käytetään. Maa-valinnan avulla luodaan lista 
todennäköisistä kaapelitelevisiopalveluiden tarjoajista ja asetetaan aikavyöhyke.    

 

 

Kuva 6 – Valitse maa 

Valitse seuraavaksi oikea kuvasuhde oman televisiosi ominaisuuksien mukaan. 

 
 
Kuva 7 – Television kuvasuhteen valinta 
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Valitse seuraavaksi kaapelitelevisiopalveluiden tarjoaja. Vastaanottimen muistiin on esiasennettu useita 
vaihtoehtoisia palveluntarjoajia. Valitse listasta oma palveluntarjoajasi (Suomessa Kaapelitelevisioliitto). Jos 
palveluntarjoajaasi ei ole listattu, katso kohdasta 7.3 ohjeita siitä miten virittää SMATV-verkkojen ja muiden 
verkkojen kanavat, joita ei ole listattuna asennusoppaassa. 

 

Kuva 8 – Valitse operaattori 

Riippuen paikallisesta ohjelmantarjoajastasi, vastaanotin aloittaa kanavahaun joko välittömästi tai pyytää 
sinua syöttämään verkon tunnuksen, ennen kanavahaun aloittamista. Löydät verkon tunnukset laitteen 
mukana toimitetusta pika-asennusohjeesta.   
 
Muutamien sekuntien kuluessa, TV- ja radiokanavien nimiä alkaa ilmestyä kuvaruudulla oleviin kahteen 
sarakkeeseen. 
Kun kanavahaku on suoritettu loppuun, näet kuvaruudun yläreunassa viestin “Haku valmis”. Paina 
kaukosäätimen sinistä näppäintä tallentaaksesi kanavat ja jatkaaksesi eteenpäin.  
 

 

Kuva 9 – Haku Valmis 

VIHJE: Jos kanavahaun ensimmäisen 20-30 sekunnin aikana listalle ei ilmesty yhtään kanavaa, on hyvin 
todennäköistä että antennisignaali puuttuu tai kanavahaun asetukset ovat väärät. Paina kaukosäätimen 
punaista pikavalintapainiketta poistuaksesi kanavahausta. Tarkista tämän jälkeen kytkennät ja kanavahaun 
asetukset. Voit tämän jälkeen käynnistää kanavahaun uudelleen.  
 
Kun kanavahaku on suoritettu onnistuneesti, näet listan kaikista TV/radio-kanavista. Seuraa kuvaruudulla 
olevia ohjeita kanavien tallentamiseksi. Kun kanavat on tallennettu, näet kuvaruudulla viestin “Kanavalistat 
päivitetty”. Paina OK poistuaksesi asennusoppaasta.  

 
Kun asennus on suoritettu, kuvaruudulle tulee automaattisesti kanavalista. Valitaksesi kanavan, käytä 
nuolinäppäimiä liikkuaksesi kanavalistassa. Korostettu kanava valitaan OK-näppäimellä.  
 

 

Kuva 10 – Kanavalista 
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4.2 Kanavien valinta ja info-palkki 

Voit vaihtaa kanavia käyttämällä kaukosäätimen ylös/alas-nuolinäppäimiä tai valitsemalla haluamasi kanavan 
numeron numeronäppäimillä (katso tarkemmat ohjeet kappaleesta 5). Aina kun vaihdat kanavaa, kuvaruudulle 
ilmestyy informaatio-palkki. Informaatio-palkki kertoo valitun kanavan nimen, ohjelmien alkamisajat sekä 
nykyisen ja seuraavan ohjelman nimen. Informaatio-palkissa näet myös janan joka osoittaa kuinka kauan 
ohjelmaa on näytetty. Info-palkki näkyy vain muutaman sekunnin.  
 

 

Kuva 11 – Info-palkki 

Info-palkkiin pääsee koska tahansa painamalla kaukosäätimen INFO-näppäintä. Käytettävissä olevat toiminnot 
näkyvät palkin alareunassa.  
 
Painettaessa INFO-näppäintä uudelleen, kuvaruudulle tulee lisätietoja ohjelmasta jota katselet (vain jos 
tarkempaa tietoa on saatavilla). 
 
VIHJE: Nopea kanavavalinta: Info-palkin ollessa esillä, voit tarkastella muiden kanavien ohjelmatietoja 
käyttämällä kaukosäätimen ylös/alas-nuolinäppäimiä. Näin voidaan tehdä myös silloin kun ohjelman 
lisätietoikkuna on näkyvillä. Vaihda haluamallesi uudelle kanavalle painamalla OK tai palaa takaisin nykyiselle 
kanavalle.  

4.3 Suosikkilistan luominen 

Paina OK-näppäintä. Kanavalista tulee näkyviin. Valitaksesi haluamiasi kanavia suosikkilistallesi, siirry halutun 
kanavan kohdalle ja paina keltaista painiketta. Kanavan nimen viereen ilmestyy tähti, joka kertoo kanavan 
kuuluvan suosikkilistaasi. Toista yllä kuvattu toimenpide kaikille kanaville, jotka haluat lisätä suosikkilistaan.  
Suosikkilista otetaan käyttöön painamalla kaukosäätimen vihreää näppäintä. Kanava valitaan suosikkilistasta 
samalla tavalla kuin normaalista kanavalistasta. 
 
VIHJE: Kanavat järjestyvät suosikkilistalle siinä järjestyksessä kun ne ovat kanavalistasta valittu. Tätä 
järjestystä voi muuttaa käyttämällä kaukosäätimen sinistä näppäintä. 
 

 

Kuva 12 - Suosikit 
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4.4 Ohjelmaoppaan käyttäminen 

Vastaanotin sisältää ohjelmaoppaan (EPG), jonka avulla voit selata eri kanavien ohjelmatietoja. Ohjelmaopas 
saadaan näkyviin painamalla kaukosäätimen EPG-näppäintä. Vastaanottimen käyttöönoton jäljiltä ohjelmaopas 
on kuitenkin tyhjä ja ohjelmatietojen näyttäminen vaatii niiden lataamista. Ladataksesi ohjelmaoppaan tiedot, 
valitse “Aloita lataus” ja paina OK. Katso kappaleesta 6 lisätietoja ohjelmaoppaan toiminnoista. 
 

 

Kuva 13 – Tyhjä ohjelmaopas          

4.5 Teksti-TV:n käyttäminen 

Jos kanavalla on teksti-TV, sitä voi katsella painamalla kaukosäätimen TEXT-näppäintä. Valitse haluttu sivu 
syöttämällä sivun numero kaukosäätimen numeronäppäimillä. Poistuaksesi teksti-TV:stä, paina TEXT-
näppäintä uudellen. Voit vaihtaa Teksti-TV:n sivuja myös sivu kerrallaan kaukosäätimen ylös/alas-
nuolinäppäimillä. Alasivuja voi vaihtaa käyttämällä vasemmalle/oikealle-nuolinäppäimiä. 
 

 

Kuva 14 – Teksti-TV 

5 Kanavien valinta ja kanavalistat 

5.1 Neljä tapaa vaihtaa kanavaa 

Katsottaessa televisiota voit vaihtaa kanavaa neljällä eri tavalla: 
  
1. Paina kaukosäätimen ylös- tai alas-näppäimiä.  
2. Jos tiedät haluamasi kanavan numeron, voit valita sen käyttämällä kaukosäätimen numeronäppäimiä.  
3. Voit palata takaisin edelliselle kanavalle käyttämällä BACK-näppäintä. Paina BACK-näppäintä toistuvasti 

vaihdellaksesi kanavaa näiden kahden kanavan välillä. 
4. Ota kanavalista esille painamalla OK-näppäintä (Kuva 15). Käytä ylös/alas-nuolinäppäimiä liikkuaksesi 

kuvaruudulla näkyvällä kanavalistalla ylös ja alas tai käytä vasemmalle/oikealle-nuolinäppäimiä 
vaihtaaksesi seuraavalle/edelliselle kanavalistan sivulle.  

 

 

Kuva 15 - Kanavalista 
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5.2 Kanavalistan vaihtaminen 

Kanavahaun jälkeen vastaanottimesta löytyy kaksi kanavalistaa – TV-kanavalista ja Radio-kanavalista. 
Käytämme näistä listoista nimitystä “kaikki kanavat”. 
 
Kaikkien kanavalistojen lisäksi voit määrittää myös omat suosikkilistat TV-kanaville ja radiokanaville, kuten 
kappaleessa 4.3 on selitetty. Kokonaisuudessaan sinulla on siis valittavana neljä kanavalistaa. 
 

 Kaikki kanavat 
 

Suosikit 

TV Kaikki TV-kanavat TV:n suosikkikanavat 

Radio Kaikki Radiokanavat Radion 
suosikkikanavat 

 
Sinulla voi olla käytössä vain kaksi kanavalistaa kerrallaan, yksi TV-kanavalista ja yksi radiokanavalista. 
Valitset käytettävissä olevan kanavalistan seuraavalla tavalla: 
 

- Ota kanavalista esille painamalla OK-näppäintä. Paina sitten kaukosäätimen punaista ja/tai vihreätä 
näppäintä valitaksesi jonkin neljästä kanavalistasta. Valitse haluamasi kanava käyttämällä nuolinäppäimiä. 
Korostettu kanava valitaan painamalla OK. 

 

Vaihtaaksesi näkymää käytössä olevan radiokanavalistan ja käytössä olevan TV-kanavalistan välillä, paina 
kaukosäätimen RADIO-painiketta. 
 

Kanavalistat voidaan järjestää joko aakkosittain tai kanavanumeron perusteella. Paina kaukosäätimen sinistä 
näppäintä vaihtaaksesi eri järjestyksestä toiseen. 
 

Suosikkilista voidaan järjestää haluamaasi järjestykseen siirtelemällä yksittäisiä kanavia. Valitse kanava, jonka 
paikkaa haluat siirtää ja paina kaukosäätimen sinistä näppäintä. Siirrä kanavaa käyttämällä ylös/alas-
nuolinäppäimiä. Kanavan tunnus siirtyy nuolinäppäinten painallusten mukaisesti. Kun kanava on haluamallasi 
paikalla, paina sinistä näppäintä uudelleen.  

5.3 Nopea kanavavalinta 

Kun painat INFO-näppäintä television katselun yhteydessä, info-palkki tulee näkyviin (katso myös kappale 
4.2). Info-palkki kertoo tietoja katsomasi kanavan senhetkisestä ja seuraavasta ohjelmasta.  
Kun Info-palkki on esillä, voit selata kanavalistaa nopeasti käyttämällä ylös/alas-nuolinäppäimiä. Tämä nopea 
kanavavalinta ei vaihda kanavaa pois katselemaltasi kanavalta, mutta vaihtaa Info-palkin tietoja siten, että 
saat nopean yleiskuvan siitä mitä ohjelmia muilla kanavilla on meneillään. Näin sinun ei tarvitse erikseen 
siirtyä ohjelmaoppaaseen tai pois katselemastasi mielenkiintoisesta ohjelmasta. Palataksesi takaisin normaaliin 
television katseluun, paina EXIT. 
 

Painaessasi INFO-näppäintä kahdesti, esiin tulee lisätietoja katselemastasi ohjelmasta. Nopea kanavavalinta 
toimii myös tässä tilassa.  

6 Ohjelmaoppaan käyttäminen 

Vastaanottimessa on monia eri toimintoja sisältävä ohjelmaopas (EPG), jonka avulla voit selata eri kanavien 
ohjelmatietoja. Ohjelmaoppaaseen pääset painamalla kaukosäätimen EPG-näppäintä. Ohjelmaoppaan näkymä 
määräytyy joko kaikkien kanavien tai suosikkilistasi mukaan riippuen siitä, mitä kanavalistaa olet viimeksi 
käyttänyt.  
 

• Kaikki kanavat sisältävässä listassa näet jokaiselle kanavalle senhetkisen ohjelman ja sitä seuraavan 
ohjelman.  

 

• Jokaiselle suosikkilistallasi olevalle kanavalle näet ohjelmatietoja aina seitsemän päivää eteenpäin. 
Huomaa että näitä tietoja täytyy hakea päivittäin ja niitä ei ole tarjolla kaikissa verkoissa.  

 
Kaikki kanavat sisältävä lista on esitetty Kuvassa 16. Voit liikkua listassa käyttämällä  ylös/alas-nuolinäppäimiä 
ja vaihtaa listan sivuja käyttämällä vasemmalle/oikealle-nuolinäppäimiä. Lista voidaan järjestää joko 
aakkosittain tai kanavanumeron perusteella käyttämällä kaukosäätimen sinistä näppäintä.  
 
Koska ohjelmaopas pitää sisällään paljon tietoa, sinun kannattaa tutustua punaisen ja keltaisen näppäimen 
käyttöön. Näillä näppäimillä voit rajata näytettävän tiedon määrää ja nopeuttaa ohjelmaoppaan käyttöä – 
katso seuraavat kappaleet. 

6.1 Ohjelmaoppaassa käytettävän aikavälin valinta  

Paina kaukosäätimen punaista näppäintä määrittääksesi ohjelmaoppaassa käytettävä aikaväli.  Valittavanasi 
on useita vaihtoehtoja: 
 
- Nyt 

o Näyttää senhetkisen ja sitä seuraavan ohjelman jokaiselle kanavalle 
- Ennen 18:00 

o Näyttää kyseisen päivän kaikki ohjelmat, jotka alkavat ennen kello 18:00 
- 18:00 jälkeen 

o Näyttää kyseisen päivän kaikki ohjelmat, jotka alkavat kello 18:00 jälkeen 
- Huomenna/viikonpäivä 

o Näyttää valitun viikonpäivän kaikki ohjelmat seuraavan päivän kello 06:00 asti 
- Kaikki ohjelmat 

o Näyttää kaikki ohjelmaoppaan ohjelmat – ei ajallista rajausta 
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6.2 Ohjelmaoppaassa näytettävän tiedon määrän valinta 

Käytä keltaista näppäintä liikkuaksesi nopeasti eri kanavien välillä.  Keltainen näppäin vaihtelee kahden eri 
näkymän välillä: 
 
- Ohjelmat-näkymä 

o Tämä on ohjelmaoppaan oletusnäkymä – se näyttää jokaisen ohjelman (punaisella näppäimellä valitun 
aikavälin sisällä) jokaiselle kanavalle. Tässä näkymässä tietyn kanavan etsiminen voi viedä 
huomattavasti aikaa – nopeuttaaksesi kanavan etsimistä, käytä keltaista painiketta supistaaksesi 
ohjelmaoppaan sisältöä näyttämään vain yhden ohjelman per kanava (“Kanavat-näkymä”): 

 
- Kanavat-näkymä 

o Painaessasi keltaista näppäintä ollessasi “Ohjelmat-näkymässä”, ohjelmaoppaan sisältö supistuu 
näyttämään jokaisen kanavan senhetkisen ohjelman. Käytä nuolinäppäimiä 
(ylös/alas/vasemalle/oikealle) valitaksesi kanavan, jonka ohjelmatietoja haluat tarkastella. Kun olet 
löytänyt haluamasi kanavan, paina keltaista näppäintä uudelleen palataksesi “Ohjelmat-näkymään”. 

 

 

Kuva 16 - Ohjelmaopas – Ohjelmat-näkymä 

 

 

Kuva 17 – Ohjelmaopas – Kanavat-näkymä 

Paina EXIT-näppäintä poistuaksesi ohjelmaoppaasta ja palataksesi katselemallesi kanavalle.  

6.3 Muistutuksen asettaminen ohjelmaoppaassa 

Painettaessa vihreää näppäintä ohjelmaoppaassa valittuna olevan ohjelman kohdalla, saat muistutuksen kun 
valitsemasi ohjelma on alkamassa. Pieni vihreä kello ilmestyy ohjelman nimen vasemmalle puolelle, kun 
ohjelmalle on asetettu muistutus. 

6.4 Ohjelmaoppaan pitäminen ajan tasalla 

Vastaanottimen ollessa valmiustilassa ohjelmaopas päivittyy automaattisesti joka yö (katso kappalesta 9.6 
miten tämän toiminnon voi kytkeä päälle/pois ja miten määrittää päivityksen ajankohta). 
 
Jos vastaanotin irroitetaan verkkovirrasta, ohjelmaopas tyhjenee ja joudut lataamaan ohjelmatiedot itse (katso 
kappale 9.5). 
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7 Kanavahaku ja kanavalistojen päivittäminen 

7.1 Kanavalistojen päivittäminen 

Aika ajoin tarjolla olevien kanavien määrä saattaa muuttuu, kun uusia kanavia lisätään alueellasi.  
 
Joissain verkoissa vastaanotin etsii automaattisesti uusia kanavia ja lisää nämä kaikkien kanavien listaan. Kun 
uusia kanavia on havaittu, sinulle ilmoitetaan siitä kuvaruudulle ilmestyvän viestin välityksellä ja voit myös 
halutessasi lisätä nämä uudet kanavat suosikkilistallesi.  
 
Muissa verkoissa vastaanotin ei automaattisesti etsi uusia kanavia. Tällaisessa tilanteessa kannattaa suorittaa 
kanavahaku käsin.  
 
Valitse päävalikosta ASETUKSET ja sitten KANAVAHAKU. Voit valita joko Oletushaun tai Tarkennetun haun. 
 
Huomaa, että jos siirrät vastaanottimen kaapeliverkosta toiseen tai joissain tapauksissa kaupungista toiseen, 
vastaanottimen kanavahakuun käyttämät asetukset voivat olla muuttuneet. Tarkista paikalliselta 
palveluntarjoajalta käytettävät asetukset.  

7.2 Oletushaku 

Oletushaku on sama kanavahaku, joka suoritettiin vastaanottimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä ja se 
käyttää haussa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä valittuja asetuksia. Käytä yleensä tätä kanavahakua, 
kun haluat tarkistaa onko uusia kanavia tarjolla.  
 
Kanavahaun lopussa vastaanotin ilmoittaa sinulle onko uusia kanavia löytynyt ja vastaanotin palaa tämän 
jälkeen kanavalistaan. 

7.3 Tarkennettu haku 

Jos kaapelitelevisiopalveluiden tarjoajaasi ei löydy asennusoppaan “Valitse operaattori”-osiosta, sinun täytyy 
valita “Muut” jatkaaksesi asennusta. Sinulle esitetään tämän jälkeen kolme hakuvaihtoehtoa; automaattinen 
haku, haku verkosta ja manuaalinen haku.  
Jokaisessa vaihtoehdossa tarvitset hieman tietoa kaapeliverkostasi. Ota yhteyttä kaapeliverkkosi tekniseen 
tukeen tai kaapeliverkon asentajaan, joka tuntee sinun verkkosi. Kysy mitä taajuuksia, symbolinopeuksia ja 
modulaatioita (QAM) digitaalisilla televisiokanavilla kaapeliverkossasi käytetään. Toivottavasti saat käsiisi 
sellaisen henkilön joka ymmärtää esittämäsi kysymykset ja pystyy antamaan sinulle oikeat vastaukset. 
 
Kolme eri hakuvaihtoehtoa on kuvattu alla olevissa kappaleissa. 

7.3.1 Automaattinen haku 

Tämä kanavahaku yrittää parhaansa mukaan löytää kanavat käymällä läpi pitkän listan eri modulaatioiden 
(QAM) ja symbolinopeuksien yhdistelmiä. Sinun täytyy silti tietää aloitustaajuus ja digitaalisille kanaville 
käytetty askellusväli (katso Kuva 18). 
 

 

Kuva 18 – Automaattinen haku 
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7.3.2 Haku verkosta 

Jos olet kytkettynä ammattilaisille tarkoitettuun kaapeliverkkoon, jota ei ole mainittu asennusoppaassa, käytä 
silloin tätä hakutapaa. Ota yhteyttä kaapeliverkon ylläpitäjän tekniseen tukeen ja kysy mistä löydät 
kotikanavan (taajuus, symbolinopeus ja modulaatio (QAM)). Kysy myös käyttävätkö he verkossan “NIT actual” 
vai “NIT other” parametreja. Jos he käyttävät “NIT other”-parametreja, pyydä verkkotunnusta (Network ID). 
Syötä operaattorilta saamasi tiedot kanavahaku ikkunaan – katso Kuva 19. 
 

 

Kuva 19 – Haku verkosta 

7.3.3 Manuaalinen haku 

Jos olet kytkettynä SMATV-verkkoon (Satellite Master Antenna TV), käytä silloin tätä hakutapaa. Sinun täytyy 
tietää jokaiselle digitaaliselle kanavanipulle niiden käyttämä taajuus, symbolinopeus ja modulaatio(QAM). 
Tämän tiedon saat paikalliselta verkon ylläpitäjältä (henkilö joka huoltaa paikallista verkkoasi). Sinun täytyy 
toistaa manuaalinen kanavahaku verkkosi jokaiselle kanavanipulle. 
 

 

Kuva 20 – Manuaalinen haku 
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8 Muut toiminnot 

8.1 Valikkojärjestelmä 

Paina kaukosäätimen MENU-näppäintä päästäksesi laitteen päävalikkoon. Päävalikosta löydät joukon kohtia 
jotka vievät sinut alavalikkoihin. Näissä alavalikoissa voit suorittaa useampia valintoja ja muuttaa 
vastaanottimen asetuksia. Päävalikko on esitettynä alla olevassa kuvassa siten, että “Lapsilukko” on valittuna. 
 

 

Kuva 21 – Päävalikko 

Valikoissa liikkuminen: Käytä kaukosäätimen ylös/alas-nuolinäppäimiä valitaksesi haluamasi kohdan valikossa.  
Valitse tai paina tämän jälkeen OK-näppäintä. Palataksesi edelliseen valikkoruutuun, valitse TAKAISIN ja paina 
OK. Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää kaukosäätimen BACK-näppäintä. Poistuaksesi valikkojärjestelmästä 
kokonaan, paina kaukosäätimen EXIT-näppäintä. 
 
Tehdessäsi muutoksia valikoissa sinun tulee yleensä vahvistaa muutokset painamalla OK-näppäintä. Jos et 
halua vahvistaa tekemääsi muutosta, voit palata takaisin edelliseen valikkoon valitsemalla TAKAISIN tai 
painamalla kaukosäätimen BACK-näppäintä. Tällöin tekemäsi muutokset eivät tallennu laitteen muistiin.  
 
Joissain valikoissa käytetään kaukosäätimen värillisiä pikavalintanäppäimiä. Tällaisissa valikoissa näiden 
näppäimien tekemät toiminnot ovat esitetty valikon alareunassa. 

8.2 Valikon kieli 

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä valittu valikon kieli voidaan muuttaa milloin tahansa. Valitse 
päävalikosta KÄYTTÄJÄN ASETUKSET ja sitten VALIKKO. Valitse uusi kieli pudotuslaatikosta ja paina OK. 
 

 

Kuva 22 – Kielen valinta 

8.3 Äänen voimakkuuden säätäminen ja mykistys 

Voit säätää Force-vastaanottimesi äänen voimakkuutta kaukosäätimen vasemmalle- ja oikealle-
nuolinäppäimillä. Kuvaruudulle ilmestyy hetkeksi äänenvoimakkuutta osoittava palkki.   
 
Äänenvoimakkuuden säätö ei vaikuta VCR SCART-liitäntään eikä digitaaliseen äänilähtöön.  
 
Voit itse valita vaikuttaako vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätäminen äänen analogiseen RCA-ulostuloon 
vai ei. (katso kuva kappaleessa 8.4) 
 
Valitse kohdan STEREO ULOSTULO asetukseksi joko:  
 
• Aina max – äänen taso on aina maksimissa ja sen voimakkuutta voidaan säätää Hi-Fi -laitteistollasi 
• Seuraa TV SCART – vastaanotin säätelee äänen voimakkuutta. 
 
Kaukosäätimen vasemmassa yläkulmassa olevaa äänen mykistys-näppäintä voidaan käyttää kun halutaan ääni 
päälle/pois.  Kuvaruudun yläkulmaan tulee pieni kuvake kertomaan milloin mykistys on päällä. 
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8.4 Äänivalinnat 

Valitaksesi ensisijaisen kielen ja ääniformaatin, mene päävalikkoon ja valitse KÄYTTÄJÄN ASETUKSET. Valitse 
sitten ÄÄNI.  
 

 

Kuva 23 – Äänivalinta 

Joitakin ohjelmia lähetetään usealla eri kielellä. Tämä vastaanotin käyttää sitä ääniraitaa, joka vastaa kohdan 
Kielivalinta 1 asetusta. Mikäli ensisijaista kieltä ei lähetetä, vastaanotin tarkistaa kohdan Kielivalinta 2 
asetuksen ja valitsee sen, mikäli tämän kielinen ääniraita löytyy. Jos katselemassasi lähetyksessä ei ole 
yhtäkään valitsemaasi kieltä, vastaanotin valitsee jonkin toisen kielen (katso kappaleesta 8.6 kuinka ohittaa 
vastaanottimen kielivalinta). 
 

Voit valita ensisijaiseksi ääniformaatiksi joko Stereon tai Dolby Digitalin.  
 

HUOMAA: Mikäli valitset ensisijaiseksi ääniformaatiksi Dolby Digitalin ja katselemassasi ohjelmassa on Dolby 
Digital-ääniraita, äänisignaali kulkee ainoastaan digitaalisesta äänen uloslähdöstä (toisin sanoen ääntä ei tule 
SCART-liittimistä eikä RCA-ulostulosta).  
 

HUOMAA: Mikäli valitset ensisijaiseksi ääniformaatiksi Stereon, stereo-ääniraita valitaan vaikka saatavilla olisi 
Dolby Digital-ääniraita ja asettamillasi kielivalinnoilla ei löydy sopivaa stereo-ääniraitaa. 

8.5 Tekstityksen valinta 

Joitakin ohjelmia lähetetään usealla eri kielisellä tekstityksellä. Tämä vastaanotin käyttää sitä tekstitystä, joka 
vastaa kohdan Kielivalinta 1 asetusta. Mikäli ensisijaista kieltä ei lähetetä, vastaanotin tarkistaa kohdan 
Kielivalinta 2 asetuksen ja valitsee sen, mikäli tämän kielinen tekstitys löytyy. Jos katselemassasi lähetyksessä 
ei ole yhtäkään valitsemillasi kielillä olevaa tekstitystä, vastaanotin EI valitse tekstitystä puolestasi (toisin 
sanoen kuvaruudulla ei ole tekstitystä laisinkaan).  
 

 

Kuva 24 – Tekstitysvalinta 

Voit asetta ensisijaiseksi tekstityksen muodoksi joko Teletext:in tai Digital:in. Digital-tekstityksiä käytetään 
joissain uudemmissa kaapeliverkoissa, mutta Teletext-tekstitys on silti tällä hetkellä yleisempi. Vastaanottimen 
oletusasetus riippuu palveluntarjoajastasi. 
 

HUOMAA: Jos valitset ensisijaiseksi tekstityksen muodoksi Digital:in, lähetyksissä saattaa ilmentyä ongelmia 
äänen kuulumisen suhteen. Jos olet valinnut tekstitysvalinnoista kohdan heikkokuuloisille, tämä toiminto 
näytetään automaattisesti kun se on tarjolla.  
 

 

Kuva 25 – Tekstitys 
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8.6 Äänen ja tekstityksen kielen ohittaminen 

Katsottaessa televisiota, paina LANG-näppäintä nähdäksesi mitä ääni- ja tekstitysvaihtoehtoja (jos 
ainoatakaan) on tarjolla. Jos tarjolla on enemmän kuin yksi kieli, voit ohittaa vastaanottimen omien 
kieliasetuksiesi perusteella automaattisesti valitseman kielen valitsemalla pudotusvalikosta haluamasi kielen. 
 

HUOMAA:  
 

• Ohjelmaversiossa 1.1.8 ja sitä vanhemmissa versioissa: LANG-näppäimellä ohittamasi kieli on voimassa 
kaikilla kanavilla, ei ainoastaan katsomallasi kanavalla.  

• Ohjelmaversiossa 1.1.9 ja sitä uudemmissa versioissa: LANG-näppäimellä ohittamasi kieli on voimassa 
vain katselemallesi kanavalle. 

8.7 Ajastin 

Käyttämällä ajastinta, vastaanottimesi voi automaattisesti suorittaa toimintoja määritettynä ajankohtana. Voit 
valita seuraavat toiminnot: 
 

• Valmiustila 
• Muistutus (Katso myös kohdasta 6.3 kuinka asetta muistutus ohjelmaoppaassa) 
 

Valitse päävalikosta AJASTIN. Näet Kuvan 27 mukaisen näytön, jossa esitetään jo tehdyt ajastukset.  
 

Huomaa, että aika asetetaan aina 24 tunnin kellolla. Tällöin 6pm syötetään muodossa 18:00. 
 

 

Kuva 26 – Muistutuksen asettaminen 

 

 

Kuva 27 – Ajastin 

Asettaaksesi uuden toiminnon, paina kaukosäätimen vihreää pikavalintanäppäintä. Valitse pudotuslaatikosta 
joko:  
 

• Muistutus – kertoo, koska ohjelma alkaa.  
• Valmiustila – asettaa vastaanottimen automaattisesti valmiustilaan 
 

Asettaaksesi muistutuksen, valitse toisto – viikoittain, päivittäin tai kerran (jos haluat muistutuksen vain 
tietylle päivälle). Valitse ohjelmalista, jolta ohjelma tulee ja paina OK.  
 

Syötä seuraavassa ikkunassa ohjelman alkamisaika ja päivämäärä. Jos olet valinnut yksittäisen päivän, se 
tulee syöttää käyttämällä päivälle ja kuukaudelle kummallekin kaksinumeroista esitystä (esimerkiksi 
toukokuun 25. päivä on 2505). Valitse tämän jälkeen haluamasi kanava pudotusvalikosta. Ajastus on nyt 
lisätty listaan. Jos kyseessä on yksittäinen tapahtuma, se poistuu listalta automaattisesti kun tapahtuma on 
suoritettu.   
 

Huomaa, että valmiustilan ajastus ei toimi jos käytät ajastetulla hetkellä valikkoja tai Info-palkki on 
kuvaruudulla.  

8.8 Lapsilukko 

Lapsilukon avulla voit rajata tiettyjen kanavien katselua. Vastaanottimeen on tallennettu PIN-koodi, joka tulee 
syöttää joka kerta kun haluat katsoa lukittua kanavaa. Tämä toiminto on käytettävissä vain televisiokanavilla 
ja on eri kuin ohjelmakorttisi mukana toimitettu lapsilukko (ikärajat). 

 

Pääset lapsilukko-valikkoon (katso Kuva 28) suoraan päävalikosta. Päästäksesi valikkoon, sinun tulee ensin 
syöttää PIN-koodi. PIN-koodin tehdasasetus on “1234”.  
 

 

Kuva 28 – Lapsilukko  PÄÄLLÄ 
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Huomaa, että on parempi määrittää oma PIN-koodi ennen lapsilukon asettamista. Valitse MUUTA PIN-KOODIA 
ja syötä valitsemasi PIN-koodi kahdesti. Valitse tämän jälkeen OK. Toimi edellä mainitulla tavalla aina kun 
haluat vaihtaa PIN-koodin.  
 
HUOMAA: Jos unohdat asettamasi PIN-koodin, voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin tekemällä 
tehdasasetusten palautuksen. Tämän jälkeen PIN-koodi on jälleen “1234” (katso kappale 9.3). 
 

 

Kuva 29 – PIN-koodin vaihtaminen 

Valitaksesi kanavat jotka haluat lukita, valitse KANAVALUKKO. Kanavalista, joka sisältää kaikki 
televisiokanavat, tulee esiin. Voit vaihtoehtoisesti lukita kaikki kanavat tai valita tietyn kanavan. Näet jonkin 
alla olevista ikkunoista. 

 

Valittavanasi on joko ajastettu lukko tai kanavan lukitseminen koko ajaksi. Ensimmäisessä tapauksessa, valitse 
kanavan lukitsemiselle aloitus- ja lopetusaika. Paina tämän jälkeen OK. Lukon kuva ilmestyy lukittujen 
kanavien nimien vasemmalle puolelle. Paina BACK-näppäintä palataksesi takaisin lapsilukko-valikkoon. 
 
Suorita asetukset loppuun valitsemalla lapsilukko-valikosta kohta AKTIVOI. Valitse tämän jälkeen kohdan 
Kanavalukko asetukseksi ”Aktivoi”. Kun kanavalukko on aktivoitu, vastaanotin lukitsee myös valikon jossa 
voidaan muuttaa laitteen kellonaika. Näin lapsilukkoa ei voi ohittaa muuttamalla kellon asetuksia. Voit samasta 
valikosta myös erikseen määrittää kyseisen aika-valikon lukituksesta.  

 

 

Kuva 30 – Kaikkien kanavien lukitseminen 

 

 

 

Kuva 31 – Tietyn kanavan lukitseminen 
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8.9 Minivalikko 

Painettaessa kaukosäätimen "0"-näppäintä, kuvaruudulle ilmestyy pikavalikko, josta pääset nopeasti käsiksi 
tiettyihin toimintoihin.  
 
Voit valita jonkin alla olevista vaihtoehdoista korostamalla sen ja painamalla OK.  
 
TV/Radio Vaihtaa tilan radio- ja TV-kanavien välillä 
16:9/4:3 Vaihtaa asetusta laajakuvan (16:9) ja tavallisen TV:n (4:3) kuvasuhteen 

välillä 
Signaalin ilmaisin Näyttää graafisesti katselemasi kanavan signaalin laadun.  
Tarkennettu 
signaalinilmaisin 

Näyttää signaalin laadun, taajuuden ja useita muita tietoja liittyen 
katselemasi kanavan taajuuteen.  

 

 

Kuva 32 
“0”-näppäimen valikko 

 

 

Kuva 33 
Tarkennettu signaalinilmaisin 

Huomaa, että pääset signaalin ilmaisimeen myös päävalikon kohdasta TIEDOT ja valitsemalla sitten 
SIGNAALIN ILMAISIN. 

8.10 Conax-käyttökontrolli 

Jotkin kanavat on rajattu vain katsojille, jotka maksavat siitä. Voidaksesi katsoa tällaisia kanavia, sinun täytyy 
hankkia tähän tarkoitettu ohjelmakortti. Ohjelmakortteja löytyy yleensä jälleenmyyjältäsi tai 
palveluidentarjoajaltasi. Ohjelmakortti laitetaan laitteen oikeassa reunassa olevaan korttipaikkaan, kuten 
kohdassa on esitetty 3.2. Aseta kortti siten, että kultaiset osat osoittavat alaspäin. 
 
Seuraavan valikon sisältö riippuu ohjelmakortista, joten katso lisätietoja ohjelmakortin mukana toimitetuista 
ohjeista. Voit tarkistaa tilauksesi tilan, päivittää ohjelmakortin ja selvittää mitä ohjelmapaketteja kortilla voi 
katsella. Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkkinä yksi yleisimmistä valikkotyypeistä.  
 
Voit katso minkä tahansa asennetun ohjelmakortin tilan päävalikon kohdasta MAKSUKORTIN TIEDOT 
(vanhemmissa ohjelmistoversioissa VALIKON LUKITUS).  
 
Ohjelmakortti voi estää pääsyn tiettyihin ohjelmiin, jotka eivät sovellu lapsille. Tällaisessa tapauksessa sinun 
täytyy syöttää PIN-koodi. Ohjelmakorttin toimituksen yhteydessä PIN-koodi on oletuksena yleensä 1234. 
Vaihda PIN-koodi uuden kortin asennuksen yhteydessä. Huomaa, että tämä toiminto on eri kuin 
vastaanottimessa oleva lapsilukko (katso kappale 8.8). 
 

 

Kuva 34 – Tyypillinen Conax-käyttövalikko 
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8.11 Viestijärjestelmän kautta lähetetyt viestit 

Viestijärjestelmän avulla Force voi kertoa sinulle vastaanottimeesi olevista päivityksistä.  
 
Viestit haetaan vastaanottimellesi automaattisesti ja huomaat uuden viestin saapumisen television 
kuvaruudulle ilmestyvästä “kirjekuoresta”. Kun kaikki viestit on luettu, "kirjekuori" häviää kuvaruudulta 
automaattisesti.  
 
Lukeaksesi uuden viestin, valitse päävalikosta TIEDOT ja sitten VIESTI. Valitse viesti jonka haluat lukea ja 
paina kaukosäätimen vihreätä pikanäppäintä. Voit poistaa viestin, kun et enää halua säilyttää sitä, painamalla 
punaista pikanäppäintä.   
 

 

Kuva 35 – Forcen viestit 

8.12 Kuvaruutunäyttöjen viive 

Jotkin kuvaruutunäytöt näkyvät vain hetken. Oletusasetuksena on 2 sekuntia, mutta tätä voidaan tarvittaessa 
muuttaa – Valitse päävalikosta KÄYTTÄJÄN ASETUKSET ja sitten VALIKKO. Syötä uusi aika ja paina OK.  
 

 

Kuva 36 – Kuvaruutunäyttöjen viive 

8.13 Tuotteen tiedot 

Löydät tietoja vastaanottimestasi, kuten esimerkiksi sarjanumeron ja ohjelmistoversion, päävalikon kohdasta 
TIEDOT ja TUOTEINFORMAATIO. Tuoteinformaatio näyttää yleensä alla olevan kuvan mukaiselta.  
 

 

Kuva 37 – Tuotteen tiedot 
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9 Vastaanottimen asetukset – Asetukset-valikko 

 

 

Kuva 38 – Asetukset-valikko 

9.1 TV-asetukset 

Vastaanottimessasi on useita asetuksia, jotka vaikuttavat vastaanottimesi toimintaan televisiosi ja muiden 
laitteiden kanssa.  
 
Valitse päävalikosta ASETUKSET ja sitten TV-ASETUKSET.  
 

 

Kuva 39 – TV-asetukset 

9.1.1 Kytketyn television kuvasuhteen valinta (TV-asetukset) 

Valitse tavallisille televisiolle 4:3 ja laajakuvatelevisioille 16:9.  

9.1.2 TV Säätö (Kuvasuhteen muuntaminen) 

Kun ohjelmalähde on tarkoitettu toistettavaksi eri kuvasuhteella olevalla laitteella kuin oma televisiosi (16:9 
lähetys 4:3 televisioon tai päinvastoin), vastaanotin voi muuntaa signaalia alla esitetyillä tavoilla: 
 
• Voit jättää kuvasuhteen muuntamisen televisiosi tehtäväksi valitsemalla TV Säätö kohdan asetukseksi 

“TV:n kautta” 
• Voit antaa vastaanottimesi muuntaa kuvasuhdetta yhdellä alla olevista tavoista 

o Musta palkki – vastaanotin lisää mustat palkit joko alkuperäisen ohjelmalähteen sivuille (4:3 lähetys 
16:9 TV:ssä) tai ohjelmalähteen ylä- ja alareunaan (16:9 lähetys 4:3 TV:ssä). 

o Leikattu – vastaanotin asettaa kuvan keskelle ruutua ja leikkaa ylimenevät osat pois. 
o Yhdistetty – vastaanotin asettaa kuvan keskelle ruutua, mutta leikkaa ohjelmalähteen ylimenevästä 

osasta hieman enemmän ja lisää laidoille ohuemmat mustat palkit. 
 
Katso Kuvasta 40 lisätietoja. 
 

AR conversion 
done TV format

Source video is 
intended for 
display on

Output 
level on 

scart pin 8
What aspect ratio conversion actually 

takes place in STB?
Via STB 16:9 16:9 6V (16:9) none
Via STB 16:9 4:3 6V (16:9) Selectable black bars/clipped/combined
Via STB 4:3 16:9 12V (4:3) Selectable black bars/clipped/combined
Via STB 4:3 4:3 12V (4:3) none
Via TV 16:9 16:9 6V (16:9) none
Via TV 16:9 4:3 12V (4:3) none
Via TV 4:3 16:9 6V (16:9) none
Via TV 4:3 4:3 12V (4:3) none  

Kuva 40  
Kuvasuhteen muuntaminen ja SCART-signaalit 
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9.1.3 TV-SCART-liitännän signaalivalinta  

Voit valita kolmen eri signaalimuodon välillä, jos olet kytkenyt vastaanottimen televisioosi SCART-johdolla. 
Tarkista televisiosi käyttöohjeesta mitä signaaleja se pystyy vastaanottamaan ja valitse sen perusteella 
parhaimman mahdollisen kuvan tuottava signaalimuoto. Voit myös kokeilemalla selvittää signaalien 
yhteensopivuutta. 
 
1. RGB – Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, koska se tuottaa parhaimman mahdollisen kuvan. 
2. S-Video – Tuottaa hyvän laatuista kuvaa, mutta ei löydy kaikista televisioista. 
3. CVBS – Tämä on "perus"-signaalimuoto ja sitä voidaan käyttää kaikissa televisioissa, joista löytyy video-

sisääntulo.  
 
Valitse haluamasi asetus pudotuslaatikosta ja paina OK.  

9.1.4 VCR-SCART-liitännän signaalivalinta  

Voit valita kahden signaalimuodon välillä, jos olet kytkenyt videonauhurin tai DVD-soittimen SCART-johdolla 
vastaanottimeesi. Tarkista kytketyn laitteen käyttöohjeesta mitä signaaleja se käyttää ja valitse sen 
perusteella parhaimman mahdollisen kuvan tuottava signaalimuoto. Voit myös kokeilemalla selvittää signaalien 
yhteensopivuutta. 
 
1. S-Video – Tuottaa hyvän laatuista kuvaa, mutta ei löydy kaikista televisioista. 
2. CVBS – Tämä on "perus"-signaalimuoto.  
 
Valitse haluamasi asetus pudotuslaatikosta ja paina OK.  

9.1.5 RF-järjestelmä 

Tämä valikon kohta löytyy vain Force 316C-mallista ja sitä käytetään vastaanottimen takapaneelissa olevan 
“RF OUT”-liittimen lähetysjärjestelmän määrittämisessä. 
 
Voit valita televisiosi käyttämän PAL-lähetysjärjestelmän pudotusvalikosta. PAL B/G on yleisesti käytössä 
Euroopassa ja PAL I Iso-Britanniassa sekä Irlannissa. Tehdasasetus määräytyy asennusoppaassa valitun maan 
mukaisesti. 

9.2 Kellon säätäminen eri aikavyöhykkeille 

Voit vaihtaa vastaanottimesi aikavyöhykettä niin, että näytetty aika on oikea. Voit myös antaa vastaanottimesi 
automaattisesti määrittää oikean ajan TV-signaalista.  
 
Valitse päävalikosta ASETUKSET ja sitten AIKAVYÖHYKE. Valitse ”Ero UTC-aikaan” ja määritä sitten haluamasi 
aikaero UTC:hen (Universal Time Clock, sama kuin GMT).  
 
HUOMAA: Yleensä sinun ei tarvitse säätää aikaa käsin, sillä vastaanotin valitsee oikean aikavyöhykkeen ja 
säätää kellon oikein asennusoppaassa antamasi maa-valinnan ja verkkosi lähettämän ajan mukaisesti. 
 

 

Kuva 41 – Aikavyöhykkeen asettaminen 
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9.3 Tehdasasetusten palauttaminen   

Voit poistaa kaikki tekemäsi valinnat ja palauttaa vastaanottimen tehdasasetuksiin (eli sellaiseksi kuin se oli 
ostettaessa).  
 
Palauttaaksesi tehdasasetukset, valitse päävalikosta ASETUKSET ja sitten TEHDASASETUKSET.  
 

 

Kuva 42 – Tehdasasetusten palauttaminen 

Sinua pyydetään vahvistamaan valitsemasi toiminto. Valitse nuolinäppäimillä OK ja paina kaukosäätimen OK-
näppäintä. Asetusten palauttamisessa kestää muutama sekunti. Vastaanotin käynnistyy tämän jälkeen 
kappaleessa 4 esitettyyn asennusoppaaseen. 

9.4 Ohjelmiston  päivittäminen 

Force kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja toimittaa aika ajoin uuden ohjelmistoversion ladattavaksi. Jättäessäsi 
vastaanottimen yöksi valmiustilaan, se tarkistaa onko uutta ohjelmistoversiota ladattavana. Vastaanottimen 
ollessa käytössä, uudesta ohjelmaversiosta ilmoitetaan kuvaruudulle ilmestyvällä viestillä. 

 
Tarkistaaksesi itse uuden ohjelmistoversion saatavuutta, valitse päävalikosta ASETUKSET ja sitten 
OHJELMISTOPÄIVITYS.  
 

 

Kuva 43 Ohjelmistopäivitys käynnissä 

Vastaanotin alkaa ladata viimeisintä ohjelmistoversiota suoraan kaapeliverkosta. Tämä voi kestää puolesta 
minuutista useisiin minuutteihin (riippuu kaapeliverkosta). 
 
Kun päivitys on valmis, vastaanotin käynnistyy uudelleen automaattisesti. Voit tämän jälkeen jatkaa 
vastaanottimen käyttöä normaalisti.  
 
HUOMAA: 
Ohjelmistoversio 1.1.8 ja aikaisemmat ohjelmistoversiot: joissain harvoissa tapauksissa 
vastaanotin saattaa lopettaa ohjelmistopäivityksen lataamisen ja lopettaa kaukosäätimen 
komentoihin tottelemisen, kun uusi ohjelmistoversio on ladattu (latauksesta valmiina 99% tai 
100%). Jos vastaanottimesi päivityksessä käy näin, irrota laite verkkovirrasta jolloin laite jatkaa 
päivitystä itsenäisesti. Kuvaruudulla näkyy tällöin vaakapalkki eikä mitään tekstejä. 

9.5 Ohjelmaoppaan asetukset 

Vastaanottimesi päivittää säännöllisesti ohjelmaoppaan tietoja. Tiedot päivitetään normaalisti ennalta 
määrätyltä kanavalta. Jos syystä tai toisesta haluat vaihtaa näitä asetuksia, voit tehdä sen EPG asetukset-
valikosta. Ohjelmaopas lataa tietoja päivittäin kello 04.00. Voit vaihtaa päivityksen ajankohtaa valitsemalla 
päävalikosta ASETUKSET ja sitten JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO. Aktivoi EPG:n päivitys ja aseta haluamasi 
päivitysaika. Vahvista tekemäsi muutokset valitsemalla OK. 
 
Huomaa: Voit päivittää ohjelmaoppaan tiedot manuaalisesti minä hetkenä hyvänsä. Valitse päävalikosta 
ASETUKSET, sitten EPG ASETUKSET ja tämän jälkeen LATAA EPG. Latauksen ollessa käynnissä, voit seurata 
sen edistymistä kuvaruudulla näkyvästä palkista.  
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9.6 Järjestelmän ylläpito 

Järjestelmän ylläpito-valikkosta voit muuttaa ohjelmaoppaan automaattisen päivityksen ajankohtaa(katso 
kappale 9.5). Jos haluat että vastaanotin tarkistaa sinulle tulleita viesteja, kuten esimerkiksi uusista 
ohjelmistopäivityksistä, aseta ruksi valikon kohtaan ”Aktivoi järjestelmäviestit”. 
 
Huomaa: Vastaanottimen tulee olla ylläpitotehtävien aikana valmiustilassa, jotta viestit voidaan 
tarkistaa ja ohjelmaoppaan tiedot päivittä! 
 

 

Kuva 44 – Järjestelmän ylläpito 

10 Vianhaku 

Tässä muutamia ongelmatilanteita ja niihin itse tehtäviä ratkaisuja, joihin saatat uutena digitaalisen 
kaapeliverkon käyttäjänä törmätä. 
 

Ongelma Ratkaisu 

“Ei valtuutusta”-
kuvaruutuviesti 

Tämä viesti ilmestyy seuraavasta syystä: 
1. Ohjelmakorttisi tilaus ei kata katsomaasi kanavaa. Voit yleensä tarkistaa 

ohjelmakorttisi kattamat kanavat palveluntarjoajasi Internet-sivuilta. 
2. Ohjelmakorttisi on poistettu vastaanottimesta tai vastaanotin on 

sammutettu. Mikäli vastaanotin on ollut valmiustilassa 
käyttämättömänä pitkään, ohjelmakortti saattaa tarvita päivitystä. Jätä 
vastaanotin päälle tunniksi ohjelmakortin ollessa asennettuna. Näin 
ohjelmakortti voi päivittää tarvittavat avainkoodit verkosta. 

“Ei korttia”- 
kuvaruutuviesti 

Tarkista että olet asettanut ohjelmakortin vastaanottimeesi siten että kultaiset 
pinnat osoittavat alaspäin. 

“Ei signaalia”-
kuvaruutuviesti 

Tarkista että antennijohto on kunnolla kytkettynä molemmista päistä 
(vastaanottimen ANT IN-liittimeen ja seinässä olevaan TV OUT-liittimeen). 
Tämän viestin yhteydessä laitteen etupaneelissa yleensä vilkku hitaasti sininen 
LED-valo. Jos tämä viesti ilmestyy vain joillekin kanaville, ei kaikille, päivitä 
kanavalistat suorittamalla kanavahaku (katso kappale 7.1). 

Ei kuvaa television 
kuvaruudulla 

Tarkista että television on päällä (ei valmiustilassa) ja että vastaanotin on päällä 
(sininen LED-valo näkyy vastaanottimen etupaneelissa). 
  
Tarkista että SCART-johto on kunnolla kytkettynä molemmista päistä. Tarkista 
että televisio on asetettu vastaanottamaan signaalia oikeasta SCART-liittimestä 
(huomaa että eri TV-valmistajat ovat toteuttaneet tämän eri tavalla). Etsi 
televisiosi kaukosäätimestä näppäintä, jossa on merkintä “AV”, “TV/AV” tai 
television kuvaruudun kuva. Paina tätä näppäintä useita kertoja ja katso tuleeko 
kuva esille. Katso tarvittaessa television käyttöohjeesta lisätietoja AV-kanavan 
valinnasta. 

Vastaanotin ei tottele 
kaukosäätimen komentoja 

Vaihda kaukosäätimen paristot.  
Jos paristot ovat kunnossa, käynnistä vastaanotin uudelleen irrottamalla se 
verkkovirrasta ja sen jälkeen kytkemällä verkkovirta takaisin. 

Äänet eivät kuulu 
televisiosta 

Tarkista että SCART-johto on kunnolla kytkettynä molemmista päistä. Tarkista 
ettei televisio tai vastaanotin ole mykistettynä. Tarkista sekä television että 
vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätö. 

Häiriöt kuvassa 
 

Tämä viittaa heikkoon tai kohinaiseen signaaliin. Kohina voi johtua myös laitteen 
lähellä olevasta huonosti suojatusta sähkölaitteesta. 
Jos laitteen lähellä ei ole ilmeistä kohinan lähdettä, paina kaukosäätimen ‘0’-
näppäintä ja valitse sitten SIGNAALIN ILMAISIN. Jos signaalin tasoa kuvaava 
palkki ei ole vihreä, signaalisi on heikko tai kohinainen. Voit kokeilla vaihtaa 
antennijohtoa uuteen. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. 
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11 Tekniset tiedot 

 
Tulo-liitännät 

 
DVB Kaapeli Liitin IEC 169-2 naaras, 75 ohm 

Taajuusalue: 110-860 MHz (keskitaajuus) 
Kanavan kaistanleveys: 8MHz,. 
Signaalin tulotaso -20 to +28 dBm (keskimääräinen teho) 

Lähtö-
liitännät 

Video TV SCART – CVBS, RGB tai S-Video 
Video SCART – CVBS tai S-Video 
RF-lähtö: PAL-G/I/K, 
Kuvasuhde: Auto 16:9/4:3 tai lukittu 4:3. Käyttäjä voi valita kun 16:9 kuvaa 
näytetään 4:3 TV:ssä ja päinvastoin.  

 Digitaalinen 
ääni 

Serial stereo – SPDIF.  

 Analoginen 
ääni 

Tasapainottamaton, stereo L ja R tai mono 
Nimellinen lähtötaso 500mV RMS 1kHz:ssa modulaatiokerroin 54% 
lähettimessä. 
Impedanssi 600 ohm.  

 RF läpimeno Tulot ilman prosessointia ja DC-estolla. 
Fyysiset tiedot  Laitteen mitat: 278mm x 189mm x 66mm. 

Jännite:200-240V AC, 50/60Hz 
Ympäristö ja 
turvallisuus 

 Seuraavat sertifikaatit CE-merkinnälle:  
EMC: EN55013, EN55022, EN61000 
Immunity: EN55020, EN55024 
Safety: EN60065 

 
  


