Käyttöönotto-opas
Digiboksi

Pakkauksen sisältö
D1

D2

Kaukosäädin

Digiboksi

D3

D4

HDMI-kaapeli
Digiboksin ja
TV:n väliin

Antennijohto
Digiboksin ja
antennirasian väliin
(2 m)

D5

D6

Verkkokaapeli
(ethernet, RJ45)
Laajakaistamodeemin
ja digiboksin väliin (3 m)

SCART-sovitin
TV:n ja digiboksin
väliin, jos HDMI ei ole
käytettävissä

D7
Virtalähde

omaelisa.fi
OmaElisa on paikka, josta löydät monia hyödyllisiä asioita Elisa Viihteeseen liittyen,
kuten PIN-koodin ja laskut.
Tunnistaudut OmaElisaan ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
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Tervetuloa
Elisa Viihteen käyttäjäksi!
Näin helposti saat Elisa Viihteen käyttöösi:

1. Hanki tai varmista internet-yhteys
(ks. erillinen pikaohje)
2. Asenna digiboksi
3. Nauti Elisa Viihteestä

Löydät tärkeitä huomioita
asennuksesta ja käyttöönotosta
näistä info-laatikoista.
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Digiboksin asentaminen
Huom. Liitä digiboksi ensin ohjeiden mukaan televisioon ja modeemiin, ennen
kuin kytket siihen virran.
Poista ensimmäiseksi suojamuovi digiboksin päältä ja etupaneelista (virtanapin ympäriltä). Liitä digiboksi (D2) televisioon ensisijaisesti HDMI-kaapelilla (D3).

D3

D2

RF IN

Ellei televisiossasi ole HDMI-liitintä, liitä digiboksi (D2) televisioon SCART-sovittimella
(D6).

Apu kodin kaikkiin
tietotekniikkapulmiin
omaguru.fi
0600 900 500
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(2,28 €/min + pvm/mpm)
arkisin 8–21, la 9–17

Digiboksin kytkeminen
modeemiin
Liitä digiboksi (D2) ensisijaisesti verkkokaapelilla (D5) laajakaistamodeemiin.
Mikäli sinulla on sisäverkko, voit yhdistää digiboksin myös suoraan huoneiston data
pistorasiaan (ks. erillinen pikaohje).

D5

D2

RF IN

Voit halutessasi käyttää digiboksin langatonta ominaisuutta.
Ks. erillinen pikaohje.
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Antennijohdon kytkentä
D2

RF IN

D4
Liitä antennijohto (D4) digiboksin (D2) RF IN -liitäntään ja johdon
toinen pää asunnon TV-antennirasiaan. Paikallisen antenni- tai
kaapeliverkon kautta näkyvät kaikki peruskanavat. Elisa Viihteen
lisäkanavat näkyvät kanavapaikalta 510 alkaen. Jollei nykyinen
antennijohtosi sovi, hanki tarvittaessa erillinen antenniharoitin.

Digiboksin liittäminen
sähköverkkoon
D2

RF IN

Avaa televisio ennen kuin liität digiboksin (D2)
virtalähteellä (D7) sähkörasiaan. Huom. Virtakytkin
on reset-nappula modeemin sivussa.
Kun kiinnität virtalähteen sähkörasiaan, ohjelmiston asennus digiboksissa käynnistyy automaattisesti. Älä irrota virtalähdettä kesken asennuksen.
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D7

Kanavahaku
1. Kytke televisio päälle ja valitse kaukosäätimellä oikea liitäntä/kuvalähde/AV
(TV, HDMI, SCART, USB jne) televisiostasi.
2. Ota Elisa Viihteen TV-palvelut käyttöösi seuraamalla television ruudulla näkyviä
ohjeita.
3. Kirjoita lapsilukon PIN-koodiksi nelinumeroinen koodi, jonka olet saanut
tilausvahvistuksessa: _________________
4. Seuraa TV-ruudulla olevia ohjeita loppuun asti.
5. Asennus on nyt valmis.

Ensimmäisellä kerralla Elisa Viihdettä asentaessa
ohjelmiston haku ja päivitys saattaa kestää joitakin
minuutteja.
Osa kanavista voi näkyä digiboksin kanavalistalla
kahteen kertaan eri tekniikoista johtuen.
Jos katsomasi kanava ei näy, kokeile toista digiboksin kanavalistalla olevaa vaihtoehtoa.
Palveluun sisältyvät lisäkanavat (IPTV-kanavat)
löytyvät kanavapaikoilta 510 eteenpäin.
Voit myös tarkistaa kanavapaikat verkosta:
elisa.fi/viihde-kanavapaikat
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Kaukosäädin

D1
Virtakytkin

Erikoismerkit

Kirjoitetun merkin
pyyhkiminen

TekstiTV
Erikoismerkit
Ohjelmaopas

Elisa Viihde -valikko
Lisää suosikiksi
(vuokraamossa ja
ohjelmakirjastoissa)
Äänenvoimakkuus

Kanavavaihto

Ohjelmatiedot/
kokoruutu

Takaisin
Tallentaminen

AAA 1.5V
AAA 1.5V
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Vinkkejä Elisa Viihteen
digiboksin käyttöön
Vinkki

Ratkaisu

Voit aloittaa tallennuksen katselun kesken
tallennuksen sekä tehdä jatkuvia tallenteita

Keskeneräinen tallenne näkyy digiboksin Tallennekansiossa
punaisena pallona. Klikkaa Katso-painiketta ja nauti ohjelmasta!

Bonuskanava – tutustu kuukausittain
vaihtuvaan maksukanavaan veloituksetta

Kuukausittain vaihtuvan bonuskanavan tiedon löydät osoitteesta
bonuskanava.fi. Bonuskatselussa oleva kanava näkyy veloituksetta
Elisa Viihteen asiakkailla kanavapaikalla 510 (IPTV) tai
kanavapaikalla 30 (KTV, kaapelimodeemi).

Kelaa mainoskatkot helposti
kaukosäätimen numeronäppäimillä

Mainoskatko kestää tyypillisesti 3-5 minuuttia. Mainoskatkojen yli
pääset kaukosäätimen numeronäppäimellä, esim. 3 pääset 3
minuuttia eteenpäin, numeronäppäimellä 4 pääset 4 minuuttia
eteenpäin jne.

Eurosportin ja Fanseatin ohjelmia
tallentuu Arkistoon – katsottavissa
jälkikäteen maksutta Arkistosta

Arkisto on digiboksiin kuuluva osio, johon tallentuu automaattisesti
osa maksukanavien ohjelmista sekä maksutonta sisältöä Fanseat- ja
Eurosport-kanavilta. Arkistoon tallentuvat ohjelmat eivät täytä
digiboksisi tallennustilaa.

Katso Yle Areenan ja Ruudun sisältöjä
digiboksin kautta

Yle Areenan sisältöä voit katsoa maksutta digiboksisi Yle
Areena -sovelluksen kautta. Yle Areenasta löytyy valtava
valikoima kotimaisia ja ulkomaisia ohjelmia uutisista urheiluun ja
dokumenteista sarjoihin. Digiboksin Ruutu-sovelluksen kautta
voit nauttia laajasta valikoimasta maksutonta sisältöä. Ruudussa on
nähtävissä merkittävä osa Nelonen Median kanavien ohjelmistosta
(mm. Nelonen, Liv, Jim, Hero).

Lisää Elisa Viihteen käyttövinkkejä osoitteessa elisa.fi/viihde-vinkit.

9

Apua Elisa Viihteen
digiboksin ongelmatilanteisiin
Ongelma
Ongelmatilanteissa tee
seuraavat toimenpiteet

Ratkaisu
Digiboksin ja modeemin uudelleenkäynnistys. Ota virrat pois päältä modeemista
ja digiboksista n. 10 sekunnin ajaksi. Odota, että laitteet käynnistyvät uudelleen.
Jos digiboksi ja modeemi on yhdistetty langattoman verkon kautta (WLAN/ Wi-Fi),
kokeile yhdistää digiboksi ja modeemi pakkauksen mukana tulleella verkkokaapelilla ja käy valitsemassa digiboksin Asetuksista ”Ethernet” (Asetukset > Verkko ja
yhteydet > Vaihda Ethernet).
Jos kahdesta ensimmäisestä toimenpiteestä ei ollut apua, tee tehdasasetusten
palautus painamalla digiboksin virtanappia nopeasti viisi kertaa. Tehdasasetusten
palautus ei poista tallenteitasi.

Maksukanavat
eivät näy

Tarkista ensimmäisenä, että katselet maksukanavia oikeilta kanavapaikoilta. Elisa
Viihteen maksukanavapaikat löytyvät IPTV-kanavapaikoilta, jotka alkavat kanavista
500 ylöspäin.
Jos maksukanavia ei ole tilattu, voit tilata ne digiboksin kautta tai osoitteesta
elisaviihde.fi/maksukanavat. Elisaviihde.fi:n kautta voit myös tarkistaa maksukanavapakettien tilauksien voimassaolon ja hallinnoida tilauksia.

Peruskanavat
eivät näy

Peruskanavat tulevat asuntosi paikallisesta antenni- tai kaapeliverkosta, joten varmista, että digiboksisi on kytketty antennijohdolla antennirasiaan. Tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan kokeile toisella antennijohdolla ja ilman T-haaroitinta (jos sellainen
käytössä).
Kokeile hakea kanavat uudelleen digiboksin asetusten kautta (Asetukset > TVsignaali ja laatu > Automaattinen kanavahaku antenni/kaapeli).

WLAN-salasanassani
on erikoismerkkejä.
Miten saan ne
syötettyä?

Erikoismerkit saat numeronäppäimien 0 ja 1 alta painamalla näppäimiä useaan
kertaan.

En muista Elisa
Viihde -palvelun tai
lapsilukon PIN-koodia

Elisa Viihde -palvelussa puhutaan kahdesta PIN-koodista: palvelun PIN-koodista
sekä lapsilukon PIN-koodista. Kyseessä on sama nelinumeroinen koodi, joka on
toimitettu sinulle tekstiviestillä/sähköpostilla.
PIN-koodilla vahvistat vuokraelokuvien, kanavapakettien ja ohjelmakirjastojen
tilaamisen digiboksiltasi tai osoitteesta elisaviihde.fi
Lapsilukon PIN-koodiksi tallennetaan digiboksin käyttöönoton yhteydessä palvelun
PIN-koodi. Koodia tarvitset katsoaksesi tv-kanavalta K18-ohjelmia.
Mikäli olet kadottanut PIN-koodin, löydät sen kätevästi OmaElisasta (omaelisa.fi)
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Yhteystiedot

Jos näistä ohjeista ei ollut apua, löydät lisää ohjeita osoitteesta elisa.fi/asiakaspalvelu
tai voit myös soittaa asiakaspalveluumme.
Elisan asiakaspalvelu, puh. 010 19 0240
Asiakaspalvelusivusto: elisa.fi/asiakaspalvelu
Itsepalvelu: omaelisa.fi

Apu kodin kaikkiin
tietotekniikkapulmiin
omaguru.fi
0600 900 500

(2,28 €/min + pvm/mpm)
arkisin 8–21, la 9–17
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Palvelun käyttö:
elisaviihde.fi
Elisa Viihde -sovellus
(Android, iOS ja Windows Phone)
Asiakaspalvelu:
010 19 0240 (pvm/mpm)
ma–pe 8–19, la 10–16.30
Itsepalvelu:
omaelisa.fi
Ongelmatilanteet:
Häiriöilmoitukset ja ilmoitukset kadonneista laitteista 24 h.
Asennus ja käyttöopastus:
Elisa Omaguru -palvelu (ma–pe 8–21, la 9–17)
0600 900 500 (2,28 €/min + pvm/mpm)
elisa.fi/palsta on paikka, jossa voit jakaa kokemuksiasi
Elisa Viihteen käytöstä ja saada teknisiä vinkkejä.
Löydät elokuvavinkkejä, uutisia sekä tietoa
Elisa Viihteestä myös Facebookissa
facebook.com/elisasuomi

