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Komplekt sisaldab

Oluline teave: loe enne digiboksi ühendamist!
Vali digiboksile sobiv asukoht
• Paiguta digiboks televiisori ja ruuteri lähedale
• Arvesta juhtmete pikkust
• Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist
• Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest
• Ära aseta midagi digiboksi peale

Toiteadapter Pult (komplektis on üks kahest)

Kaabel teleriga ühendamiseks (komplektis on üks kahest)
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Digiboksi ühendamine

Digiboksi ühendamine televiisoriga

Ühendamine HDMI-kaabli abil (A)
Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse (skeemil 1A)
ja teine ots televiisori HDMI-pesasse. 

Ühendamine SCART-kaabli abil (B)
Ühenda SCART-kaabli peenike ots digiboksi A/V-pesasse (skeemil 1B) 
ja teine ots televiisori SCART-pesasse.

Digiboksi ühendamine ruuteriga
Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgupesasse (skeemil 2) 
ja teine ots ruuteri kollasesse pesasse.

Toite ühendamine
Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse (skeemil 3) ja seejärel vooluvõrku.

Digiboksi käivitamine
Lülita televiisor sisse ja oota, kuni ekraanile ilmub nutiTV-menüü. Esmakordne käivita-
mine võib võtta kuni 5 minutit. 

Infot digibokside ja muude Elioni seadmete ühendamiseks saad abilehelt 
internetiaadressilt elion.ee/abi
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Puldi kasutamine
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Teleri sisse- ja 
väljalülitamine

nutiTV sisse- ja 
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Järgmine kanal
Peamenüü, valiku 
kinnitamine

Kanali menüü 
(saateinfo, subtiitrid)

Eelmine kanal

Telekanalid (viib 
menüü algusesse)

Helitugevus
Menüüs tagasi 

liikumine (kanali 
vaatamise ajal lülitab

eelmisele kanalile; 
kui põhikanaleid 

vaadates all hoida, siis 
aktiveerib pilt-pildis- 

funktsiooni)

Kanalivahetus
numbriklahvidega



Selleks, et pult hakkaks telerit sisse ja välja lülitama:
• aseta uus pult ja teleripult vastakuti
• hoia 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi       ja       nuppu

• lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
• nüüd vajuta teleripuldi väljalülitamise nuppu. nutiTV puldi märgutuli läheb 

roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda

Proovi nüüd telerit sisse-välja lülitada. Juhul kui see ei õnnestu, tee eelnevad 
tegevused uuesti. Küsimuste korral vaata lisainfot aadressilt elion.ee/abi

Selleks, et pult hakkaks teleri heli juhtima, tee nii.
NB! Enne seadistamist reguleeri digiboksi heli maksimaalseks (nutiTV puldi 
nupuga      ). See tagab edaspidi parima nutiTV helikvaliteedi  ja väldib helitugevuse 
kõikumist erinevate teleriga seotud seadmete kasutamisel (DVD-mängĳa, mängu-
konsool jne). 

Seadista heli       nupp:
• aseta uus pult ja teleripult vastakuti
• hoia 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi       ja       nuppu
• lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
• nüüd vajuta teleripuldi helitugevuse vähendamise nuppu ja hoia seda all, kuni 

nutiTV puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks 
korda

Juhi digiboksi puldiga ka televiisorit!
Algselt juhib pult ainult digiboksi, aga selle saab seadistada nii, 
et teleri vaatamiseks piisab ühest puldist.

Vaata videojuhendit nutiTV peamenüüst (vajuta puldil      ),
abiinfo alt või järgi järgnevaid juhiseid.



Lahendused sagedasematele probleemidele
Levinumatele tõrgetele saad abi Online Abi kasutades – elion.ee/abi.

Online Abi näitab, kas Sinu eKodu teenused töötavad, ja vajaduse korral 
juhendab Sind samm-sammult, et saaksid teenuse taas ise tööle. 
Samuti saad nupulevajutusega seadistada oma ruuteri ja digiboksi. 
Keskkond töötab arvuti ja nutiseadmega.

Probleem
Internetiühendus 
olemas, aga telepilt 
puudub

Kõiki kanaleid 
ei ole näha

Võimalik viga
Digiboksi käivitumine 
ebaõnnestus

Kaablid on valesti 
ühendatud
Teleris on valitud vale 
videosisend

nutiTV teenus ei ole 
veel aktiveeritud
Lemmiklist on aktiivne

Võimalik lahendus
Käivita ruuter ja digiboks uuesti

Kontrolli, kas kõik juhtmed on 
õigesti ühendatud
Vali teleripuldist õige sisend.  
Puldi nupu enamlevinud tähised 
on AV, Video, Source, TV/VRC, 
TV/VIDEO, LINE IN,      , Input
Oota, kuni Elion on teenuse 
aktiveerinud
Vajuta puldil       nuppu. Liigu 
valikule “Telekanalid” ja vali 
“Kõik kanalid”

Seadista heli       nupp:
• aseta uus pult ja teleripult vastakuti
• hoia 5 sekundit korraga all uue nutiTV puldi       ja       nuppu
• lase nupud lahti, puldi märgutuli jääb punakalt põlema
• nüüd vajuta teleripuldi helitugevuse suurendamise nuppu ja hoia seda all, kuni 

märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.

Nüüd saad uue nutiTV puldiga oma teleri heli reguleerida, digiboksi heli enam 
reguleerida ei saa.

Elioni pultide ja muude seadmete kasutamise ja seadistamise kohta saad veel 
infot aadressilt elion.ee/abi



Lisainfo ja tagasiside
Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:
• kodulehelt  elion.ee/abi leiad lähemat teavet kõigi Elioni teenuste kohta
• telefonil 165 saad abi tehnilistes küsimustes
• tehnilise abi telefonidel saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, 

mis on tasuline

Vaata Elioni teenuste kasutamist tutvustavaid videoid nutiTV-s või 
internetilehel elion.ee.

Probleem
Sa ei tea nutiTV 
PIN-koodi

Digiboks ei reageeri 
puldile (puldi tuli 
vilgub, aga digi-
boksi tuli ei vilgu)

Võimalik viga
PIN-kood on 
uuenenud

Puldi ja digiboksi 
sidumine on kadunud 
või tegemata 
(digiboksi või puldi 
vahetuse korral)

Võimalik lahendus
Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui 
oled PIN-i muutnud ja unusta-
nud, siis saab selle algseadista-
da Online Abis – elion.ee/abi
Taasta puldi algseaded:
hoia all       ja       nuppu, kuni 
puldi roheline märgutuli vilgatab 
kaks korda
•  vajuta nooleklahve: alla, alla, 
alla; roheline märgutuli vilgatab 
taas kaks korda
• Seejärel seo pult uuesti 
digiboksiga nutiTV menüüs 
“Seaded”  “nutiTV” 
 “Tehnilised seaded” 
 “Puldi seaded”


