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KELLAAJA SEADMINE

Ajamenüüs TIME saate seada teleri kellaaega ning kasutada sisse- ja väljalülitustaimerit.

Üldmenüü OVERVIEW kuvamiseks vajutage nupule MENU. Valige menüükäsk Time (aeg) ning vajutage kinnitamiseks 
nupule OK.

Kellaaja seadmine

1. Valige menüükäsk Time reference (kanali kellaaeg).

2. Sisestage selle kanali number, mille edastatavat kella-
aega soovite kasutada, või valige kanal nuppudega 
◄► või PR+/PR– nimistust. Kui valitud kanal edastab 
kellaaja signaali, kuvatakse kellaaeg mõne sekundi 
möödudes.

 Kui menüüvalikus Time reference (kanali kellaaeg) 
valitud kanal ajasignaali ei edasta, siis ei ole kellaaeg 
seatud. Sellisel juhul aktiveeritakse menüükäsu Time 
all automaatselt näit --. Seadke kellaaeg ise.

 Kellaaja käsitsi seadmiseks valige menüükäsk Time 
(aeg) ning sisestage numbrinuppude või nuppude ◄► 
abil kellaaeg.

 Kui menüüvalikus Time reference (kanali kellaaeg) 
valitud kanal ajasignaali ei edasta, siis ei ole kuupäev 

 seatud. Menüükäsu Date (kuupäev) all aktiveeritakse 
 automaatselt näit --/--/--. Kuupäeva sisestamiseks 
 käsitsi valige menüükäsk Date (kuupäev) ning kasutage 

numbrinuppe.

Tähelepanu! Kui toimub toitekatkestus (teler lülitatakse 
sisse- ja väljalülitusnupust välja või eemaldatakse toitejuht-
me pistik vooluvõrgust või on elektrikatkestus), siis käsitsi 
seatud kellaaeg kaob. Peate selle uuesti seadma. Seetõttu 
on soovitatav leida kellaaega edastav kanal ning kontrollida 
selle kellaaja õigsust.

Kui kellaaeg on seatud, saate kasutada sisse- ja välja-
lülitustaimerit.

Kalender

1. Valige rida Calendar (kalender).

2. Vajutage nupule ►.

3. Valige järgemööda read Month (kuu) ning Year (aasta) 
ning kasutage käesoleva kuu ja aasta valimiseks nuppe 
◄ ►.

 Saate sisestada kalendrisse mis tahes aasta vahemikus 
1880–2099.

4. Rea Today (täna) abil saate kuvada käesoleva kuu päeva. 
Selleks vajutage nupule ◄ või ► või OK.

 See rida on kasutatav ainult siis, kui ajamenüüs TIME 
on seatud kuupäev.

Sisselülitustaimeri programmimine

Seda funktsiooni kasutatakse näiteks teleri sisselülitumise 
aja määramiseks, kui soovite, et see Teid üles ärataks.

1. Valige rida Wake up timer (sisselülitustaimer). Valige 
Once (üks kord), kui soovite ühekordset sisselülitust, 
või Daily (iga päev), kui soovite äratust iga päev samal 
ajal.

 Sisselülitustaimeri deaktiveerimiseks valige käsk Off.

2. Sisestage real Wake up time numbrinuppude või 
nuppude ◄► abil sisselülitusaeg.

3. Real Wake up channel sisestage nuppude ◄► 
abil selle kanali number, millele teler sisse lülitudes 
häälestub.

 Kui olete programminud sisselülituse, kuid Teid ei 
ole teleri sisselülitumise ajal kodus, lülitub seade 
automaatselt kahe tunni möödudes välja, kui selle 
aja jooksul ei ole vajutatud ühelegi teleri esikülje või 
kaugjuhtimispuldi nupule.

Väljalülitustaimeri programmimine

1. Valige rida Turn off timer (väljalülitustaimer). Valige 
Once (üks kord), kui soovite ühekordset väljalülitust, 
või Daily (iga päev), kui soovite väljalülitust iga päev 
samal ajal.

 Automaatse väljalülituse deaktiveerimiseks valige käsk 
Off.

2. Sisestage real Turn off time numbrinuppude või 
nuppude ◄► abil väljalülitusaeg.

Unetaimeri programmimine

1. Valige rida Sleep timer (unetaimer).

2. Määrake nuppude ◄► abil, millise ajavahemiku 
(15 minutit kuni 4 tundi) möödudes teler automaatselt 
ooterežiimile lülitub.

 Selle funktsiooni deaktiveerimiseks valige käsk Off.
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Juhtimisriba

Ekraani allosas olev juhtimisriba võimaldab liikuda kolmele 
järgmisele leheküljele ning eelmisele leheküljele, vajutades 
vastavat värvi nupule kaugjuhtimispuldil.

Juhtimisriba kuvamiseks ning järgmiste funktsioonide 
kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule MENU:

STOP (leheküljevahetuse peatamine)
See funktsioon peatab automaatse leheküljevahetuse. 
Selle funktsiooni valimiseks vajutage punasele nupule. 
Leheküljenumbri kohale kuvatakse sõna STOP. Lehekülje-
vahetuse taastamiseks vajutage uuesti punasele nupule.

??? (peidetud tekst)
Peidetud teksti (nt mälumängude vastuste) kuvamiseks 
vajutage rohelisele nupule. Vastuse uuesti peitmiseks 
vajutage veel kord rohelisele nupule.

ZOOM (suumimine)
Vajutage kollasele nupule: üks kord lehekülje ülemise 
poole teksti suurendamiseks, teine kord lehekülje alumise
poole teksti suurendamiseks ja kolmas kord tavanäitu 
naasmiseks.

MIX (teleteksti kuvamine telepildi peale)
Teleteksti kuvamiseks läbipaistval taustal vajutage sinisele 
nupule. Tavanäidu taastamiseks vajutage uuesti sinisele 
nupule.

Märgistiku ajutine vahetamine
Teletekstifunktsiooniga kasutatavat märgistikku saate vahe-
tada, kui kasutatav ei sobi vaadatava kanaliga. Juhtimis-
riba kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule MENU: 
Seejärel vajutage nupule OK, et kuvada märgistikud, mis 
kuvatakse ??? kohale. Teise märgistiku valimiseks vajuta-
ge rohelisele nupule. Häälestusmenüüs INSTALLATION 
valitud märgistik võetakse uuesti kasutusele, kui teler 
lülitatakse välja või ooterežiimile või vahetatakse kanalit.

Teletekstirežiimil on kasutatavad helitugevuse reguleerimis-
funktsioon ning heli vaigistus.

Teletekstist väljumiseks vajutage nupule EXIT, RETURN 
või lillale nupule.

Teised teleteksti funktsioonid

Välkuudis
Kui teler tuvastab välkuudise, kuvatakse juhtimisribal MIX 
asemele N. Välkuudise vaatamiseks vajutage sinisele 
nupule. Uuenduse korral aktiveerub teletekstifunktsioon 
ning kuvatakse uus info.
See funktsioon deaktiveeritakse, kui teler lülitatakse oote-
režiimile või välja.
Teletekstist väljumiseks vajutage nupule EXIT või RETURN.

Subtiitrid
Mõned kanalid edastavad oma saadetele subtiitreid. 
Vastavate lehekülgede numbrid on ära toodud teleteksti 
sisukorras. Subtiitrite kuvamiseks aktiveerige teletekst, 
leidke subtiitreid sisaldava lehekülje number ning sisesta-
ge see. Kui vastav lehekülg leitakse, ilmuvad telepildile 
subtiitrid. Juhtimisriba kaob mõne sekundi pärast. Ülemise 
riba kuvamiseks vajutage nupule TEXT. Teletekstist välju-
miseks vajutage nupule EXIT või RETURN.

Otsepääs alamlehekülgedele
Mõnikord on info rohkem kui ühel leheküljel. Alamlehekülge-
de valimiseks vajutage nupule ◄ või ►. Leheküljenumbri 
kõrvale ilmub ---. Sisestage numbrinuppude abil alamle-
hekülje number. Alamlehekülgedele otsepääsu andvalt 
režiimilt 
väljumiseks kuvage uus lehekülg, vajutage nupule ◄ või ►
või vahetage kanalit.

Lehekülje kuvamine teatud kellaajal
Mõnes riigis (Hispaania, Beneluxi riigid jne) saab teatud 
teleteksti leheküljed panna ilmuma kindlal kellaajal. Selleks 
kuvage vastav lehekülg ning sisenege alam-lehekülje 
režiimile. Alamlehekülje numbri asemel sisestage kellaaeg 
(nt kellaaeg 17:05 sisestatakse 1705) ning vajutage nupule 
EXIT. Lehekülg kaob ning kuvatakse uuesti seatud ajal, 
kui Te vahepeal ei vaheta kanalit ega lülita telerit välja.

Fastext
Kui on kasutatav teletekstirežiim Fastext, siis on otsepääs 
eelmistele ja järgmistele lehekülgedele asendatud värvi-
liste väljadega (punane, roheline, kollane ja sinine), mis 
suunavad Teid teemadele, mida saate valida vastavat värvi 
nupule vajutades. Samamoodi kuvatakse teised olemas-
olevad teemad. Nendelt väljadelt juhtimisribale pääsemi-
seks vajutage nupule MENU.

Teleteksti reguleerimine
Mõnel juhul parandab see funktsioon kuvatavat teleteksti. 
Kasutage seda funktsiooni, kui teletekstil on järgmised 
vead:
– teleteksti subtiitreid ei kuvata või need ei vaheldu;
– teleteksti lehekülje teatud ridu ei kuvata.
Üldmenüü OVERVIEW kuvamiseks vajutage nupule 
MENU. Valige menüükäsk Installation (häälestus) ning 
vajutage kinnitamiseks nupule OK. Valige menüüs 
INSTALLATION rida Teletext adjustment ning märgistage 
ruuduke või võtke sellest märgistus maha nupu OK abil. 
(Vaikimisi on ruuduke märgistamata.) Seejärel minge 
tagasi teletekstileheküljele, kus märkasite vigu.


