
ASENNUSOHJE: TV + VIDEO + DVD-soitin + DIGIBOKSI 

HUOM! Kytkennöissä voi olla malli- ja valmistajakohtaisia eroja. Ne voivat siis vaihdella laitteesta 
riippuen. Laitekohtaiset nimikkeet ja tarkemmat kytkentäohjeet löytyvät kunkin laitteen käyttöohjeesta.  
 
STB = set top box eli digiboksi 

Jos televisiossa on vain yksi SCART-paikka, on siihen helpointa kytkeä digiboksi, videot ja DVD-soitin 
SCART-jakajan avulla. SCART-jakajan voi hankkia esimerkiksi kodinkone- ja elektroniikkaliikkeistä.  
Sen avulla valitaan, mitä laitetta kulloinkin katsotaan. 

 

Jos televisiossa on vain yksi SCART-paikka: 

1. Kytke SCART-jakaja televisioon ja siitä edelleen videoiden, digiboksin ja 
DVD-soittimen SCART-liitäntöihin. 

2. Kytke seinärasiasta tuleva antennijohto videoiden "Antenna In" -liitäntään. 

3. Kytke videoiden "Antenna Out" -liitännästä toinen antennijohto digiboksin 
"Antenna In"- liitäntään. 

4. Kytke digiboksin "Antenna Out" -liitännästä kolmas antennijohto television 
antenniliitäntään, jos haluat katsella myös analogisia lähetyksiä.  

5. SCART-jakajan avulla valitaan, mitä laitetta kulloinkin katsotaan.  
 
Mikäli sinulla on perusdigiboksi (ei-tallentava) ja tallentava DVD-soitin ja 
haluat tallentaa digi-tv-lähetyksiä DVD-soittimen avulla, kytke digiboksi ja 
DVD-soitin toisiinsa SCART-johdon avulla. 

 

Myös muut kuin edellä kuvattu kytkentä ovat mahdollisia, mutta DVD-
soittimen MacroVision-suojaus estää usein DVD:n virheettömän katselun 
esimerkiksi vieressä kuvatussa kytkennässä. 

Ko. kytkennässä DVB-soittimen voi siirtää ketjuun juuri ennen televisiota, 
mikäli DVD-soittimessa on kaksi SCART-liitintä. 

 

 

 
 

 

 

 



Jos televisiossa on kaksi SCART-paikkaa: 

1. Kytke SCART-kaapeli TV:n ja videoiden välille  

Kytke yksi SCART-kaapeli TV:n SCART-liittimestä videoiden TV-SCART-
liittimeen. 

2. Kytke SCART-kaapeli videon ja digiboksin välille 

Kytke toinen SCART-kaapeli videoiden AV2-SCART-liittimestä digiboksin  
TV-SCART-liittimeen. 

3. Kytke kolmas SCART-kaapeli TV:n ja DVD-soittimen välille 
 
Kytke kolmas SCART-kaapeli DVD-soittimen TV-SCART-liittimestä television 
toiseen SCART-paikkaan. 

 4. Kytke antennijohto laitteiden välille 
 
Kytke seinärasiasta tuleva antennijohto digiboksin "Antenna IN" -liitäntään  
ja edelleen "Antenna OUT" -liitännästä toinen antennijohto videon "Antenna IN" -liitäntään.  
Kytke videon "Antenna OUT" -liitännästä kolmas antennijohto TV:n antenniliittimeen. 

5. Kytke virtajohdot seinään ja laita laitteet päälle 

Kytke laitteet sähköjohdolla pistorasiaan ja laita laitteet virtakytkimistä päälle. Tarkasta myös, että 
kaukosäätimiin on laitettu toimivat paristot. 
 
Jos televisiossa on kolme SCART-paikkaa: 

1. Kytke SCART-kaapeli TV:n ja videoiden välille  

Kytke yksi SCART-kaapeli TV:n SCART-liittimestä videoiden  
TV-SCART-liittimeen. 

2. Kytke SCART-kaapeli videon ja digiboksin välille 

Kytke toinen SCART-kaapeli videoiden AV2-SCART-liittimestä digiboksin  
VCR-SCART-liittimeen. 

3. Kytke kolmas SCART-kaapeli digiboksin ja TV:n välille 
 
Kytke kolmas SCART-kaapeli digiboksin TV-SCART-liittimestä television 
kolmanteen SCART-paikkaan. 

4. Kytke neljäs SCART-kaapeli TV:n ja DVD-soittimen välille 

Kytke neljäs SCART-kaapeli DVD-soittimen TV-SCART-liittimestä 
television toiseen SCART-paikkaan. 

 5. Kytke antennijohto laitteiden välille 
 
Kytke seinärasiasta tuleva antennijohto digiboksin "Antenna IN"-liitäntään ja edelleen "Antenna OUT" -
liitännästä toinen antennijohto videon "Antenna IN" -liitäntään. Kytke videon "Antenna OUT" -liitännästä 
kolmas antennijohto TV:n antenniliittimeen. 
 
6. Kytke virtajohdot seinään ja laita laitteet päälle 


