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Algasetused
Salvestage digitaal- ja analoogkanalid teleri kanalimällu. Neid kanaleid saab hiljem sortida.
(Selles kasutusjuhendis mõeldakse digikanalite all maapealset digisignaali edastavaid kanaleid ning analoogkanalite all 
analoogsignaali edastavaid kaabel-TV-kanaleid.)

■ Eelmisesse menüüsse naasmine ➨ 

■ Väljumine ➨ 

■ Kui JVC logo ei ilmu või soovite hiljem muudatusi teha
➨ Digikanalite asetused: „Digi-TV asetused” (lk 40)
„Digi-TV kanaliotsing” (lk 44)
Analoogkanalite asetused: „Seadistamine” (lk 35)

• Kuvatakse ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel.
• Samuti võib kasutada seadmel olevat sisse- ja väljalülitusnuppu.

TagasiMis on T-V LINK?
Teleri ühendamisel T-V LINKiga ühilduva 
seadmega on võimalik:
• Salvestada analoogkanalid kohe 

seadme kanalimällu.
• Kasutada otsesalvestusfunktsiooni.

➨ „Tehnilised andmed” (lk 55)

■ T-V LINKi teised nimetused
T-V LINK (JVC), Q-LINK (Panaso nic), 
Megalogic (Grundig), Data Logic 
(Metz), SMARTLINK (Sony), 
Easy Link (Philips)

 

Alustage ■ Kaugjuhtimispult ei tööta

• Veenduge, et juhitavaks sead-
meks on valitud teler.

Salvestage digikanalid kanalimällu

Valige kasutatav keel

Valige asukohariik

Seadke antenni toide

Otsige digikanaleid

Salvestage digikanalid kanalimällu

■ Kui digikanaleid ei leita, kuvatakse järgmine teade.

(järgmine lehekülg)

• Pärast järgmiste toimingute teostamist lugege osa „Kui teler ei leia digi-
kanaleid” lk 15 ning proovige uuesti digikanaleid leida.

• Ekraanimenüüde keel 
digikanalite, kaasa 
arvatud digi-TV menüü 
vaatamisel.

• Vastuvõetavad digi-
kanalid on asukoha-
maast olenevalt erine-
vad.

• Illustratsioonid kehtivad 
Soome kohta.

• Valige asetus On ainult 
siis, kui kasutate anten-
ni, mis vajab lisatoidet.
➨   „Toaantenni toide” 

(lk 56)

valige

kinnitage

valige

kinnitage

valige

järgmine

1

2

3

4

5
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Teie uus teler!

Digikanalite vaatamine
■ Kanaliinfo vaatamine
■ Kanali valimine
■ Raadio kuulamine

Analoogkanalite vaatamine
■ Kellaaja kuvamine
■ Kanalitabeli kasutamine

Teleteksti vaatamine
■ Teksti suurendamine
■ Lemmiklehekülgede märgistamine
■ Peidetud lehekülgede kuvamine

Elektroonilise 
saatekava (EPG) 
kasutamine
■ 8 päeva saatekava vaatamine
■ Saate otsimine vastavalt liigile
■ Vaadatava või salvestatava saate 

taimerlülitus

Videote ja DVD-de vaatamine
■ Kõrge kvaliteediga video vaatamine (S-VIDEO)
■ Ühendatud seadmetele nimede andmine
■ Heli pealesalvestamine videotele

Isiklikud eelistused

■ Pildi reguleerimine

■ Heli reguleerimine

■ Eriasetused
(unetaimer, lapselukk jne)

■ Põhiasetused
(kanaliasetused jne)

■ Digikanalite asetused
(taimersalvestus / asetused / kanaliasetused jne)

Telerirežiim Tekstirežiim
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Elektroonilise saatekava (EPG) kasutamine 
(Electronic Programme Guide)

Digikanalitele on kaheksa päeva saatekava, kust võite kontrollida saateinfot ning seada taimerlülituse.

Kuvatakse 
ainult saated, 
mis vastavad 
valitud liigile

• Kui kellaaega ei ole seatud 
➨ „Seadke kellaaeg õigeks” 
(lk 56).

• Valige vaikimisi kasutuskeel 
kanalinimede ja kanaliinfo 
kuvamiseks 
➨ „Elektroonilise saatekava keel” 
(lk 41).

Valige digikanalid

Kuvage elektrooniline saatekava

■ Vaadake saateinfot

■ Sulgege elektrooniline saatekava

■ Saate otsimine 
vastavalt liigile

  Saate liigi sümbol

• Saadete liigid võivad asukohariigist olene-
valt olla erinevad.

• Ülaltoodud joonisel on Soomes kasutatavad 
saateliikide sümbolid.

■ Kanalid ja saadete nimetused illustratsioonidel on ainult näited.

■ Valige teler või raadio

Saate liik

Kuupäev Kanal Saade

Üldine
Film
Uudised
Meelelahutus
Sport
Lastesaated

Muusikasaated
Kultuurisaated
Päevakajalised
teemad

Haridussaated
Hobisaated
Lisafunktsioonid

Otsige saade
■ Valige saade ➨ (lk 19)

■ Seadke saatele taimer-
lülitus

valige aeg / kanal / saade

valige veerg
(kuupäev ➨ kanal ➨ saade)

Kuvage saateliikide nimistu

Valige saate liik

• Valida saab rohkem kui ühe saateliigi.

■ Kiirotsing

• Valida saab ainult ühe 
saateliigi.

Otsige saade Kuvatakse valitud saateliigid

• Kuvatakse ainult valitud liiki saated.

Kuvage taimerifunktsioon Timer
• Valige enne saade, millele soovite taimerlülitust seada.

Seadke taimerlülitus
➨ punkt y osas „Taimersalvestuse kasutamine” (lk 28)

Kinnitage taimerlülitus

• Lisainfot taimersalvestuse kohta leiate osast 
➨ „Taimersalvestuse kasutamine” (lk 28)

(punane): taimerlülitus salves-
tamiseks
(sinine): taimerlülitus vaata-
miseks

: Sisestatud saateaeg on 
lühem kui tegelik saateaeg

(roheline)

valige

kinnitage / 
tühistage

otsige

valige

(punane)

otsing

Taimerlülituse 
seadmine
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Analoogkanalite korrastamine
Korrastage algasetuste käigus automaatselt kanalimällu salvestatud kanaleid (lk 14).

■ Eelmisesse menüüsse 
naasmine

■ Väljumine

Kui olete algasetused (lk 14) teinud, minge punkti t juurde.

Kanali asukoha 
muutmine

Kanali nime 
muutmine

Kanali lisamine

Kanali kustuta-
mine

Uue kanali 
salvestamine 
kanalimällu

Valige analoogkanalid

Kuvage menüü

Valige SET UP (seadistamine)

Valige EDIT/MANUAL

Valige rida

Korrastage

Kinnitage seaded

Lõpetage

• Kui kuvatakse teade 
„FEATURE NOT 
AVAILABLE” (funktsioon 
ei ole kasutatav):
➨ Kas T-V LINKiga ühil-

duv seade on ühenda-
tud sisendisse EXT-2?

➨ Kas seade on sisse 
lülitatud?

• T-V LINK ➨ (lk 12)

■ Kui kasutate 
T-V LINKi

■ Kui T-V LINKi 
ei kasutata

Alustage Valige uus asukoht Lõpetage

valige

võtke välja pange tagasi

Alustage Sisestage kanali nimi ■ Kui valite nime nimede loetelust

(punane)
sisestage 
esimene 
tähemärk (sinine)

valige

kinnitage

järgmine 
veerg

sisestage

■ Kui annate ise kanalile nime

Valige CH/CC Sisestage numberAlustage

järgmine 
veerg

kinnitage

(roheline)

• CH/CC-nimistu ➨ (lk 54)

• Toimub signaali 
vastuvõtt.

Kustutage

Kanaliotsingu alustamine
• Algab automaatotsing 

ning kuvatakse esi-
mene leitud kanal.
➨ Korrake eelmisi 

punkte, kuni kuva-
takse soovitud 
kanal

• Vajaduse korral vajutage edastus-
süsteemi muutmiseks nupule ►.
➨ „Kasutatavad edastussüstee-

mid (analoogkanalid)” (lk 55)

■ Reguleerige

• Pildi täppishäälestus

• Heli täppishäälestus

valige

(kollane)

(sinine) (punane) (roheline)

Alates suur-
test sage-
dustest

Alates väi-
kestest sa-
gedustest

Alustage

Kinnitage valik

(kollane) (sinine)

Valige edastussüsteem

valige

järgmine

järgmine

valige

valige


