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2

Sisukord

Üldist 3
Komplekt sisaldab 3
Digiboksi võimalikud ühendusskeemid 4
Kodulahendus 5

Ühe televiisori ühendamine kaabliga 5
Ühe televiisori ühendamine kaablita 6
Kahe televiisori ühendamine: üks kaabliga, teine kaablita 7

Korrusmaja lahendus 8
Ühe televiisori ühendamine kaabliga 8

Elioni pult 9
Digiboksi kasutamine 10
Televisiooniteenuse kasutamine 10
Elektrooniline telekava, seaded, lemmiklistid 11
Meelespea 12
Teemapakettide tellimine 13
Videolaenutuse kasutamine 14

Video tellimine 14
Tellitud videote vaatamine 14

Elioni pildialbum 15
Milleks on Elioni pildialbum ette nähtud? 15
Kuidas Pildialbumisse üles laadida pilte/fotosid? 16
Kuidas luua uusi albumeid? 19
Albumi seadistamine 19
Piltide vaatamine veebist. Slaidiesitlus. Piltide seadistused 20
Sõbragruppide loomine ja Albumite vaatamisõiguste andmine 21
Sõprade poolt Sulle väljajagatud Albumite vaatamine 23
Kuidas siduda hot.ee konto oma digiTV digiboksiga? 23
Kuidas digiTV-s albumeid ja pilte vaadata? 24

Raadio 26
Salvestusteenused 26
Jooksva saate salvestus 27
Salvestus elektroonilisest saatekavast 27
Puhverteenus 28
Salvestuste nimekiri 28
Ühe digiTV ühenduse taga limiteeritud telekanalite konfliktihaldus 29
Digiboksi seaded 29
Kodulahenduses esinevaid probleeme ja võima likke lahendusi 30
Korrusmaja Lahenduses esinevaid probleeme ja võimalikke lahendusi 31
Salvestava digiboksi probleeme ja võimalikke lahendusi 32



3

Üldist

Amino AmiNET 530 salvestava digiboksiga on Sul võimalik lisaks digitelevisiooni tavateenus-
tele salvestada telesaateid otse digiboksi kõvakettale ning neid taasesitada Sulle sobival ajal.
Amino salvestava digiboksiga saad salvestada ühte telekanalit ning vaadata samal ajal teist. 
Salvestamiseks märgista lihtsalt soovitud saade elektroonilises saatekavas või käivita vaada-
tava saate salvestus otse puldilt. Samuti pakub AmiNET 530 digiboks nn puhverteenust, mis
võimaldab Sul vaadatavat kanalit mistahes hetkel pausi peale panna ning kuni 30 min ulatuses
edasi-tagasi kerida.

Loomulikult saad salvestava digiboksiga kuulata raadiot, laenutada videoid otse teleri ekraanil, 
tellida juurde lisatasulisi teemapakette, mängida ajaviitemänge ja vaadata Pildialbumi abil sõp-
rade fotosid. Tellitud lisateenuste (teemapaketid, videod, mängud) eest tasud igakuise 
Elioni arvega.

Komplekt sisaldab

1. Amino AmiNET 530 salvestav digiboks
2. Elioni digiboksi pult (versioon S1)
3. 2 AAA-patareid puldile
4. Amino AmiNET 530 digiboksi vooluadapter
5. SCART-SCART-kaabel digiboksi ühendamiseks teleriga
6. 10m Amino CAT5 kaabel
7. Salvestava digiboksi kasutusjuhend
8. Müügigarantii tingimused

NB! Salvestava digiboksi komplekti ei ole lisatud HDMI-kaablit!
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Digiboksi võimalikud ühendusskeemid

Ühenda Amino salvestav digiboks AmiNET530 halli võrgukaabli (CAT5) abil ruuteriga. Üldjuhul
peab digiboks olema ühendatud ruuteri 4. porti (või 3. porti, juhul kui 4. pordis on juba teine 
digiboks).  Seejärel ühenda digiboks teleriga SCART-, Component Video või HDMI-kaabli abil 
(olenevalt teleri vabast sisendist). Lülita teler vastava sisendi režiimile. Seejärel ühenda 
digiboks vooluvõrku.

NB! Component Video ja HDMI-kaableid komplektis ei ole!

NB! Esmakordsel digiboksi võrkuühendamisel võib digiboksil tarkvara allalaadimise ja 
failisüsteemi ülesehitamine võtta aega kuni 15 min! Samal ajal ei ole soovitav juhtmeid lahti 
ühendada. Teleriekraan ei pruugi sel ajal pilti näidata, küll aga vilguvad digiboksi esipaneelil 
erinevad tuled.

NB! Kui kasutad salvestavat digiboksi täiendava vaatamiskohana (lisaks olemasolevale digi-
boksile), siis veendu, et kasutatav ruuter on õigesti seadistatud kahe vaatamiskoha režiimis 
töötamiseks. Selle kohta leiad abi Elioni digiTV veebist aadressil tv.elion.ee/ruuteriseadistus. 
Seadistamiseks tuleb antud lehel vajutada EDASI-nuppu.

digiboks AmiNET530 

HDMI-kaabel teleri 
HDMI-sisendisse

CAT 5-kaabel 
ruuteri 4. porti

SCART-kaabel teleri 
SCART-sisendisse

Component Video 
YPbPr kaabel telerisse
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Kodulahendus

Ruuteriks sobib ADSLi stardikomplekt.

Ühe televiisori ühendamine kaabliga

1

1DSL

DSL

RESET
ON/OFFETHERNET

2
2

3
3

4

4

TV

SpeedTouchi ruuter

digiboks AmiNET530 

Telefonikaabel

digiboks AmiNET530

Eth4

SCART-kaabel

HDMI-kaabel

Component Video (YPbPr) kaabel

CAT5-kaabel

•  Internetiühenduse saamiseks ühenda arvuti (võrgukaart) ruuteri 1. või 2. porti.

•  Televisioonisignaali juhtimiseks ruuterist telerisse ühenda digiboks ruuteri 3. või 4. porti.
Pärast seda ühenda digiboks teleriga. Ruuteri 3. porti ühenda juhul, kui on tegemist täien-
dava vaatamiskohaga. Kui Sa ei kasuta täiendavat vaatamiskohta, saad kasutada 3. porti
internetiühenduse saamiseks.

Vt ka ruuteri kasutusjuhendit.
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Ühe televiisori ühendamine kaablita

Ruckus 2825 ruuter *

Ruckus 2111 adapter *

1

1DSL

DSL

RESET
ON/OFFETHERNET

2
2

3
3

4

4

TV

SpeedTouchi ruuter

digiboks AmiNET530 

Telefonikaabel

digiboks AmiNET530 

Eth4

SCART-kaabel

HDMI-kaabel

Component Video (YPbPr) kaabel

CAT5-kaabel

CAT5-kaabel

•  Ühenda telefonikaabel DSL-porti.

•  Internetiühenduse saamiseks ühenda arvuti (võrgukaart) ruuteri 1. või 2. porti.

•  Televisioonisignaali juhtimiseks ruuterist telerisse ühenda digiboks ruuteri 3. või 4. porti.
Pärast seda ühenda digiboks teleriga. Ruuteri 3. porti ühenda juhul, kui on tegemist täien-
dava vaatamiskohaga. Kui Sa ei kasuta täiendavat vaatamiskohta, saad kasutada 3. porti
internetiühenduse saamiseks.

* Ruckus – juhtmevaba komplekt digiboksi ühendamiseks ruuteriga. Vt ka ruuteri ja Ruckuse seadmete kasutusjuhendeid.

NB! Ruckus ei kuulu Salvestava digiboksi komplekti. Osta Ruckus Elioni esindusest.
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Kahe televiisori ühendamine: üks kaabliga, teine kaablita

Ruckus 2825 ruuter * Ruckus 2111 adapter *

1

1DSL

DSL

RESET
ON/OFFETHERNET
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TV

TV

SpeedTouchi ruuter

digiboks AmiNET530 

Telefonikaabel

digiboks AmiNET530 

digiboks AmiNET530 

Telefonikaabel

digiboks AmiNET530 

Eth4Eth3

CAT5-kaabel

CAT5-kaabel

CAT5-kaabel
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•  Ühenda telefonikaabel DSL-porti.

•  Internetiühenduse saamiseks ühenda arvuti (võrgukaart) ruuteri 1. või 2. porti.

•  Televisioonisignaali juhtimiseks ruuterist telerisse ühenda digiboks ruuteri 3. või 4. porti.
Pärast seda ühenda digiboks teleriga. Ruuteri pead seadistama nii, et ruuteri kolmandasse 
pesasse saab ühendada teise digiboksi. Ruuteri automaatse seadistamise portaal asub aad-
ressil tv.elion.ee/ruuteriseadistus. Seadistamiseks tuleb vaid antud lehel vajutada
EDASI-nuppu.

* Ruckus – juhtmevaba komplekt digiboksi ühendamiseks ruuteriga. Vt ka ruuteri ja Ruckuse seadmete kasutusjuhendeid.

NB! Ruckus ei kuulu Salvestava digiboksi komplekti. Osta Ruckus Elioni esindusest.

Soovi korral kasuta kahe televiisori ühendamiseks ainult kaableid või Ruckuse komplekte.

Korrusmaja lahendus

Ruuteriks sobib ainult Korrusmaja stardikomplekt.

Ühe televiisori ühendamine kaabliga

•  Ühendata korterisse veetud võrgukaabel ruuteri 1. porti.

•  Internetiühenduse saamiseks ühenda arvuti (võrgukaart) ruuteri 2. porti.

•  Televisioonisignaali juhtimiseks ruuterist telerisse ühenda digiboks ruuteri 3. või 4. porti.
Pärast seda ühenda digiboks teleriga. Ruuteri 3. porti ühenda juhul, kui on tegemist täien-
dava vaatamiskohaga. Kui saei kasuta täiendavat vaatamiskohta, saad kasutada 3. porti
internetiühenduse saamiseks.

Vt ka ruuteri kasutusjuhendit.

Ka kõik ülejäänud Korrusmaja lahenduse ühendusskeemid on sarnased Kodulahenduse vasta-
vate ühendusskeemidega.
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Elioni pult

režiimi näitamiseks:
STB – pult on digiboksi

juhtimise režiimis;
TV – pult on teleri
juhtimise režiimis

Lülitab viimase ja sellele
eelneva TV-kanali vahel

Klahvid teleri helitugevuse
reguleerimiseks

Nooleklahvid liikumiseks
menüüdes, digiboksi

helitugevuse reguleerimine,
OK-klahv valiku kinnitamiseks

Lülitab hääletule
režiimile ja tagasi

Aktiivse lehekülje uuendamiseks
digiboksi menüüs

Lülitab puldi digiboksi (digiTV)
juhtimisrežiimi

Lülitab digiboksi või teleri sisse/välja

Numbriklahvid kanalite
(nii digiTV kui ka tavaTV)
aktiveerimiseks

ENTER-klahv väärtuste
sisestamiseks (samaväärne
OK-klahviga)

Lülitab kanaleid
järjekorras edasi-tagasi
(nii digiTV kui ka tavaTV)

Lülitab digiboksi või teleri
menüürežiimi

Värvilised navigatsiooniklahvid

Salvestamise ja videolaenutuse
juhtimisklahvid

Teleri audio/video 
sisendid

Liikumiseks menüüdes lehekaupa

Lülitab puldi teleri (tavaTV)
juhtimise režiimi

Elioni puldi ühildamiseks teleriga vaata juhendit veebiaadressilt tv.elion.ee/abi.php.

SS1S1 – märk näitab, et tegu on
salvestava digiboksi puldiga
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Digiboksi kasutamine

Vajuta digiboksi puldil STB-klahvi . Selle abil 
lülitad puldi digiboksi juhtimisrežiimi.

Salvestava digiboksi digiTV põhimenüüs 
on 9 valikut:
TELEVISIOON, VIDEOLAENUTUS, MÄNGUD, 
SALVESTUSED, PILDIALBUM, TEEMAPAKETID, 
RAADIO, INTERNET, SEADED. Põhimenüü 
saad alati ette kuvada, kui vajutad puldil
MENU-klahvi .

Televisiooniteenuse kasutamine

Pärast põhimenüüs valiku TELEVISIOON tege-
mist avaneb ekraanipilt, mille vasakus servas 
on telekanalite nimekiri ja taustal jookseb 
aktiivse kanali pilt.
Ekraani allosas kuvatakse inforiba aktiivse
kanali jooksva ja sellele järgneva saate kohta
ning lisaks navigeerimisriba puldi värviliste 
navigatsiooniklahvide funktsioonidega. Puldi
nooleklahvidega  ja  on võimalik liiku-
da nimekirjas üles-alla. Soovitud telekanali 
valimiseks vajuta OK-klahvi . Kui vajutad 
OK-klahvi teist korda, kaob kanalite nime-
kiri ekraanilt.

Nõuanne! Kanalite nimekirjas on võimalik liikuda ka lehekülje kaupa, kasutades puldi klahve
Pg Down ja Pg Up . Kanali vahetamiseks võid valida ka puldil vastava kanali numbri. 
Samuti saad telekanalite vahel liikuda ka ja klahvi abil.

Kanalite nimekirja esilekutsumiseks tuleb puldil vajutada OK-klahvi .

Helitugevuse reguleerimiseks saab kasutada  ja klahve. Navigatsiooniribal näed helitugevu-
se nivood näitavat riba. Helitugevust on võimalik reguleerida kindlate sammude kaupa vahe-
mikus 0 kuni 20.

NB! Puldil olev helitugevuse reguleerimise klahv  ja  on ette nähtud televiisori enda 
helitugevuse (mitte digiboksi heliväljundi) reguleerimiseks. Selle klahvi aktiveerimiseks ühilda 
kõigepealt digiboksi pult televiisoriga (vt Amino puldi ühildamine televiisoriga).
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Elektrooniline telekava, seaded, lemmiklistid

Puldi kollase navigatsiooniklahviga Info
saad telekanali vaatamisrežiimis kuvada infori-
ba telekanali jooksva ja sellele järgneva saate 
kohta. Lisaks kuvatakse jooksva saate info-
akent detailsema saate tutvustusega (kui see
tutvustus on saatekavas saadaval). Infoakna
eemaldamiseks vajuta OK-klahvi .

Rohelise navigatsiooniklahviga Seaded
saad ette kuvada telekanali audio ja subtiitrite
valikut. Samuti lukustada või avada telekana-
leid PIN-koodi abil. Kuvatakse ainult neid heli 
ja subtiitrite keele valikuid, mida konkreetne
telekanal edastab. Lisaks on võimalik rohelise
klahvi abil siseneda Lemmiklistide toimetami-
se menüüsse.

Sinise navigatsiooniklahviga Telekava saad
igal kanalil kuvada elektroonilist saatekava.
ja nooleklahvidega on võimalik liikuda sama
telekanali eelnevate või järgnevate päevade 
saatekavade vahel.

Mõnede saadete taga on (*) märk, mis tähen-
dab, et Sul on võimalus tutvuda saate lühitut-
vustusega. Selleks vajuta saate peal kollast
Info navigatsiooniklahvi ning Sulle kuvatakse 
eraldi aknas saate kohta käivat Lisainfot.

Menüüdest ja infoakendest väljumiseks kasuta 
puldil punast Tagasi-klahvi.

Nõuanne! Kui vajutad programmi vaatamise
režiimis ja nooleklahve, näed ekraani
allosas telekanalite infoakent. Veel kord  või 
 nooleklahve vajutades on võimalik liikuda

kanali kaupa vastavalt üles või alla. Vastava 
kanali peal OK-klahvi vajutades on võima-
lik see kohe aktiveerida.

Nõuanne! Kui soovid kanalit vahetamata sul-
geda ekraanil olevat kanalite nimekirja, kus
oled nooleklahvidega liikunud teise kanali peale, vajuta puldil Last Ch-klahvi .
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Meelespea

Otse elektroonilisest telekavast on võimalik 
huvipakkuvaid telesaateid reserveerida ehk 
aktiveerida neile meelespea, et vältida tele-
saate vaatamise ununemist. Meelespead on 
hea kasutada ka siis, kui soovid mõnda tele-
saadet välisele seadmele salvestada, aga ise
pole õigel ajal kodus.

Vali puldi sinise Telekava-klahviga soovi-
tud kanali elektrooniline telekava. Meelespea 
aktiveerimiseks liigu puldi nooleklahvidega
soovitud saatele ning vajuta puldil rohelist
Meelespea-klahvi.

Avanenud menüüaknas vali puldi nooleklahvidega Lisa saatele meelespea ning vajuta
OK-klahvi . Saatele on nüüd määratud meelespea. Meelespea teavitab Sind teleriekraanil 
saabuvast saatest isegi siis, kui samal ajal vaatad mõnda teist kanalit.

Salvestamine elektroonilisest saatekavast

Otse elektroonilisest saatekavast on võimalik huvipakkuvaid telesaateid märkida salvestami-
seks. Korraga saad salvestada ühte saadet. Aktiveeri puldi sinise Telekava-klahviga soovitud
telekanali saatekava. Salvestuse märkimiseks liigu puldi nooleklahvidega soovitud saatele ning 
vajuta puldil kollast Salvesta-klahvi. Avanenud menüüaknas vali puldi nooleklahvidega
valik Lisa salvestus ning vajuta OK-klahvi . Saade on nüüd märgitud salvestamiseks. Seda
saadet salvestatakse isegi siis, kui samal ajal vaatad mõnda teist telekanalit. Pärast salvestuse
lõppu lisatakse salvestatud saade Salvestuste nimekirja.

Vt ka peatükki Salvestusteenused.
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Teemapakettide tellimine

Lisatasulised teemapaketid on mitmest tele-
kanalist koosnevad paketid, mida saad Elioni
digiTV kliendina tellida lisaks põhipaketi kana-
litele. Valitavad teemapaketid sõltuvad pisut
Sinu televisioonitootest ja selle põhipaketist. 
Teemapakette saad tellida e-teenindusest,
klienditeeninduse telefonil 165, Elioni esindu-
sest või otse teleriekraanilt.

Teemapakette saad tellida kas digiTV avalehelt
(puldil MENU-klahv ), klõpsates põhime-
nüüs Teemapaketid, või otse soovitud teleka-
nalilt, mis kuulub tellitavasse teemapaketti. 
Soovitud teemapaketi tellimise kinnituseks on 
tarvis sisestada digiboksi PIN-kood.

Tellitud teemapaketid aktiveeruvad kohe
pärast tellimuse kinnitamist.



14

Videolaenutuse kasutamine

Videolaenutus võimaldab tellida digiboksi vahendusel vaatamiseks filme kodust lahkumata.
Pärast põhimenüüs valiku VIDEOLAENUTUS tegemist avaneb ekraanileht, kus kuvatakse žanride
nimekiri, kuhu oleme pakutavad filmid ja saated jaotanud. 

Video tellimine
Video tellimiseks vali esmalt žanr. Seejärel 
kuvatakse ekraanile selle žanri videod,
mille hulgast saad valida just Sind huvitava 
filmi-saate. Valiku tegemiseks kasuta puldi

, ,  ja  nooleklahve ning OK-klahvi .

Liikudes puldi , , nooleklahvidega filmide
vahel, näed iga filmi lühitutvustust ning väi-
kest postrit. Filme on võimalik puldi rohelise

klahviga sorteerida kas filminimede järgi
alfabeetilises järjekorras või nende videolae-
nutusse lisamise aja järgi.

Valitud filmi peal puldi nooleklahvi või OK-klahvi vajutades avaneb selle filmi lisainfo 
aken, kus on toodud näiteks filmis mängivad näitlejad, režissöör, filmi valmimisaeg jne. Lisaks
leiad sealt pikema filmitutvustuse, mis aitab enne tellimist filmide seas õiget valikut teha.

Kui oled filmi kasuks otsuse teinud, vajuta OK-klahvi . Avaneb eraldi aken neljakohalise PIN-
koodi sisestamiseks, et tellimus kinnitada. 

Nõuanne! PIN-koodi muutmiseks klõpsa digiTV peamenüüs valikule Digiboksi seaded.
Vt ka käesoleva juhendi punkti PIN-koodi muutmine.
NB! Vaikimisi on PIN-kood kõigil digiboksidel 0000, kui Sa ei ole seda ise muutnud). 
Pärast PIN-koodi sisestamist vajuta kinnitamiseks OK-klahvi . 

Pärast õnnestunud tellimist käivitatakse film ning lisatakse see automaatselt Tellitud filmide 
nimekirja. Tellitud filme on Sul õigus vaadata 24 tunni jooksul korduvalt.

Tellitud filmide vaatamine
Tellitud filmi on võimalik asuda vaatama kohe pärast tellimist või käivitada film hiljem juba
alammenüüst Tellitud filmid, kus asuvad kõik tellitud filmid, mille kehtivusaeg pole ületanud
24 tundi. Juba tellitud filmide lisainfo aknas näidatakse selle filmi vaatamisõiguse kehtivust.
Menüüde vahel liikumiseks kasuta puldi nooleklahve.
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Pärast filmi käivitamist on kohe võimalik kasutada ka puldi video juhtimise klahve:

 videos pausi tegemiseks, 

 video esituse lõpetamiseks, 

 video taaskäivitamiseks, 

 video edasikerimiseks, 

 video tagasikerimiseks. 

Mistahes video juhtimise klahvi vajutamisel
kuvatakse ekraani alaosas video navigatsioo-
niriba, kus on toodud juhised puldi värviliste 
navigatsiooniklahvide funktsioonide kohta.

Punane Välju-klahv võimaldab filmi vaata-
mise režiimist pöörduda tagasi videolaenutuse
menüüsse.

Roheline Seaded-klahv võimaldab valida selle videoga kaasasolevate erinevate heli ja sub-
tiitrite valikute vahel.

Kollane Info-klahv võimaldab vaadata filmi kohta lisainfot. 

Sinise Vaata alates navigatsiooniklahviga saad alustada vaatamist omale sobivast kohast.

Elioni pildialbum

1. Kuidas saada Pildialbumi kasutajaks?
Pildialbumi teenuse kasutamiseks peab Sul
olema hot.ee kasutajakonto (@hot meiliaad-
ress). Kõikidel @hot registreeritud kasuta-
jatel on Hoti Suhtluskeskuse www.hot.ee
menüüs „Minu asjad” all avatud eraldi link 
„Pildialbum”, mille kaudu on võimalik sisene-”
da Pildialbumi keskkonda.

2. Milleks on Elioni Pildialbum ette nähtud?
Elioni Pildialbum võimaldab laadida internetti hot.ee keskkonda üles pilte ja fotosid ning neid
sõpradega jagada. Piltide üleslaadimine ja sõpradele vaatamiseks jagamine on tasuta. Ühele 
hot.ee kontole saab laadida pilte kuni 1 GB ulatuses. Elioni Pildialbumi teeb teistega võrreldes 
eriliseks võimalus siduda hot.ee konto oma digiTV-ga. Seega saad Pildialbumisse laetud pilte 
vaadata ka koduse digiTV vahendusel otse teleriekraanilt.
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Lisaks sellele, et saad vaadata pilte oma digiTV-st, on Sul võimalik anda oma piltide ja albumi-
te vaatamis-, hääletamis- ja kommenteerimisõigus ka sõpradele. Nemadki saavad Sinu loodud 
albumeid oma digiTV kaudu vaadata juhul, kui nad on sidunud oma hot.ee konto koduse 
digiTV-ga.

NB! Pildialbum ei ole oma piltide arhiveerimise koht, vaid mõeldud eeskätt nende jagamiseks 
sõpradele-tuttavatele veebi- ja digiTV kaudu. Seega hoia kindlasti üleslaetud piltidest koopiaid 
kindlas kohas!

3. Kuidas Pildialbumisse üleslaadida 
pilte/fotosid?
Piltide üleslaadimiseks pead kõigepealt 
www.hot.ee keskkonda sisse logima.
Pärast sisselogimist leiad Pildialbumi kesk-
konnas lingi „Piltide lisamine”. Kui eelnevalt
pole loodud ja valitud mingit muud albumit,
lisatakse üleslaetud pildid Üldalbum nimelisse
albumisse, mis on kõikidel kasutajatel vaikimi-
si juba loodud.

Enne piltide üleslaadimist on mõistlik luua 
uus album või albumid, kuhu hiljem on mugav
pilte üleslaadida teemade kaupa:
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Kui album või albumid on loodud, saab asuda
piltide üleslaadimise juurde.
Pilte on võimalik üleslaadida kas ühe- või
mitmekaupa. 

Mitmekaupa laadimisel on võimalik valida kahte sorti laadija vahel: Java ning Flash. Java-
laadija valikul käivitatakse spetsiaalne Java Applet, mille allalaadimiseks ning käivitamiseks
küsitakse esimesel korral ka kasutaja nõusolekut. Java Applet vajab töötamiseks vähemalt Sun 
Java JRE 1.6 versiooni. Flash-laadija valikul hoolitse, et eelnevalt oleks allalaetud ja installitud 
uusim Adobe Flash Playeri versioon, mille leiad lehelt www.adobe.com.

Piltide üleslaadimine Java-meetodil:

Üleslaadimise protsessi aken:
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Ja siin on Flashi variant:

Algab üleslaadimise protsess:

NB! Üleslaadimiseks sobivad järgmised digitaalse pildi formaadid: jpeg, jpg, bmp, gif, png, tiff, 
msp, pcx, ppm, xbm. Iga üleslaetava pildi maksimaalne maht ei tohi ületada 5 MB.
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4. Kuidas luua uusi albumeid?
Uusi albumeid on võimalik luua oma albumite 
lehelt, kuhu saab menüünupuga „Minu pildid“ 
või otse Piltide lisamise lehelt. 

Uuele albumile tuleb anda nimi ning vajadusel ka Kirjeldus ning Märksõnad.
Pärast seda on võimalik albumisse ka juba uusi pilte üleslaadida.

5. Albumi seadistamine
Albumi seadistamiseks tuleb kõigepealt 
„Minu pildid” lehelt valida vajalik album ning 
vajutada lingile „Seaded”.
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Avaneval Albumi seadete lehel on võimalik 
muuta albumi nime, piltide järjestusalust, 
lisada albumile pikem kirjeldus ning
märksõnu, mille järgi saab albumit kergesti 
üles leida.
Lisaks on võimalik muuta albumile vaatamis-,
hääletamis- ja märksõnade lisamise õigusi, 
mida on täpsemalt kirjeldatud käesoleva
juhendi punktis 7. Sõbragruppide tegemine ja 
Albumitele vaatamisõiguste andmine.

Albumi tunnuspildi määramine, piltide 
hulgiliigutamine või -kustutamine toimub
pildi seadete vaates, mida on täpsemalt 
kirjeldatud käesoleva juhendi punktis 6.

6. Piltide vaatamine veebist. 
Slaidiesitlus. Piltide seadistused.
Pilte on võimalik vaadata kahes erinevas 
režiimis: nn tavarežiimis ning slaidiesitlusena.
Tavarežiimis piltide vaatamiseks tuleb kõige
pealt valida „Minu pildid” lehelt album
ning siis vajutada nupule „Vaata pilte”:

Slaidiesitlust saab käivitada nii albumivaates,
kui ka pildivaates, vastavalt ikoonidest  

 ja       .

Piltide esitus albumivaates ja slaidiesitluse
käivitamine:
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Piltide esitus albumivaates:

Kõige mõnusam on siiski vaadata pilte

slaidiesitlusena:

7. Sõbragruppide loomine ja Albumitele 
vaatamisõiguste andmine
Albumitele vaatamisõigusi on teistele hot.ee 
kasutajatele võimalik anda albumi seadete 
vaates. 
Et anda õigusi teatud kindlatele kasutajatele, 
on vaja moodustada grupid ja määrata selle
grupi liikmed. Vaikimisi on olemas grupid
„perekond” ja „sõbrad”.
Ka pildivaates on näha vaatamisõiguste 
olek ja viide albumi seadistustesse.

Gruppide moodustamine ja kontaktide lisamine:
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Albumite õigusi saab muuta albumi seadete
lehel. Albumitele on võimalik anda vaatamis-
õigusi kas ainult endale (valik „näita ainult 
endale”), oma sõpradele (valik „näita 
tuttavatele”) või kõigile (valik „näita kõigile”).

Kui soovid näidata albumit sõpradele-
tuttavatele, kes ei ole hot.ee kasutajad, 
muuda album avalikuks ehk
nähtavaks kõigile.

Lisaks on võimalik lubada või mitte 
lubada kasutajatel ka Sinu loodud albumeid
ja pilte hinnata ning lisada Märksõnu ja 
Kommentaare.

Ja loomulikult on ka selles vaates võimalik 
albumitesse lisada uusi pilte, vajutades nupule 
„Piltide lisamine”.
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8. Sõprade poolt Sulle väljajagatud 
Albumite vaatamine.
Kui Sinu sõbrad on oma Albumile või 
Albumitele lisanud Sinu hot.ee konto 
vaatamisõiguse, näed neid „Sõprade pildid”
alamlehel.

9. Kuidas siduda hot.ee konto oma 
digiboksiga?
Oma hot.ee konto sidumiseks digiTV 
digiboksiga ava „Seaded” alt link
„DigiTV sidumine” 

Sidumiseks vajaliku digiboksi 
seerianumbri leiad oma digiboksi küljel olevalt 
kleebiselt, samuti on see kirjas digiTV avalehel 
Digiboksi seaded menüü all. (Ava digiTV 
avalehel puldi MENU-nupu abil menüü 
„Seaded”). Sidumise käigus tuleb omistada
digiTV kaudu ligipääsu kontrollimiseks ka 
PIN-kood, mis on vabalt valitav numbrite jada
vahemikus 4 kuni 20 numbrimärki.

NB! Mitte ajada segamini digiboksi PIN-koodiga! Pildialbumi PIN koodi küsitakse hiljem digiTV 
kaudu oma hot.ee kontoga seotud albumitele ligipääsuks.

NB! Oma hot.ee kontoga on võimalik siduda ka rohkem kui ühe digiboksi! Kui seod näiteks 
vanaema digiTV digiboksi seerianumbri oma hot.ee kontoga, on ka vanaemal võimalik kodus 
oma telerist vaadata Sinu Albumeid ja pilte.
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10. Kuidas digiTV-s albumeid ja pilte vaadata?
Kui Sul või Su sõpradel on Elioni digiTV, siis on võimalik otse teleri ekraanilt vaadata veebi üles-
laetud pilte ja Albumeid.
Kõikidel digiboksidel on digiTV peamenüüsse tekkinud uus valik „Pildialbum”. Aktiveerides
digiboksi puldil Pildialbumi menüü, on Sul võimalik valida puldi nooleklahve kasutades tekki-
nud valikust oma hot.ee konto, kui oled Hoti keskkonnas eelnevalt oma digiboksi hot.ee
kontoga sidunud (vt punkt 9).
Hoti konto valikul küsitakse ka PIN-koodi, mis on eelnevalt Hoti konto sidumisel määratud.

Nüüd saad teha järgnevaid valikuid:
• Minu pildid - näed kõiki enda albumis olevaid pilte (eeldab, et Sul oma Hoti konto digi-
  boksiga seotud).
• Minu lemmikud - näed kõiki neid albumeid ja pilte, mis Sa ise oled veebis eelnevalt 
  oma Hoti konto alt Lemmikuteks määranud.
• Sõprade pildid - näed kõiki neid Albumeid, mida Sinu sõbrad on Sinule vaatamiseks 
  välja jaganud.
• Top pildid - saad vaadata parimaid avalikke pilte ja albumeid (ei eelda Hoti konto sidu-
  mist digiboksiga).
• Viimati lisatud - saad vaadata viimati lisatud avalikke pilte ja albumeid (ei eelda Hoti 
  konto sidumist digiboksiga).
• Seaded – siin saad muuta Pildialbumi seadeid.
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Nende valikute alt on võimalik digiboksi puldi nooleklahvide ja värviliste navigatsiooniklahvide
abil käivitada piltide ja albumite vaatamist ja slaidiesitlusi.

Erinevate vaadete vahel navigeerimiseks saad kasutada digiboksi puldi värvilisi navigeerimisk-
lahve, mille seletused on toodud ekraani allservas oleval inforibal ning nooleklahve ja 
OK-klahvi.

Head vaatamist!
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Raadio

Elion digiTV vahendusel on võimalik kuulata ka digitaalseid raadiokanaleid. Raadiokanalite 
režiimi aktiveerimiseks vajuta MENU-klahvi ning kuvatud peamenüüst liigu puldi

 ja  nooleklahvidega valikule RAADIO ning vajuta puldi OK-klahvi .

Seejärel kuvatakse võimalike raadiokanalite
nimekiri, mis on rühmitatud stiilide kaupa.
Soovitud raadiokanali aktiveerimiseks liigu 
puldi  ja  nooleklahvidega raadiokanalile 
ning vajuta puldi OK-klahvi . Ekraani allosas 
kuvatakse aktiivse raadiokanali infoaken. Puldi
sinise Muusikastiilid klahvi abil on võima-
lik kuvada raadiokanalite nimekiri erinevate
muusikastiilide kaupa.

Nõuanne! Kõigi raadiokanalite korraga kuva-
miseks võid liikuda stiilirühmade menüüs
valikule Kõik kanalid. Siis kuvatakse alamni-
mekirjas kõik raadiokanalid järjest ilma rühmajaotuseta.

Salvestusteenused

Amino AmiNET 530 salvestav digiboks on integreeritud 160 GB kõvakettaga digitaalselt otse 
IP-võrgust telesaateid salvestav seade. 160 GB mahutab orienteeruvalt kuni 75 tunni jagu 
telesaateid. Salvestav digiboks on võimeline korraga salvestama saadet ühelt telekanalilt ning
vastu võtma teist telekanalit vaatamiseks. Kahte samaaegset salvestust ei ole lubatud. Saateid 
on võimalik salvestada kahte moodi: suvalisel hetkel huvipakkuva saate ajal puldi pealt salves-
tusklahvi vajutades või märkides salvestatavad saated eelnevalt elektroonilisest saatekavast
hilisemaks salvestamiseks.
Lisaks kogub salvestav digiboks pidevalt vaadatavaid kanaleid oma mällu kuni 30 min ulatu-
ses, mis võimaldab suvalisel hetkel vaadatav saade pausile panna ning kuni 30 min ulatuses 
tagasi ja edasi kerida.
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Jooksva saate salvestus

Vajutades puldil punase täpiga RECORD-
nuppu , alustatakse kohe käimasoleva
saate salvestust. Pärast seda on võimalik
vahetada kanalit või kasutada muid digiTV
teenuseid. Salvestus lõpeb automaatselt koos
saate saatekavajärgse lõpuga või kui kasutaja
vajutab puldilt STOP-nuppu  ning kinnitab 
valiku OK-nupuga . Aktiivse salvestuse lõpe-
tamiseks ei pea lülitama tagasi salvestatavale 
kanalile – salvestust saab lõpetada ka siis, kui
vaadatakse samal ajal teist kanalit.

Pärast salvestuse lõppu lisatakse salvestus Salvestuste nimekirja, millele pääseb ligi MENU-
nupu kaudu digiTV avalehelt, valides teenuse Salvestused.

Salvestus elektroonilisest saatekavast

Huvipakkuvaid saateid on võimalik märkida 
salvestamiseks  ka otse elektroonilisest saate-
kavast kuni 7 päeva jagu ette. Korraga on või-
malik salvestada ühte saadet. Aktiveeri puldi 
sinise Telekava-klahviga soovitud teleka-
nali saatekava. Salvestuse märkimiseks liigu 
puldi nooleklahvidega  ja soovitud saatele 
ning vajuta puldil kollast Salvesta-klahvi.
Avanenud menüüaknas vali puldi nooleklahvi-
dega valik Lisa salvestus ning vajuta OK-klahvi

. Saade on nüüd märgitud hilisemaks
salvestamiseks. Seda saadet salvestatakse
isegi siis, kui samal ajal vaatad mõnda muud 
telekanalit. Pärast salvestuse lõppu lisatakse 
salvestatud saade Salvestuste nimekirja, millele pääseb ligi MENU-nupu kaudu digiTV
avalehelt, valides teenuse Salvestused.

Kuna paljudel juhtudel ei pea telekanalid oma saatekavast kinni ning saadete lõpud kipuvad
hilinema, siis on võimalik Seadetest määrata salvestuste lõppu nn varuaeg  5 min intervalliga 
vahemikus 0-25 min. Vaikimisi on kõikidel digiboksidel salvestuse varuajaks määratud algselt 5
min. Vt lähemalt ka Salvestava digiboksi seaded.
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Puhverteenus

Samal ajal, kui vaatad mõnda telekanalit, 
salvestab boks tegelikult oma mälupuhvrisse 
vaadatavat saadet kuni 30 min ulatuses. See
võimaldab Sul suvalisel hetkel panna vaadatav
saade pausile, teha köögis üks võileib ning 
tagasi tulles jätkata saate vaatamist pooleli-
jäänud kohast. Samuti on võimalik suvalisel 
hetkel saadet tagasi kerida selleks hetkeks 
kogutud puhvri ulatuses (maksimaalselt 
30 min), jätta edasi kerides näiteks reklaamid
vahele jne.

Edasi-tagasi kerida on võimalik puldi kerimisnuppudega kuni 3-,6-,9- ja 12-kordse kiirusega 
(olenevalt sellest, mitu korda on vajutatud kerimisnuppu). 
Iga kord, kui vahetad telekanalit, nullitakse eelmise kanali puhver ja alustatakse uue kanali
puhvri kogumist kuni 30 min ulatuses.

Salvestuste nimekiri

Kõik salvestatud saated lisatakse pärast
salvestuse lõppemist Salvestuste nimekirja 
kronoloogilises järjestuses. Salvestuste nime-
kirja pääseb digiTV avalehelt (MENU-nupp

puldil), valides Salvestused.
Salvestuste nimekirja on võimalik sorteerida 
puldi rohelise klahviga nii salvestusaja, peal-
kirja kui ka salvestuste pikkuse järgi. Lisaks 
on võimalik salvestatud saateid lukustada, 
nimetada ümber salvestuste pealkirju ja kus-
tutada salvestuste nimekirjast (puldil sinine 
nupp Toimingud). Salvestusi on võimalik
märkida lukustamiseks või kustutamiseks ka
mitmekaupa.
Saadete lukustamiseks ja lukustatud saadete avamiseks on tarvis sisestada digiboksi PIN-kood. 
Vt ka peatükk „Videolaenutuse kasutamine“.
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Ühe digiTV ühenduse taga limiteeritud telekanalite 
konfliktihaldus

Kui Sul on kodus näiteks üks tavaline ja üks
salvestav digiboks, siis olenevalt Sinu digiTV-
teenuse tehnilistest võimalustest võib juhtuda, 
et saad korraga vaadata vaid kahte telekana-
lit. Seega, kui soovid salvestava digiboksiga 
teleris üht saadet salvestada ja teist vaadata,
peaksid tavalise digiboksi välja lülitama või 
ümber lülitama salvestava digiboksiga samale 
kanalile. Sellest annab Sulle märku ka ekraa-
nile ilmuv automaatne teadaanne, mis pakub 
võimalikke lahendusi.

Sedasi on teatud tingimustel võimalik juhtida
ka teise digiboksi valikuid, mis on abiks juhul, 
kui teise teleri taga ei ole näiteks hetkel vaatajat.

Digiboksi seaded

Digiboksi seadete lehel kuvatakse info digi-
boksi olemasolevate seadete kohta ning siin
on võimalik seadeid ka etteantud valikute 
piires muuta.

Erinevate seadete vahel saab liikuda puldi 
nooleklahve  ja  kasutades. Vastava seade
valikute kuvamiseks tuleb aktiivse seade peal 
vajutada OK-klahvi . Kuvatud alamnimekir-
jas liigu puldi  ja  nooleklahvidega soovitud 
valikule ning selle aktiveerimiseks vajuta
puldil OK-klahvi . Iga seade kohta saab puldi kollast Info-klahvi kasutades lisainfot selle 
seade otstarbe kohta.

Digiboksi seadete abil on võimalik muuta eelistatud audio- ja subtiitrite keeli, lisada salvestata-
vate saadete lõppu varuaega vahemikus 0-25 min, muuta digiboksi pildi väljundformaati, reso-
lutsiooni ja standardit, vahetada PIN-koodi ja lülitada välja näiteks PIN-koodi korduvküsimine
Videolaenutuse tellitud filmide käivitamisel.
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Kodulahenduses esinevaid probleeme ja 
võima likke lahendusi
Probleem Võimalik viga Võimalik lahendus

Internetiühendus on
olemas, aga IPTV-d 
ei näe

Puudub ühendus serveriga Tee ruuterile ja digiboksile restart. Selleks lülita mõlemad
seadmed korraks välja, seejärel lülita sisse ruuter, oota,
kuni hakkab põlema ruuteri DSL-tuli, ning lõpuks lülita
sisse digiboks.

Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Kaablid valesti ühendatud Kontrolli, kas digiboksi kaabel on ühendatud ruuteri
Etherneti 4. pessa. Vaata, kas täiendava vaatamiskoha 
puhul on ühendatud kaabel Etherneti 3. pessa.

Kontrolli, et SCART-kaabel oleks ühendatud digiboksi ning
teleri vahele.

Teler ei ole A/V režiimil
(pole valitud õige sisend)

Vastavalt teleri juhendile tuleb puldilt valida õige A/V 
(SCART) sisend.

Ruuter töötab kui Voice Router 
(SpeedTouch 780) või PPPoE ruuter 
(Speedtouch 546)

Seadista ruuter TV/Voice Routeriks (SpeedTouch 780) või 
PPPoE + IPTV ruuteriks (SpeedTouch 546).

Ei näe kõiki põhipaketi 
kanaleid

Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Elioni andmebaasis digiboksi
seeria number (seerianumber asub 
digiboksi karbil ja digiboksi põhjal 
kujul S/N: xxxxxxDxxxxxx) valesti 
sisestatud või hoopis puudu

Kontrolli digiboksi seerianumbri õigsust.
Kasuta selleks Elioni e-teenindust 
(teenindus.elion.ee) või helista
Elioni klienditeeninduse telefonil 165.

Ei näe tellitud teema-
pakette

Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Elioni andmebaasis digiboksi see-
rianumber (seerianumber asub 
digiboksi karbil ja digiboksi põhjal 
kujul S/N: xxxxxxDxxxxxx) valesti 
sisestatud või hoopis puudu

Kontrolli digiboksi seerianumbri õigsust.
Kasuta selleks Elioni e-teenindust 
(teenindus.elion.ee) või helista
Elioni klienditeeninduse telefonil 165.

Tee digiboksile restart. Selleks lülita digiboks korraks välja
ja seejärel uuesti sisse.

IPTV pilt on ruuduline 
ja hakib

Tee ruuterile ja digiboksile restart. Selleks lülita mõlemad
seadmed korraks välja, seejärel lülita sisse ruuter, oota,
kuni hakkab põlema ruuteri DSL-tuli, ning lõpuks lülita
sisse digiboks.

Kaablid valesti ühendatud Kontrolli, et kaabeldus oleks korras (filter telefoni ees ning
liin läheb ruuterisse otse ilma filtrita).

Kanalite vahetamisel esineb ruute Tegemist on tehnoloogia eripäraga. Probleem esineb ainult 
hetkeks kanalivahetusel, probleemiga tegelema ei pea.

Digiboksi PIN-kood PIN-kood on ununenud Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud, helista
606 9966 või saada e-kiri aadressil info@elion.ee.

Põhjalikumat teavet leiad Elioni kodulehelt tv.elion.ee/abi.php.

Tehnilise abi saamiseks võid helistada ka Elioni ööpäevaringsel tehnilise toe telefonil 606 9966. 
Keerulisemate probleemide korral pakume tasulist tehnilise nõustamise teenust telefoni teel.
Elioni tehnilise toe telefoni vahendusel võid abi saamiseks kutsuda koju Elioni IT-spetsialisti 
(teenus on tasuline).
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Korrusmaja Lahenduses esinevaid probleeme ja 
võimalikke lahendusi
Probleem Võimalik viga Võimalik lahendus

Internetiühendus on olemas, 
aga IPTV-d ei näe

Puudub ühendus serveriga Tee digiboksile restart.

Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Kaablid valesti ühendatud Kontrolli, et digiboksi kaabel oleks ühendatud ruu-
teri Etherneti 4. pessa. Vaata, kas täiendava vaa-
tamiskoha puhul on ühendatud kaabel Etherneti 
3. pessa.

Kontrolli, et SCART-kaabel oleks ühendatud digi-
boksi ning teleri vahele.

Teler ei ole A/V režiimil (pole valitud 
õige sisend)

Vastavalt televiisori juhendile tuleb puldilt valida 
õige A/V (SCART) sisend.

Ei näe kõiki põhipaketi 
kanaleid

Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Elioni andmebaasis digiboksi seeria-
number (seerianumber asub digibok-
si karbil ja digiboksi põhjal kujul
S/N: xxxxxxDxxxxxx) valesti sisesta-
tud või hoopis puudu

Kontrolli digiboksi seerianumbri õigsust. Kasuta
selleks Elioni e-teenindust (teenindus.elion.ee)  
või helista Elioni klienditeeninduse telefonil 165.

Ei näe tellitud teemapakette Toode aktiveerimata Oota Elioni-poolset toote aktiveerimist.

Elioni andmebaasis digiboksi seeria-
number (seerianumber asub digibok-
si karbil ja digiboksi põhjal kujul
S/N: xxxxxxDxxxxxx) valesti sisesta-
tud või hoopis puudu

Kontrolli oma digiboksi seerianumbri õigsust. 
Kasuta selleks Elioni e-teenindust 
(teenindus.elion.ee) või helista
Elioni klienditeeninduse telefonil 165.

Tee digiboksile restart. Selleks lülita digiboks kor-
raks välja ja seejärel uuesti sisse.

IPTV pilt on ruuduline ja hakib Tee digiboksile restart.

Kaablid valesti ühendatud Kontrolli, et kaabeldus oleks korras.

Võib esineda mõningaid ruute kana-
livahetusel.

Tegemist on tehnoloogia eripäraga. 
Probleem esineb ainult hetkeks kanalivahetusel,
probleemiga tegelema ei pea.

Digiboksi PIN-kood PIN-kood on ununenud Vaikimisi on PIN-kood 0000.
Kui oled PINi muutnud, helista 606 9966 või
saada e-kiri info@elion.ee.

Põhjalikumat teavet leiad Elioni kodulehelt tv.elion.ee/abi.php.

Tehnilise abi saamiseks võid helistada ka Elioni ööpäevaringsel tehnilise toe telefonil 606 9966. 
Keerulisemate probleemide korral pakume tasulist tehnilise nõustamise teenust telefoni teel.
Elioni tehnilise toe telefoni vahendusel võid abi saamiseks kutsuda koju Elioni IT-spetsialisti 
(teenus on tasuline).
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Salvestava digiboksi probleeme ja võimalikke lahendusi
Probleem Võimalik viga Võimalik lahendus

Salvestav digiboks ei 
võta esmakordsel võrku 
lülitamisel pilti ette,
kuigi möödunud on 
juba 15 min

Salvestav digiboks pole võrgust 
kätte saanud tööks vajalikku tark-
vara või ei ole ühendatud teleriga
õigesti

Kontrolli üle digiboksi ühendused nii ruuteri kui ka teleriga. 

Veendu, et teler on menüüst lülitatud õigele sisendile, 
mida kasutad digiboksist TV-signaali vastuvõtmiseks
(SCART-kaabli kasutamisel AV või EXT)

Digiboks ei reageeri
ühelegi või osadele
puldi  ja esipaneeli 
nupuvajutustele

Digiboksi tarkvara on kokku jooks-
nud

Ühenda digiboksi voolujuhe lahti, oota 10 sek ja ühenda
tagasi. Digiboks teeb restardi.

Salvestava digiboksi 
pult juhib halvasti digi-
boksi või ei juhi üldse

Kasutatakse vale pulti või on pult 
ümberprogrammeeritud valele 
IR-sagedusele

Veendu, et puldil oleks ülaosas tähis S1.
Teinekord võib teleri koodide sisestamisel või muude
tegevuste tagajärjel pult „ära unustada“ õige IR sageduse.  
Salvestava digiboksi IR vastuvõtja töötab sagedusel 36 
kHz. S1 tähisega puldi programmeerimiseks sellele sage-
dusele tee järgmiselt:
- Vajuta STB-nuppu ja hoia seda allavajutatuna (STB-tuli 
vilksatab korra)
- 2 sek jooksul vali 3 6
- Selle peale peab STB-tuli vilksatama 2 korda korrektse
koodi kinnituseks
- Lase STB-nupp lahti 
Kontrolli, kas pult juhib salvestavat digiboksi.

Ruumis on liiga palju IR signaali 
peegeldavaid materjale või esemeid
või IR häireallikaid

Katsu muuta digiboksi asukohta, võimalikult kaugele
LCD- või plasmatelerist ja/või intensiivsetest soojus- ja val-
gusallikatest. Proovi muuta puldi suunda digiboksi suhtes.

Salvestamine ei 
õnnestu

Kõvaketas on täitunud või on kettal
liiga vähe vaba ruumi

Kustuta salvestuste nimekirjast ülearused salvestused.

Digiboksi menüüd on
kadunud või teler ei
näita üldse digiboksist
tulevat pilti

Digiboksi väljundliidest on muu-
detud

Kontrolli, kas teler on lülitatud sama tüüpi liidesele, mil-
lele on lülitatud digiboksi väljund. Kontrolli, kas teler on
suuteline sama resolutsiooniga pilti vastu võtma, millega
digiboks pilti välja annab (PAL SD, 720p, 1080i).

Digiboksi PIN-kood PIN-kood on ununenud Vaikimisi on PIN-kood 0000.
Kui oled PIN-i muutnud ja selle unustanud, helista 606 
9966 või saada e-kiri info@elion.ee.


