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Mugav menüü
Menüüs liikumine on tehtud lihtsaks ning kõik 
oluline on korraga ekraanil. Telekanalite 
nimekirja saad kiirelt ekraanile, vajutades 
noolt vasakule. Vajuta puldil noolt üles 
või alla ning vaheta telekanaleid. Proovi 
nooleklahvi all hoida, nii liigud 
kanalite nimekirjas eriti kiirelt edasi 
või tagasi. Samuti saad luua 
kanalite lemmiklisti, et sinu 
lemmiktelekanalid oleksid 
kiirelt leitavad.

Uus ja lihtne pult
Uuel puldil on vaid olulised nupud 
ja need asuvad mugavalt pöidla all. 
Vajuta OK nuppu ja sulle avaneb 
menüü. Menüüs liikumiseks 
vajuta nooli ülesse ja alla, valikute 
tegemiseks kasuta nooli vasakule ja 
paremale.



Sisukas  
põhipakett sulle 
sobivas keeles 
Uues paketis on enimvaadatud te
lekanalid ning sina valid, kas soovid 
põhipaketti eesti või vene keeles. 
Lisaks kuuluvad põhipaketti Filmi
riiul ja kordusTV, kus on nüüdsest 
kodumaiste saadete järelvaatamine 
reklaamivaba. Kui põhipaketist jääb 
väheks, telli juurde noppekanaleid ja 
teemapakette.

KordusTV – vaata kodumaiseid  
saateid uuesti
Nüüd on kordusTV põhipaketi osa ning kodumaiseid saateid 
saad järelvaadata reklaamivabalt. Selleks liigu menüüs kor
dusTV ikoonile ja leia saade, mida soovid uuesti vaadata. Kõiki 
kodumaised saateid saab järelvaadata 8 päeva jooksul.



Filmiriiulilt leiad alati, mida vaadata 
Sinu põhipaketis on ka Filmiriiul, kus saad ilma lisatasuta vaadata üle 
kolmekümne filmi erinevatest žanritest. Filmide valik muutub igal nädalal. 
Sobiva filmi leidmiseks liigu Filmiriiuli ikoonile ja sisene. Sobiva filmi saad  
käima panna OK nupuga. Kerimiseks kasuta nooleklahve, pausile panemi
seks vajuta OK, ning filmist välja saad „tagasi”  nupu abil. Samu nuppe 
kasuta ka kordusTV, salvestuste või videolaenutuse filmide puhul.

Jäta paberist telekavad poodi, sest 
sinu nutiTV teab telekava peast. 
Selleks liigu Telekava ikoonile, vali 
soovitud päev ja kõikide telekanalite 
programm on sinu ees. Telekava on 
ka sinu nutitelefonis – lae alla  

minuTV äpp. Proovi ka meeldetule
tust – saatele liikudes, saad määra
ta, et teler selle algust sulle meelde 
tuletaks. Sealt saad ka saateid 
salvestama panna. Viimane eeldab 
muidugi salvestusteenuse tellimist.

Sinu digitaalsed telekavad



Sinu teler on ka raadio 
Raadioga veel telepilti ei näe, kuid sinu teler oskab olla suurepärane raadio. 
nutiTV valikus on kõik Eesti raadiojaamad. Lisaks noppisime sinu jaoks vali
kusse ka erinevate žanrite netiraadioid. Raadio avamiseks liigu menüüs Raa
dio ikoonile ja vali noolenuppudega sobiv kanal.

Kõikide põhipaketi kanalite prog
rammi saad järelvaadata ja lemmik
seriaalide episoodid korraga 
salvestama panna. Ja veelgi enam – 
nüüd võid ajas vabalt tagasi minna, 
sest kahe nädala saated ja filmid on 
sinul juba salvestatud. Salvestamise 
tellimiseks vali menüüst Salvestu
sed ja telli see otse teleriekraanilt.

Kui sul on salvestamine tellitud, 
leiad Salvestuste ikooni alt kõik 
need saated ja filmid, mida oled ise 
salvestama pannud. Kui soovid aga 
kasutada ajamasinat, liigu menüüs 
ikoonile Telekava ja vali sobiv päev. 
Ajamasinaga saad järelvaadata saa
teid viimasest kahest nädalast.

Salvestamine on nagu ajamasin



Videolaenutus – mugavaim kino 
Videolaenutuses on teleriekraani uusimad filmid. Vali pidevalt uuene
vast filmi valikust meelepäraseid linateoseid ja vaata neid sulle sobival 
ajal. Tellimiseks liigu menüüs Videolaenutuse ikoonile ja telli see otse 
teleri ekraanilt.

Lastele oma lastenurk
Lastele on loodud emakeelne ja vägivallavaba sisuga lastenurk, kus 
on koos saated, sarjad ja multikad. Oma lemmikute vaatamisega 
saavad pere pisemad omal käel hakkama – see on lihtne ja lõbus. 
Lastenurga tellimiseks liigu menüüs Lastenurga ikoonile ja telli see 
otse teleriekraanilt.



Uuendused vajavad  
kaasaegseid seadmeid 
Uus nutiTV menüü toimib, kui sul on Motorola digiboks või Sam
sungi SmartTV teler. Amino digiboksiga uue nutiTV menüüd ei näe 
ja seepärast soovitamegi kasutada kaasaegseid seadmeid.

Kuidas nutiTVd endale tellida?
Uue nutiTV saad endale tellida nii Elioni iseteenindusest kui 
ka praeguse nutiTV ekraanilt. Samuti võid astuda läbi Elioni 
poest või helistada telefonil 165.




