
Setup-valikossa tehtävien asetusten avulla voit mukauttaa T 778:n toimimaan oman A/V-
laitteistosi kanssa. Ellei järjestelmäsi vastaa tarkasti pika-aloitusoppaassa on esitettyä tehtaan 
oletusta, sinun on määritettävä T 778:n tuloliitännät asetusvalikon avulla.  
 
Asetukset-valikossa voit tehdä seuraavat asetukset  
• Ohjauksen asetukset  
• Ohjelmalähteen asetukset  
• Kaiuttimien asetukset  
• Monihuonekäytön asetukset  
• Vahvistinasetukset  
• Heräteasetukset  
• Kuuntelutavan asetukset  
• Etupaneelin näytön asetukset  
• A/V-muistipaikat  
• Järjestelmä ja päivitys  
•  Kieli  
 
Pääset asetusvalikkoon ja sen alivalikoihin noudattamalla ohjeita, jotka on esitetty osiossa 
“DISPLAY THE OSD” ja “NAVIGATING THE OSD AND MAKING CHANGES”.  
 
Control Setup -valikko 
T 778 tukee HDMI Control (CEC) ja äänen paluukanavatoimintoja (ARC). Molemmat 
ominaisuudet ovat käytössäsi, jos myös järjestelmäsi muut laitteet tukevat niitä ja ne yhdistetty T 
778:aan HDMI-liitännän kautta.  
 
AUTO STANDBY (AUTOMAATTINEN VALMIUSTILA) 
T 778 voidaan asettaa siirtymään automaattisesti valmiustilaan, jos ohjelmalähde ei lähetä ääntä 
30 minuuttiin.  

On: T 778 siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos äänilähde ei lähetä ääntä 30 minuuttiin.  
Off: T 778 pysyy päällä, vaikka äänilähde ei lähettäisikään ääntä.  

 
CEC/LAN/BluOS VALMIUSTILASSA  
CEC-, LAN- ja BluOS-toimintojen tila ilmaistaan laitteen ollessa valmiustilassa.  

On  
• CEC-toiminto käytössä. T 778:n HDMI-liitäntöihin kytkettyjen CEC-ominaisuutta tukevien 
kuva- ja äänilähteiden signaali välitetään jatkuvasti CEC-yhteensopivaan televisioon, joka 
on kytketty T778:n HDMI-liitäntään.  
• LAN- ja BluOS-yhteydet pysyvät päällä.  

Off  
• CEC-toiminto ei käytössä. T 778 ei välitä CEC-signaalia, joten T 778:n HDMI-liitäntöihin 
kytkettyjen CEC-ominaisuutta tukevien kuva- ja äänilähteiden signaalia ei välitetä 
televisioon.  
• LAN- ja BluOS-yhteydet ovat käyttämättömiä tai pois päältä.  



 
HDMI-OHJAUS (CEC)  
Consumer Electronics Control (CEC) hyödyntää HDMI:n kaksisuuntaista datayhteyttä ja välittää 
kaukosäätimellä annettavat käskyt kaikille HDMI-kaapelein toisiinsa kytketyille CEC-
yhteensopiville laitteille. CEC-välittää komennot HDMI-liitäntöjen kautta automaattisesti koko 
järjestelmälle.  
Kun HDMI-ohjausta (CEC) tukevat laitteet on kytketty, seuraavat komennot voidaan antaa T 
778:n tai minkä tahansa järjestelmään kuuluvan laitteen kaukosäätimellä.  
Off: Koskee kaikkia alla olevia CEC-ominaisuuksia: Jos valitset asetukseksi “Off”, kyseinen CEC-
toiminto ei ole käytössä.  

Power Off: Jos valitset asetukseksi "On", T 778 siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos se saa 
CEC:n kautta komennon siirtyä valmiustilaan. Jos T 778 vastaanottaa CEC:n kautta komennon 
kytkeytyä päälle, se kytkeytyy vastaavasti päälle.  
Source Switch: Jos valitset asetukseksi "On", T 778 vaihtaa automaattisesti tuloliitännäksi sen 
ohjelmalähteen, jota toinen CEC-laite pyytää. Jos esimerkiksi painat CEC-yhteensopivan BD-
soittimen Play-painiketta, T 778 valitsee ohjelmalähteeksi HDMI-tulon, johon BD-soitin on 
kytketty. Lisäksi CEC-yhteensopiva TV vaihtaa tuloliitännäksi sen, jonka kautta se on yhdistetty 
T 778:aan. Tästä eteenpäin BD-soitinta toistetaan automaattisesti T 778:n ja television avulla.  
 

Audio System: Jos valitset asetukseksi "On", järjestelmäsi äänet toistetaan T 778:n kautta. Tällöin 
CEC-yhteensopiva televisio yleensä mykistää omat kaiuttimensa automaattisesti. Kun tämä 
asetus on käytössä, T 778 reagoi CEC-toiminnon kautta välitettäviin äänenvoimakkuus- ja 
mykistyskomentoihin kun CEC-yhteensopiva televisio välittää omalla kaukosäätimellään annetut 
äänenvoimakkuuskomennot T 778:aan. 

 
ARC Mode: Äänen paluukanava (ARC) mahdollistaa sen, että ARC-ominaisuudella varustettu 
televisio voi lähettää ääntä T 778:aan.  
ARC-asetukset: Off, Auto tai Source Setup.  

Auto: Kun asetus on Auto, T 778 yrittää automaattisesti ottaa vastaan ääntä televisiosta 
aina, kun televisio ilmoittaa CEC:n kautta, että se on kytketty päälle. Jos ARC-yhteys 
voidaan muodostaa, T 778 toistaa television ääntä riippumatta siitä, minkä ohjelmalähteen 
T 778:lla valitset. Näytössä lukee tällöin “HDMI ARC”. Auto-asetus toimii yleensä parhaiten, 
kun kaikki laitteesi tukevat CEC:tä ja automaattisesti oikean ohjelmalähteen valitseva Source 
Switch -toiminto on päällä ("On").  
Source Setup: Ohjelmalähteen asetusvalikossa voit valita digitaaliselle äänen tuloliitännälle 
asetuksen ”ARC”. Kun valitset T 778:sta ohjelmalähteeksi tuloliitännän, joka on määritelty 
ARC-käyttöön, T 778 yrittää muodostaa ARC-yhteyden televisioon. Kun käytät tätä 
asetusta, varmistu, että Source Switch -asetus on "Off". Muussa tapauksessa muut CEC-
laitteet saattavat vaihtaa T 778:n ohjelmalähdettä.  
 

TÄRKEÄÄ  
• “Audio System” -asetuksen on oltava “On”, jotta voit tehdä “ARC Mode” -asetukset.  



• “CEC/LAN/BluOS in Standby” -asetuksen on oltava “On”, jotta ääntä ja kuvaa voidaan 
välittää CEC-yhteensopivasta HDMI-lähteestä CEC-yhteensopivaan televisioon (molemmat 
laitteet kytkettyinä T 778: n kautta). 


