
YLEISIÄ OHJEITA KANAVAHAKUUN 
 
Useimmat televisiot suorittavat kanavahaun automaattisesti, kun kanavahaku käynnistetään. Joskus kanavat on 
haettava manuaalisesti. Jotkin televisiot saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun 
tekemistä ja useissa tapauksissa se on jopa suotavaa. Tehdasasetusten palautus ei poista tallenteita, mutta 
ajastinasetukset on todennäköisesti määriteltävä uudelleen.  
 
Alla listatut ohjeet ovat yleisluontoisia. Valmistaja- ja mallikohtaiset ohjeet löytyvät vastaanottimen ohjekirjasta. 
 

Tehdasasetusten palautus 
 
1. Avaa PÄÄVALIKKO. Paina kaukosäätimen MENU-näppäintä, joka sijaitsee usein kaukosäätimen keskellä olevien nuolinäppäinten 
välittömässä läheisyydessä. Jos kaukosäätimessä ei ole MENU-näppäintä, saattaa tehdasasetusten palautus löytyä HOME (joissakin 
kaukosäätimissä kuvattu taloa esittävällä kuvakkeella) tai OPTIONS -näppäinten takaa. Liikkuminen valikoissa tapahtuu nuolinäppäimillä 
ja nuolinäppäinten keskellä sijaitsevalla OK-näppäimellä. 
 
2. Valitse päävalikosta vaihtoehto ASENNUS. Joissain tapauksissa tehdasasetusten palautus löytyy valitsemalla ASETUKSET tai 
JÄRJESTELMÄASETUKSET. 
 
3. Valitse avautuvasta alavalikosta TEHDASASETUKSET ja toimi näytön ohjeiden mukaan. Joissain tapauksissa joudut vielä valitsemaan 
TEHDASASETUSTEN PALAUTUS.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Automaattinen kanavahaku ilman tehdasasetusten palautusta 
 
1. Avaa PÄÄVALIKKO. Paina kaukosäätimen MENU-näppäintä, joka sijaitsee usein kaukosäätimen keskellä olevien nuolinäppäinten 
välittömässä läheisyydessä. Jos kaukosäätimessä ei ole MENU-näppäintä, saattaa automaattinen kanavahaku löytyä HOME (joissakin 
kaukosäätimissä kuvattu taloa esittävällä kuvakkeella) tai OPTIONS -näppäinten takaa. Liikkuminen valikoissa tapahtuu nuolinäppäimillä 
ja nuolinäppäinten keskellä sijaitsevalla OK-näppäimellä. 
 
2. Valitse päävalikosta vaihtoehto ASENNUS. Joissain tapauksissa kanavahaku löytyy valitsemalla ASETUKSET tai KANAVA-ASETUKSET. 
MENU-valikosta on myös mahdollisesti suoraan valittavissa KANAVAHAKU. 
 
3. Valitse avautuvasta alavalikosta AUTOMAATTINEN KANAVAHAKU tai AUTOMAATTINEN VIRITYS. Laite hakee saatavilla olevat kanavat 
automaattisesti. Tämä toiminto saattaa kestää useamman minuutin. Älä paina kaukosäätimen näppäimiä haun aikana. Kun haku on 
valmis, saattaa vastaanotin vielä pyytää hyväksymään ja tallentamaan haun. 

Manuaalinen kanavahaku 
 
Manuaalinen kanavahaku on paras vaihtoehto silloin, kun automaattinen kanavahaku ei jostain syystä onnistu löytämään yhtäkään 
kanavaa tai joitakin kanavia. Antenniverkossa jokainen kanava toimitetaan vastaanottolaitteeseen useita kanavia sisältävässä 
kanavanipussa. Virittääksesi kanavat manuaalisesti on sinun tiedettävä käyttämäsi lähetinaseman taajuuskanavanumerot. Löydät Digitan 
operoiman UHF-verkon kanavanumerot osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu. Syötä hakukenttään kotiosoitteesi ja saat listan niistä 
lähetysasemista, joiden palvelualueella olet. Valitsemalla haluamasi lähetysaseman Kanavat-pudotusvalikon näet aseman 
taajuuskanavat. Mikäli kuva ei alla listattujen toimenpiteiden jälkeen näy hyvin, kannattaa kokeilla myös muita ehdotettuja asemia. 
DNA:n operoiman VHF-verkon kanavanumerot löytyvät osoitteesta: https://kartat.dna.fi/Peittokartta/.  
 
1. Avaa PÄÄVALIKKO. Paina kaukosäätimen MENU-näppäintä, joka sijaitsee usein kaukosäätimen keskellä olevien nuolinäppäinten 
välittömässä läheisyydessä. Jos kaukosäätimessä ei ole MENU-näppäintä, saattaa manuaalinen kanavahaku löytyä HOME (joissakin 
kaukosäätimissä kuvattu taloa esittävällä kuvakkeella) tai OPTIONS -näppäinten takaa. Liikkuminen valikoissa tapahtuu nuolinäppäimillä 
ja nuolinäppäinten keskellä sijaitsevalla OK-näppäimellä. 
 
2. Valitse päävalikosta vaihtoehto ASENNUS. Joissain tapauksissa kanavahaku löytyy valitsemalla ASETUKSET tai KANAVA-ASETUKSET. 
MENU-valikosta on myös mahdollisesti suoraan valittavissa KANAVAHAKU. 
 
3. Valitse avautuvasta alavalikosta MANUAALINEN KANAVAHAKU, MANUAALINEN VIRITYS tai DIGITAALINEN KÄSINVIRITYS. Valitse 
hakutavaksi KANAVA ja syötä Kanava-kenttään taajuuskanavanumero, jota haet. Tee näin jokaisen hakemasi kanavanipun kohdalla. Osa 
vastaanottimista hakee ensimmäisen valinnan jälkeen automaattisesti loput kanavaniput. Kun haku on valmis, saattaa vastaanotin vielä 
pyytää hyväksymään ja tallentamaan haun. 

http://www.digita.fi/karttapalvelu
https://kartat.dna.fi/Peittokartta/

	Tehdasasetusten palautus
	Automaattinen kanavahaku ilman tehdasasetusten palautusta
	Manuaalinen kanavahaku

