TEHDASASETUSTEN PALAUTUSOHJEITA ERI LAITTEILLE
Tähän dokumenttiin olemme koonneet ohjeita televisiovastaanottimen ja digiboksin
tehdasasetusten palauttamiseen. Lisää ohjeita löydät oman laitteesi käyttöohjeista.
HUOM! Kanavien viritys ei kaikissa päätelaitteissa poista vanhaa kanavalistaa ja tällöin
listan hännille jää ylimääräisiä rivejä. Tehdasetusten palauttaminen on paras ratkaisu
kanavalistojen paikoilleen saamiseksi. Mikäli käytössäsi on älytelevisio, tehdasasetusten
palauttaminen nollaa myös kaikki sovellukset ja salasanat.
TELEVISIOITA
Philips49PUS7909/12
à Asetukset àLaitteisto àYleisasetukset à Asenna TV uudelleen à Kyllä àTelevisio
aloittaa asennuksen alusta.
Sony SmartTV
Tehdasasetukset à Home à Asetukset à tallennustila ja nollaus àtehdasasetusten
palauttaminen
Kanavien viritys àHome àAsetukset àKanavan asetukset àdigikanavien viritys
àautomaattinen haku
Sony SmartTV
àMenu àjärjestelmä àasetukset à anna pin-koodi àalitaan kieli ja maa jne. àskannaus
Philips 24” TV
àPaina Home-näppäintä (talo-kuvake) àValitse ”Asetukset” àValitse ”Yleisasetukset”
àValitse ”Asenna TV uudelleen” àValitse ”Kyllä” àAsetukset ja kanavat nollataan. TV
asennetaan uudelleen àValitse kieleksi ”Suomi” àValitse maaksi ”Suomi” àValitse ”TV
jalustalla” tai vaihtoehtoisesti ”Seinällä” jos TV on seinäkiinnitetty àValitse ”Koti”
àValitse ”Aloita” àValitse ”Asenna antenni-/kaapelikanavat” àValitse ”Jatka” àValitse
”Kaapeli (DVB-C)” àValitse ”Vain digitaaliset kanavat” àValitse ”Aloita” àKun
kanavahaku on valmistunut, valitse ”Valmis” àValitse ”Valmis” àValitse ”Lopeta” àTV:n
asetukset on nyt nollattu ja kanavat haettu uudelleen
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Sony 32”
àPaina Home à asetukset à järjestelmäasetukset à perusasetukset à automaattinen asennus
Samsung Vanha malli 32”
à D.Menu à asetukset àjärjestelmäasetukset àpalauta à paina värejä annetussa järjestyksessä
àviritys käynnistyy à lopuksi d.menu
SAMSUNG T28E
à Menu à järjestelmä à pin 0000 à tee alkuvalinnat à antenni kaapeli à skannaus
DIGIBOKSEJA
Thunder HD6500
à menu à asennus 0000 à tehdasasetukset à palauta kyllä àtyhjennä kanavalista kyllä à suori
ta à palautetaan tehdasasetukset
Topfield 1400
à Menu à asennus àjärjestelmän palautus àtehdasasetusten palautus à nollataan kyllä
àpikahaku àaloita
Handan 5000
à Menu à järjestelmätiedot à tehdasasetukset à palauta kyllä à aloita àexit > exit > exit à
aloita haku

Handan 3300
à Menu à järjestelmän tiedot à tehdasasetukset à resetoi > kyllä à aloita à exit > exit > exit
Humax CXHD 5000 boksi
à menu à asennus àtehdasasetus 0000
MEDION
à menu à laitteen asennus à tehdasasetukset à palauta asetukset kyllä àok
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