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1 Osien toiminta

HUOMAUTUS: Tietokoneesi kaukosäädin saattaa olla uudempaa mallia, jolloin sen toiminta poikkeaa
tässä oppaassa kuvatun kaukosäätimen toiminnasta. Saat uusimman käyttöoppaan tietokoneesi
tuotetukisivulta osoitteesta http://www.hp.com.

Kaukosäädin muodostaa infrapunalinssin kautta yhteyden tietokoneeseen. Yhteys edellyttää suoraa,
esteetöntä väylää kaukosäätimen infrapunalinssin ja tietokoneen infrapunalinssin välillä.

Muistettavaa:

● Kaukosäätimen toiminta edellyttää Windows®-käyttöjärjestelmää ja QuickPlay-ohjelmaa (vain
tietyt tietokonemallit). Painikkeiden toiminta saattaa vaihdella aktiivisen ohjelman mukaan.

HUOMAUTUS: Lisätietoja QuickPlay-ohjelmiston käyttämisestä on QuickPlay-ohjelmiston
ohjeessa.

● Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen painikkeet. Esimerkiksi
kaukosäätimen ja tietokoneen virtapainikkeella on sama tehtävä, ja voit käyttää kumpaa tahansa.

● Jotkin kaukosäätimen painikkeet toimivat samalla tavalla kuin tietokoneen pikanäppäimet.
Lisätietoja tuetuista pikanäppäimistä on käyttöoppaassa Osoitinlaitteet ja näppäimistö.

Saat käyttöoppaat näkyviin valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.

● Muut kaukosäätimen painikkeet tekevät toimintoja, joille ei ole vastaavaa tietokoneen painiketta
tai esiasennettuja pikanäppäimiä.
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2 Näppäinten pikaopas

Tässä jaksossa on tietoja kaukosäätimen painikkeiden toiminnasta.

HUOMAUTUS: Painikkeiden paikat saattavat vaihdella kaukosäätimen mallin mukaan.

Painike Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt
mallit)

Virta ● Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää
Windowsin painamalla tätä painiketta.

● Kun tietokoneen virta on kytkettynä, voit
katkaista virran tästä samalla tavalla kuin
tietokoneen virtapainikkeella. Lisätietoja on
tietokoneen käyttöoppaassa.

● Kun tietokone on lepotilassa, voit siirtyä
takaisin normaalitilaan painamalla tätä
painiketta nopeasti.

● Kun tietokone on syvässä lepotilassa, voit
siirtyä takaisin normaalitilaan painamalla tätä
painiketta nopeasti.

Voit katkaista virran painamalla tätä painiketta.

DVD Kun painat tätä painiketta, QuickPlay-ohjelman
DVD-tila käynnistyy (vain tietyt mallit).

HUOMAUTUS: Jos tietokone on määritetty
kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä
kirjauduttava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play
-ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut
Windowsiin. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play
-ohjelmien ohjeissa.

● Jos DVD-levyn toisto on meneillään, tätä
painiketta painamalla voit avata DVD-
levyvalikon.

● Jos DVD-levyn toisto ei ole meneillään, tätä
painiketta painamalla voit avata QuickPlay
DVD -soittimen.

media KäynnistäQuickPlay-ohjelma painamalla painiketta
(mallit, joissa on QuickPlay esiasennettuna) tai
DVD Play -ohjelma (mallit, joissa on DVD Play
esiasennettuna).

HUOMAUTUS: Jos tietokone on määritetty
kysymään kirjautumissalasanaa, sinun on ehkä
kirjauduttava Windowsiin. QuickPlay- tai DVD Play
-ohjelma käynnistyy, kun olet kirjautunut
Windowsiin. Lisätietoja on QuickPlay- tai DVD Play
-ohjelmien ohjeissa.

Tämän painikkeen avulla voit avata QuickPlay-
valikon.

Näyttöjen vaihto Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvan
tietokoneeseen liitetystä näyttölaitteesta ulkoiseen
näyttölaitteeseen.

Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvan
tietokoneeseen liitetystä näyttölaitteesta ulkoiseen
näyttölaitteeseen.
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Painike Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt
mallit)

Windows Media
Center

Jos tietokoneessa on Windows Vista® Premium- tai
Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä,
painamalla tätä painiketta voit avata Media Centerin
päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei
ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.

HUOMAUTUS: Käyttöjärjestelmä näkyy
tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.

Jos tietokoneessa on Windows Vista Premium- tai
Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä,
painamalla tätä painiketta voit avata Media Centerin
päävalikon. Windows Media Center -painikkeella ei
ole mitään tehtävää muissa käyttöjärjestelmissä.

HUOMAUTUS: Käyttöjärjestelmä näkyy
tietokoneen pohjaan kiinnitetystä huoltotarrasta.

Kanava / sivu ylös
-painike

● Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin
näppäimistön page up -näppäin.

● Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia
nousevassa järjestyksessä.

● Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin
näppäimistön page up -näppäin.

● Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa kanavia
nousevassa järjestyksessä.

Pysäytä Painamalla painiketta voit lopettaa nykyisen
mediatoiminnon, kuten toiston tai
takaisinkelauksen.

Painamalla painiketta voit lopettaa nykyisen
mediatoiminnon, kuten toiston tai
takaisinkelauksen.

Takaisinkelaus Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun
tallennusvälineen alkuun.

Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun
tallennusvälineen alkuun.

Toisto/Tauko ● Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään,
tätä painiketta painamalla voit aloittaa toiston.

● Jos tallennusvälineen toisto on meneillään,
tätä painiketta painamalla voit keskeyttää
toiston.

● Jos tallennusvälineen toisto ei ole meneillään,
tätä painiketta painamalla voit aloittaa toiston.

● Jos tallennusvälineen toisto on meneillään,
tätä painiketta painamalla voit keskeyttää
toiston.

Kelaa eteenpäin Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun
tallennusvälineen loppuun.

Painamalla tätä painiketta voit kelata valitun
tallennusvälineen loppuun.

Kanava / sivu alas ● Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin
näppäimistön page down -näppäin.

● Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia
laskevassa järjestyksessä.

● Painallus toteuttaa saman toiminnon kuin
näppäimistön page down -näppäin.

● Painamalla tätä voit vaihtaa kanavia
laskevassa järjestyksessä.

Edellinen Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan
tai osan.

Painamalla tätä voit toistaa levyn edellisen raidan
tai osan.

Ylös Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
ylöspäin.

Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
ylöspäin.

Seuraava Painamalla tätä voit toistaa levyn seuraavan raidan
tai osan.

Painamalla tätä voit toistaa levyn seuraavan raidan
tai osan.
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Painike Toiminto Windows-käyttöjärjestelmässä Toiminto QuickPlay-ohjelmassa (vain tietyt
mallit)

Vasemmalle Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
vasemmalle.

Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
vasemmalle.

OK Siirtyminen. Painamalla tätä painiketta voit valita
kohteen näytöltä.

Siirtyminen. Painamalla tätä painiketta voit valita
kohteen näytöltä.

Oikealle Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
oikealle.

Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
oikealle.

Takaisin Painallus tekee saman toiminnon aktiivisessa
ohjelmassa kuin askelpalautin.

● Musiikkitilassa painikkeen painallus siirtää My
Music -ikkunassa hakemistossa yhden tason
ylöspäin.

● DVD-tilassa tämä painike ei ole toiminnassa.

Alas Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
alaspäin.

Siirtyminen. Painamalla tätä voit siirtyä näytöllä
alaspäin.

Tiedot Painamalla tätä voit tarkistaa järjestelmätiedot. Painamalla tätä saat näkyviin QuickPlay-ohjelmien
tiedot ja asetukset.

Äänenvoimakkuu-
den vähennys

Painamalla tätä voit vähentää äänenvoimakkuutta. Painamalla tätä voit vähentää äänenvoimakkuutta.

Mykistys ● Painamalla tätä voit mykistää äänen.

● Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen
painaminen palauttaa äänen.

● Painamalla tätä voit mykistää äänen.

● Jos ääni on mykistettynä, tämän painikkeen
painaminen palauttaa äänen.

Äänenvoimakkuu-
den lisäys

Painamalla tätä voit lisätä äänenvoimakkuutta. Painamalla tätä voit lisätä äänenvoimakkuutta.
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3 Akun asettaminen paikalleen

VAARA Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.

Käytetyt paristot tulee hävittää ohjeiden Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet mukaan, jotka sijaitsevat käyttöopaslevyllä tai Ohje ja tuki -palveluissa. Saat ilmoitukset
näkyviin valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.

Aseta akku kaukosäätimeen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Nosta kaukosäätimen takapaneelissa oleva akkulokeron kansi ylös (1) ja irrota se (2).

2. Aseta akku positiivinen (+) -puoli ylöspäin akkulokeroon (1).
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3. Aseta akkulokeron kansi (2) akkutilan päälle ja paina kansi kiinni (3).
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4 Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuja, jos kaukosäätimesi ei toimi kunnolla.

● Varmista, että kaukosäätimestä on suora esteetön yhteys tietokoneen tai valinnaisen
telakointilaitteen infrapunaporttiin.

● Varmista, että kaukosäädin on tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen infrapunaportin
toiminta-alueella.

● Varmista, että akku on asennettu oikein ja siinä on varausta jäljellä. Vaihda akku tarvittaessa.

● Varmista, että kaukosäädin tukee käyttämääsi tietokonetta tai valinnaista telakointilaitetta.
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