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Piksenoole sümbol võrdkülgses kolmnurgas hoiatab kasutajat toote korpuses olevast isoleerimata 
ohtlikust pingest, mis võib olla piisavalt suur, et tekitada inimesele elektrilöök. 

Hüüumärk võrdkülgses kolmnurgas hoiatab kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest tootega 
kaasas olevates infomaterjalides. 

Ettevaatust! 
• Lugege kasutusjuhend läbi, järgige seda ja hoidke see alles. 
• Pange tähele kõiki hoiatusi. 
• Puhastage ainult kuiva riidelapiga. 
• Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. 
• Ärge paigaldage seadet kütteallikate lähedusse ega päikesepaiste kätte, sest see halvendab 

jahutust. 
• Ärge kasutage seda toodet vee läheduses. Ärge pange seadme peale mingeid veega täidetud 

anumaid, nt lillevaasi. 
• Ärge üritage pistikut või selle turvafunktsiooni muuta. Kui kaasasolev pistik ei sobi teie 

pistikupessa, võtke vananenud pistikupesa väljavahetamiseks ühendust elektrikuga. 
• Seade on ette nähtud ainult sisetingimustes kasutamiseks. 
• Asetage digiboks tugevale ja tasasele pinnale. 
• Ärge pange toote peale mingeid esemeid, nagu näiteks ajakirju. 
• Ärge koormake pistikupesasid üle. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. 
• Ärge mingil tingimusel avage kunagi seadme korpust, see tühistab garantii. 
• Äikese ajal ja siis, kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, tõmmake pistik pesast 

välja. 
• Teenindustöödeks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Teenindust on tarvis, kui 

seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või -pistik on katki, seadmesse on sattunud 
vett või mingeid esemeid, seda on kahjustanud vihm või niiskus, see ei tööta korralikult või on 
maha kukkunud. 

• Patareide jäätmeid, kaasa arvatud neid, mis ei sisalda raskemetalle, ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Käidelge kasutatud patareisid keskkonnasäästlikul viisil. Hankige teavet oma piirkonnas 
kehtivate õiguslike eeskirjade kohta. 
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Kasutusjuhendist 
Täname teid meie digiboksi ostmise eest. Enne digiboksi kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja 
hoidke see edaspidiseks käepärast. 

See kasutusjuhend kehtib mudelile TRC-1400. 
• Kasutusjuhendis näidatud pildid ei pruugi tegelikule tootele täpselt vastata. 
• Kasutusjuhendis kasutatud ekraanipildid ei pruugi olla täpselt samasugused, nagu teie seadme 

ekraanil näha on. 
• Digiboksi disaini ja spetsifikatsioone võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta, et tutvustada 

uusi funktsioone või parandada toote tööd. 
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Sissejuhatus 
 
TRC-1400 digiboks vastab täielikult rahvusvahelisele 
digitaalse videoringhäälingu (Digital Video Broadcasting, 
DVB) standardile ja suudab seega vastu võtta sellele 
standardile vastavaid saateid. Selle toimimiseks vajate õigesti 
paigaldatud antenni. 

 
MÄRKUS 
Üldjuhul peame kanali all silmas sagedust. Kuid erinevalt 
analoogringhäälingust ei määrata igale digisaatele oma 
sagedust, vaid edastatakse mitut telesaadet läbi ühe sageduse. 
Digitaalringhäälingus nimetatakse sagedust tavaliselt 
transponderiks või multipleksiks. Segaduse vältimiseks on 
ingliskeelses kasutusjuhendis ühe tele- või raadiokanali 
tähenduses eelistatud sõna "service", mitte "channel". 

1.1 Funktsioonid 
 

Digiboksil on järgmised funktsioonid: 

• võimalus salvestada kuni 2000 televisioonikanalit ja 
raadiojaama; 

• võimalus luua lemmikute loendeid. 
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• võimalus vaadata käimasoleva tele- või raadiosaate infot 
• elektrooniline saatekava 
• võimalus ühe saate vaatamise ajal salvestada kuni nelja teist 

saadet 
• võimalus salvestada palju saateid sisseehitatud suure 

mahutavusega kõvakettale 
• võimalus kasutada digiboksil spetsiaalset tehnilist 

ajanihkefunktsiooni ehk võimalus panna pooleliolev saade 
pausile ja jätkata vaatamist hiljem. Seejärel saate edasi- ja 
tagasikerimise abil kiiresti saates mis tahes kohani kerida 

• võimalus mängida erinevas vormingus videofaile, kaasa 
arvatud Xvid 

• võimalus kasutada erinevaid veebikanaleid, kaas arvatud 
YouTube (valikuline) 

1.2 Digiboksi juhtimine 
Te saate juhtida digiboksi kaugjuhtimispuldi abil või esipaneeli 
nuppudega. 

MÄRKUS 
Kui digiboks on välja lülitatud, aga pistik on seinakontaktis, 
siis võime öelda, et seade on ooterežiimil. Sisselülitatud 
seade seevastu on aktiivsel režiimil. Taimerisündmuste 
käivitamiseks peate pistiku ooterežiimi säilitamiseks 
seinakontaktis hoidma ka siis, kui te digiboksi ei kasuta. 
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1.2.1 Esipaneel 

Power Toitenupp lülitab digiboksi oote- ja aktiivse režiimi 
vahel.

MENU Menüünupp kuvab peamenüü. Lisaks saab selle abil 
allmenüült eelmisele menüüle naasta. 

OK See nupp kuvab kanaliloendi. Täpsemalt vt §5.2.1.
Seda kasutatakse ka menüüpunktide valimiseks. 

CHANNEL ,  Need nupud lülitavad eelmisele või järgmisele 
kanalile.

VOLUME ,  Need nupud suurendavad või vähendavad 
helitugevust.

Tasuliste kanalite vaatamiseks peate 
sisestama oma liitumiskaardi 
kaardipilusse esipaneelil. Sisestage 
kaart nii, et kiip oleks üleval pool. 
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1.2.2 Kaugjuhtimispult 

• nupp lülitab digiboksi oote- ja aktiivse režiimi vahel. 
•  lülitab heli välja. Heli taastamiseks vajutage veel üks 

kord. 
•  lülitab kaugjuhtimispuldi teleri kasutamiseks 

telerežiimile. 
•  lülitab kaugjuhtimispuldi digiboksi kasutamiseks 

digiboksi režiimile. 
•  lülitab kaugjuhtimispuldi audio-videovastuvõtja 

režiimile. 
•  lülitab kaugjuhtimispuldi DVD-mängija 

kasutamiseks DVD-režiimile. 
• Numbrinuppudega sisestatakse kanali vahetamiseks kanali 

number või menüüvalikute väärtused. 
•  lülitab praeguse kanali ja eelmise kanali vahel. 
•  kuvab kanaliinfo kasti. Seda kasutatakse ka täpsema 

saateinfo kuvamiseks. 
• ,  nupud suurendavad või 

vähendavad helitugevust. 
• ,  nupud lülitavad eelmisele või 

järgmisele kanalile. 
•  kuvab kanaliloendi. Täpsemalt vt §5.2.1. Seda 

kasutatakse ka menüüpunktide valimiseks. 
• Navigeerimisnuppude abil saab menüüdes liikuda või 

menüüvalikute väärtusi sisestada. 
•  kuvab peamenüü. Lisaks saab selle abil 

allmenüült eelmisele menüüle naasta. 
•  kuvab elektroonilise saatekava. 
•  kasutatakse menüüst väljumiseks või ekraaniinfo 

peitmiseks. 
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•  kasutatakse sisemisele kõvakettale salvestatud saadete 

loendi kuvamiseks. Täpsemalt vt §7.2. 

•  nupul on igas menüüs ise funktsioon. 

•  kasutatakse taasesitusele või ajanihkele järjehoidja 
panemiseks. 

•  nupul on igas menüüs ise funktsioon. 

•  kasutatakse järgmise järjehoidjani hüppamiseks. 
•  nupul on igas menüüs ise funktsioon. 
•  kasutatakse subtiitrite valimiseks. 
•  kasutatakse helirea ja helirežiimi valimiseks. 
•  kuvab teleteksti. 
•  muudab pildi lahutust. Täpsemalt vt §4.2.1. 
•  muudab kuvasuhet. Täpsemalt vt §4.2.2. 
•  lülitab tele- ja raadiokanalite vahel. 
•  kasutatakse uinumistaimeri seadmiseks 10 minuti 

kaupa. 
•  kasutatakse salvestamise käivitamiseks. 
•  kasutatakse taasesituse või salvestamise lõpetamiseks 

või ajanihkega televisioonilt otsetelevisiooni 
tagasihüppamiseks. 

•  lülitab TV SCART-pistikupesa väljundit digiboksi ja 
VCR SCART-pistikupessa ühendatud videomaki vahel. 
Täpsemalt vt §4.2.4. 

•  kuvab ühendatud seadmete loendi. 
•  kasutatakse tagurpidi taasesituse käivitamiseks. 

Järgmised vajutused suurendavad tagasikerimise kiirust. 
•  paneb otsetelevisiooni või salvestatud saate 

taasesituse pausile. 
•  kasutatakse kiire edasisuunas taasesituse 

käivitamiseks. Järgmised vajutused suurendavad 
taasesituse kiirust. 
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•  jätkab normaalkiirusel taasesitust või kuvab 

taasesituse või ajanihke navigeerimiseks edenemisriba. 
Salvestatud saate mängimiseks vt nuppu . 

•  kasutatakse taasesitusel tagasi salvestuse algusesse 
hüppamiseks. 

•  kasutatakse aegluubis taasesituse käivitamiseks. 
Järgmised vajutused muudavad taasesituse kiirust. 

•  kasutatakse taasesitusel salvestuse lõppu 
hüppamiseks. 

•  nupul on igas menüüs ise funktsioon. 
 
MÄRKUS 
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see digiboksi 
esipaneelil olevale kaugandurile. 
Nuppude tegelik väljanägemine ja arv võib tootja tarnitud 
kaugjuhtimispuldist sõltuvalt erinev olla. 

1.3 Liitumiskaardi teave 
Selle digiboksiga saate vaadata CONAXi tingimustega 
juurdepääsu süsteemis krüpteeritud tasulisi kanaleid. Ilmselt on 
teil olemas liitumiskaart. Kui soovite vaadata oma 
liitumiskaardi täpset infot, valige menüü Info > Tingimustega 
juurdepääs. Sealt saate vaadata ka ringhäälinguoperaatori 
teateid. 
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Seadistamine

2.1 Lahti pakkimine 
Enne jätkamist kontrollige, et saite koos digiboksiga järgmised 
esemed.
• Kaugjuhtimispult 
• Kaks patareid kaugjuhtimispuldi jaoks (AAA, 1,5 V) 
• Üks HDMI-kaabel 
• Üks sildamiskaabel 
• Kasutusjuhend

MÄRKUS
Tarvikud võivad vastavalt kohalikule piirkonnale erinevad 
olla.

2.2 Ohutusmeetmed 
Lugege palun järgmised ohutusmeetmed hoolikalt läbi. 

• Vooluvõrgu pinge peab olema vahemikus 90 ja 250 volti. 
Kontrollige seda enne digiboksi seinakontakti ühendamist. 
Digiboksi voolutarbimist vt tabelist 2.1.
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• Seinakontakt peab olema seadme lähedal. Ärge ühendage 

seadet pikendusjuhtmega. 
• Toitepistik peab olema ligipääsetav, nii et selle saaks voolu 

väljalülitamiseks kergesti pistikupesast välja tõmmata. 
• Kui paigaldate seadme kappi, tagage selle ümber vähemalt 

10 cm vaba ruumi. Digiboksi füüsikalisi andmeid vt tabelist 
2.2. 

• Kaitske toitejuhet pealeastumise või muljumise eest. Kui 
juhe on kahjustatud, siis ärge digiboksi kasutage ja laske 
juhe välja vahetada. 

• Teenindustöödeks pöörduge kvalifitseeritud 
teenindustehniku poole. 

• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke alati digiboksi 
ümber piisavalt vaba ruumi. 

 

Tabel 2.1. Toite andmed 

Sisendpinge 90–250 V vahelduvvool, 50/60 Hz 
Voolutarbimine töös maksimaalselt 30 W 

alla 1 W passiivsena ooterežiimil 

 

Tabel 2.2. Füüsikalised andmed 

Suurus 340 x 60 x 265 mm 
Kaal 2,6~3,1 kg (võib vastavalt kõvakettale 

varieeruda) 
Töötemperatuur 0–39 ºC 
Suhteline niiskus 
hoiulepanemisel 

5–90% 

 

2.3 Tagapaneeli ühendused 
TRC-1400 tagapaneelil on rida ühenduskontakte. 
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Vaadake, millised ühenduskontaktid on teie teleril digiboksiga 
võrreldes. 

 ANT 1 IN Maapealse ringhäälingusignaali sisend 
esimese tuuneri jaoks 
(5 V, max 100 mA) 

 ANT 1 OUT Maapealse ringhäälingusignaali väljund 
läbi esimese tuuneri 

 ANT 2 IN Maapealse ringhäälingusignaali sisend 
teise tuuneri jaoks 

 ANT 2 OUT Maapealse ringhäälingusignaali väljund 
läbi teise tuuneri 

 AUDIO L/R Stereoheliväljund teleri või audio-
videovastuvõtja jaoks (valge/punane)  

 VIDEO Liitvideoväljund teleri jaoks (kollane)  

 S/PDIF Digitaalne audioväljund audio-
videovastuvõtja jaoks  

 TV Audio- ja videoväljund teleri jaoks  

 VCR Audio- ja videosisend/-väljund muu 
seadme, nt videomaki jaoks  

 HDMI Audio- ja videoväljund kõrglahutusega 
teleri jaoks  

 LAN Kohtvõrgu port  

 USB USB-port püsivara uuendamiseks ja 
andmeülekandeks  

 ON/OFF Toitelülitus (digiboksi kasutamiseks 
peate kõigepealt selle lüliti sisse 
lülitama) 
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Tabel 2.3. Ühenduskontaktide spetsifikatsioon 

HDMI Kõrglahutusega videoväljund 
 Vasak ja parem audioväljund 
 Digitaalne audioväljund 
TV CVBS/S-Video videoväljund 
 Vasak ja parem audioväljund 
VCR CVBS-videoväljund 
 Vasak ja parem audioväljund 
 CVBS/S-Video videosisend möödaviiguks 
 Vasak ja parem audiosisend möödaviiguks 
VIDEO Liitvideoväljund (CVBS) 
AUDIO Vasak ja parem audioväljund 
S/PDIF Digitaalne audioväljund 
USB 2.0 Host (5 V alalisvool, 500 mA max) 
LAN 10/100 Ethernet 

2.4 Digiboksi ühendamine 
Digiboksi ühendamiseks on mitu viisi. Ühendage digiboks 
vastavalt oma telerile ja muudele seadmetele. Mis tahes 
ühendamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust oma 
seadme jaemüüjaga. 
HOIATUS 
Enne toitejuhtme seinakontakti ühendamist ühendage kõik 
seadmed omavahel. Enne juhtmete ühendamist või eraldamist 
lülitage alati see toode, teler ja muud ühendatud seadmed välja. 
 
MÄRKUS 
Mis tahes probleemide korral toote ühendamisel võtke 
ühendust kohaliku jaemüüjaga. 
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2.4.1  Antenniga ühendamine 

Olenemata sellest, mis ühendused on teil 
digiboksi ja teleri vahel, peate ühendama 
digiboksi antenniga, et see saaks 
digitelevisiooni saateid vastu võtta. Ühendage 
antennikaabel kontakti ANT 1 IN digiboksi 
tagapaneelil. 
Mõlema tuuneri töö tagamiseks peate 
veenduma, et ühendatud on digiboksi 
mõlemad kontaktid: ANT 1 IN ja ANT 2 IN. 

Tavaliselt tehakse ühendus sildamiskaabli abil kontaktist ANT 
1 OUT kontakti ANT 2 IN. 
MÄRKUS 
Kui olete kehva signaaliga piirkonnas või kasutate rohkem kui 
ühe väljundiga signaalivõimendit, võite saada parema 
tulemuse, ühendades kaabli antennist või võimendist otse ANT 
2 IN kontakti, mitte kasutades sildamiskaablit. 
 
Kui teil on veel üks digiboks, võite ühendada selle kontaktist 
ANT 2 OUT. 
MÄRKUS 
ANT 2 OUT võib analoogsignaali jaoks olla ühendatud ka 
teleri, videomaki või DVD-salvestiga. 
 

2.4.2  Teleri ühendamine 

Järgmiste digiboksi ühenduste jaoks soovitame parima 
pildikvaliteedi saavutamiseks kasutada esimest kontakti. Kui 
teie teleril ei ole vastavat kontakti, siis kasutage parema 
pildikvaliteedi saavutamiseks järgnevas järjestuses järgmist 
kontakti. 
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1. HDMI-kontakt (HDMI) 
2. SCART-kontakt (TV) 
3. Liitkontakt (VIDEO) 
Konfigureerige audio- ja videoseaded alles pärast digiboksi 
ühenduste tegemist. Täpsemat kirjeldust vt §4.2. 
 

HDMI-väljundi kasutamine 
 
Kui teil on kõrglahutusega teler, peaksite 
parimate tulemuste saavutamiseks kasutama 
HDMI-kaablit. Ühendage kaabli üks ots 
digiboksi kontakti HDMI ja teine ots oma teleri 
vastavasse kontakti. 

 
 

SCART-väljundi kasutamine 
 
Tavalise teleriga parima tulemuse 
saamiseks kasutage SCART-kaablit. 
Ühendage kaabli üks ots digiboksi kontakti 
TV ja teine ots teleri vabasse SCART-

ontakti. 

 audioühendused eraldi tegema. 

k
 
 
 

Kui ühendate standardse SCART-kaabliga, ei pea te audioühendusi 
eraldi tegema, sest SCART vahendab ka stereohelisignaali. Kui te 
kasutate aga konverteerimiskaablit SCART-kontaktist komponenti, 
siis peate
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MÄRKUS 
SCART-väljundi abil ei saa kõrglahutusega pilti vaadata. 
 

Liitvideoväljundi kasutamine 
Liitvideoväljundi kasutamiseks hankige 
liitvideokaabel (RCA-kaabel). Ühendage 
kaabli üks ots digiboksi kontakti VIDEO 
(kollane) ja teine ots oma teleri vastavasse 
kontakti. 
 
 

MÄRKUS 
Liitvideoväljundi abil ei saa kõrglahutusega pilti vaadata. 
 

Audioühenduste tegemine 
Audiokontaktide ühendamiseks hankige audiokaabel 
(RCA-kaabel). Ühendage kaabli ühe poole otsad 
digiboksi kontaktidesse AUDIO L (valge) ja AUDIO 
R (punane) ja teise poole otsad oma teleri või audio-
videovastuvõtja vastavatesse kontaktidesse. 
Dolby Digitali heli nautimiseks peab teie teler või 
audio-videovastuvõtja olema võimeline dekodeerima 
Dolby Digitali heli ja te peate hankima S/PDIF-
kaabli. 
Ühendage kaabli üks ots digiboksi kontakti S/PDIF 
ja teine ots oma audio-videovastuvõtja vastavasse 
kontakti. 
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2.4.3  Videomaki ühendamine 

Digiboksist saab lisa-SCART-kontakti abil videosignaali ka 
teise seadmesse, nt videosalvestisse välja saata. 

Lisa-SCART-kontakti ühendamiseks peate 
hankima SCART-kaabli. Ühendage kaabli üks 
ots digiboksi kontakti VCR ja teine ots oma 
videomaki või muu sarnase seadme vastavasse 
kontakti. 

 
 

2.5 Esimene sisselülitamine 
Nüüd, kui olete oma digiboksi kontaktid ühendanud, peate 
ühendama toitepistiku seinakontakti. Veenduge, et teler on 
sisse lülitatud ja valitud on õige videokanal, nii et näeksite 
digiboksi kuva. 
Enne digiboksi sisselülitamist peate sisestama patareid 
kaugjuhtimispulti. Avage patareipesa kaas ja sisestage patareid, 
jälgides õiget polaarsust, mis on märgitud patareipesale. 
Vajutage  nuppu kaugjuhtimispuldi paremas ülanurgas. 
Mõne hetke pärast ilmub menüükuva. Kui kuva ei ilmu, 
proovige vajutada  nuppu kaugjuhtimispuldil. Kui pärast 
mitmeid katseid kuva ikkagi ei ilmu, kontrollige, kas teleril on 
valitud õige sisend. Kui pilt on hea, võite jätkata §3.1, et otsida 
saadavalolevaid tele- ja raadiokanaleid. Muul juhul peate võib-
olla ajutiselt liitvideokontakti (VIDEO) teleriga ühendama, et 
näeksite menüüd ja saaksite konfigureerida videoseaded. 
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HOIATUS 
Kui digiboks ei reageeri enam kaugjuhtimispuldile 
normaalselt, võivad patareid tühjad olla. Veenduge, et 
vahetate need ainult 1,5 V AAA-suuruses patareide vastu 
ja järgige järgmisi ohutusmeetmeid. 
• Ärge kasutage korraga eri tüüpi patareisid ega vanu ja 

uusi patareisid. 
• Ärge kasutage laetavaid akusid. 
• Ärge laadige vanu patareisid. 
• Plahvatusohu vältimiseks järgige patareipesale 

märgitud polaarsust. 
• Ärge jätke patareisid äärmusliku kuumuse, nt päikese 

kätte või tule äärde. 
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul, 

siis võtke sellest patareid välja. Tootja ei võta mingit 
vastutust lekkivatest patareidest tekkinud kahjude 
suhtes. 

• Patareide jäätmeid, kaasa arvatud neid, mis ei sisalda 
raskemetalle, ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Käidelge kasutatud patareisid keskkonnasäästlikul 
viisil. Hankige teavet oma piirkonnas kehtivate 
õiguslike eeskirjade kohta. 
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Peatükk 3 

Kanaliotsing 
 
 
Pärast digiboksi ühendamist peate käivitama kanaliotsingu. 
 
MÄRKUS 
Kui ühtegi kanalit ei ole salvestatud, ei saa te kõiki menüüsid 
kasutada. 
Ingliskeelses juhendis on SERVICE sama tähendusega kui 
CHANNEL. 

3.1 Ringhäälingukanalite otsimine 
Kanalite otsimiseks valige menüüst 
Installimine > Otsing. Peaksite 
nägema vasakul pildil näidatud 
kuva. Kui teil on antennivõimendi, 
seadke selle toitevarustuse jaoks 
suvand Antenni sisend 5V 
valikule Sees. 
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Esimest korda pärast ühenduste tegemist digiboksi käivitades 
peaksite seadma suvandi Otsimisrežiim kanaliotsingu 
käivitamiseks valikule Automaatne. 
Te võite otsida ka ainult teatud kindla transponderi kanaleid, 
kuna iga transponder edastab mitut kanalit. Seadke suvand 
Otsimisrežiim valikule Manuaalne, seejärel valige suvandis 
Kanal soovitud transponder. Numbrid on vahemikus 5 kuni 12 
(või D kuni H) VHF-ribal ja 21 kuni 69 UHF-ribal. Peate võib-
olla seadma suvandi Modulatsioon soovitud transponderile 
vastavaks. Kui transponder vastab standardile DVB-T2, 
peaksite seadeks valima DVB-T2. 
On võimalik otsida ühte kanalit ainult teatud transponderis, kui 
teate soovitud kanali audio- ja videopaketi identifikaatorit 
(PID). Valige suvandi Otsimisrežiim seadeks Täpne, siis 
muutub suvand PID aktiveerituks. Sisestage soovitud kanali 
PID-d numbrinuppudega. 
Digiboks kontrollib ja annab teada, kui saadaval on 
värskendatud kanaliloend. Kui soovite, et digiboks hoiaks teid 
kursis uute kanalitega, siis valige suvandi Automaatne 
kanaliloendi värskendamine seadeks Sees. Kui leitakse uusi 
kanaleid, ilmub hüpikteade. Valikuga Jah viiakse teid 
automaatselt kanaliotsingu kuvale. Kui eelistate värskendusi 
ise kontrollida, lülitage see suvand Välja. 
Kanaliotsingu alustamiseks liikuge alla reale Alusta otsingut 
ja vajutage  nuppu. Digiboks hakkab otsima kanaleid ja 
kuvab leitud tele- ja raadiokanalite loendi. See on üsna 
tavaline, et kuni otsingu lõpupooleni ei leita ühtegi kanalit. 
Otsingu lõppedes kuvatakse teade leitud kanalite arvu kohta. 
Loendi salvestamiseks vajutage  nuppu. 

3.2 Tehaseseadete taastamine 
Digiboks salvestab järgmised andmed: 

• kanaliloend 
• lemmikute loend 



 
18 Kanaliotsing  

• taimeriloend 
• eelistusseaded 

Te saate kõik digiboksi andmed lähtestada. Valige menüüst 
Installimine > Süsteemi taastamine > Tehaseseadistus ja 
teilt küsitakse seejärel kinnitust. Valikuga Jah kanaliloend, 
lemmikute loend ja taimeriloend kustutatakse ja eelistusseaded 
lähtestatakse tehaseseadistusele. 
MÄRKUS 
Tehaseseadistuse taastamine ei kustuta salvestatud saateid. 
Kanaliotsingu peate pärast tehaseseadistuse taastamist siiski 
uuesti tegema. 

3.3 Kasutajaseadistuse taastamine 
Te saate salvestada oma tehtud seaded, sealhulgas: 

• kanaliloend 
• lemmikute loendid 
• eelistusseaded 

Samuti saate need igal ajal taastada. 
Oma andmete salvestamiseks valige menüüst Installimine > 
Süsteemi taastamine > Salvesta süsteemi andmed ja teilt 
küsitakse kinnitust. Kui valite Jah, siis teie andmed 
salvestatakse. Iga kord, kui te oma andmeid salvestate, 
kirjutatakse need üle. Oma andmete taastamiseks valige 
menüüst Installimine > Süsteemi taastamine > Taasta 
süsteemi andmed ja teilt küsitakse kinnitust. Valikuga Jah 
teie andmed taastatakse. 
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3.4 Kanaliloendite kustutamine 
Kui soovite kustutada ainult kanaliloendi, valige menüüst 
Installimine > Süsteemi taastamine > Lähtesta 
kanaliloend ja teilt küsitakse kinnitust. Valikuga Jah 
kanaliloend kustutatakse. Pärast seda peate kanaliotsingu uuesti 
tegema. 

4 Eelistusseaded  
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Peatükk 4 

Eelistusseaded 
 
 

4.1 Eelistusseaded 
Te saate valida keele, milles 
menüüd kuvatakse. Samuti saate 
valida heliriba ja subtiitririba keele. 
Valige menüüst Seaded > Keel. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. 
 
 
 
 

4.1.1 Menüü keel 

Digiboksil on menüüd mitmes keeles. Valige suvandi Menüü 
keel seadeks soovitud keel. Kohe kui valite mingi keele, 
kuvatakse menüü valitud keeles. 
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4.1.2 Teleteksti keel 

Valige suvandi Teleteksti keel seadeks soovitud keel. 
Teleteksti avamisel kuvatakse valitud keeles teleteksti 
leheküljed, kui need on saadaval. 

4.1.3 Subtiitrite keel 

Valige suvandite 1. subtiitrite keel ja 2. subtiitrite keel 
seadeks soovitud keeled. Kui vaatate mingit saadet ja sellel on 
subtiitrid keeles, mille olete valinud kui 1. subtiitrite keel, siis 
kuvatakse need subtiitrid. Kui esimeses keeles subtiitreid ei 
ole, aga on teiseks valitud keeles, siis kuvatakse need. Kui 
valitud keeltes subtiitreid ei ole, siis subtiitreid ei näidata. 
Sõltumata sellest seadest saate subtiitrid valida  nupuga. 
Täpsemat kirjeldust vt §5.2.5. 

4.1.4. Kuulmispuue 

Mõnel saatel võib olla kuulmispuudega inimestele mõeldud 
subtiitririba. Isegi kui saadaval on üks või mitu subtiitririba, 
kuvatakse kuulmispuude subtiitrid enne neid, mille olete 
valinud kui 1. subtiitrite keel ja 2. subtiitrite keel, eeldusel, 
et olete valinud suvandi Kuulmispuue (Eriti valju heli) 
seadeks Sees. 

4.1.5 Regiooni vahetamine 

Kui soovite riiki vahetada, valige suvandi Regioon seadeks 
soovitud regioon. Kanaliotsingu ajal otsib digiboks teie valitud 
regioonile lähimaid ringhäälingukanaleid. 
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4.1.6 Audio keel 

Valige suvandite 1. audio keel ja 2. audio keel seadeks 
soovitud keeled. Kui vaatate mingit saadet ja sellel on heliriba 
keeles, mille olete valinud kui 1. audio keel, siis kuulete seda. 
Kui esimeses keeles heliriba ei ole, aga on teiseks valitud 
keeles, siis kuulete seda. 
Sõltumata sellest seadest saate heliriba valida  nupuga. 
Täpsemat kirjeldust vt §5.2.4. 

4.2 Video- ja audioseaded 
Te peate konfigureerima video- 
ja audioseaded vastavalt oma 
telerile ja muudele seadmetele. 
Valige menüüst Seaded > A/V-
väljund. Peaksite nägema 
vasakul pildil näidatud kuva. 
 
 
 
 

4.2.1  Kõrglahutusega teler 

Digiboks toetab erinevaid videoresolutsioone vahemikus 576 
kuni 1080. Kõrglahutuseks loetakse tavaliselt 720 või suuremat 
lahutust. Mida suurem resolutsioon, seda parem kvaliteet. Kui 
teie teler kõrglahutust ei toeta, siis te kõrglahutuse kvaliteeti 
paraku nautida ei saa. 
Kui teie teler kõrglahutust ei toeta, valige suvandi 
Kõrglahutusega väljund seadeks SD (standardlahutus). 
Muidu valige seadeks HD. 
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Valige suvandi Video formaat seadeks soovitud formaat. Kui 
valite selle suvandi seadeks 576P, näitab digiboks ka 
kõrglahutusega saateid lahutusega 576. Vastupidiselt, kui valite 
selle suvandi seadeks 1080I, näitab digiboks ka 
standardlahutusega saateid lahutusega 1080. 

4 
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Kui teil on kõrglahutusega teler, on soovitatav valida selle 
suvandi seadeks Originaalformaat. Selle seadega näitab 
digiboks saateid nii, nagu need on, ilma lahutust muutmata. 
Telerivaatamise ajal saate lahutust muuta  nupuga. Iga 
nupuvajutus vahetab lahutust. 
Kui soovite vaadata televiisorit läbi HDMI-väljundi, peaksite 
valima suvandi HDCP seadeks Väljas, kui teie teler ei suuda 
kõrglahutus-koopiakaitset (HDCP) töödelda. 
 

MÄRKUS 
Järgmiste videoväljunditega saate vaadata ainult 
standardlahutusega pilti: 
• liitvideoväljund (VIDEO) 
• SCART-väljund (TV) 
 

4.2.2 Teleri kuvasuhe 

Kui teil on laiekraanteler, valige suvandi TV kuvasuhe 
seadeks 16:9. 
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Nagu ülalolevatelt piltidelt näha, saate oma laiekraanteleriga 
vaadata nii laiekraan- kui tavalise ekraanilaiusega saateid. Et 
vaadata tavalise ekraanilaiusega saateid, valige suvandi 
Ekraani formaat seadeks Täisekraan. Tavalise 
ekraanilaiusega pilti suurendatakse siis laiekraani laiuseni. 
Saate vaatamiseks algse kuvasuhtega, nagu on näidatud 
parempoolsel pildil, valige seadeks Keskel. Kui teil on tavalise 
ekraaniga teler, valige suvandi TV kuvasuhe seadeks 4:3. 
Nagu ülalolevatelt piltidelt näha, ei saa te oma tavalise 

ekraaniga teleriga laiekraansaateid täies mahus nautida. 
Vasakul pildil on tavalises laiuses pilt tavalises laiuses 
ekraanil. Et vaadata laiekraansaateid nii, nagu on näidatud 
keskmisel pildil, valige suvandi Ekraani formaat seadeks 
Letter Box (must riba pildi ülal ja all). Laiekraanpilti 
vähendatakse siis nii, et see mahuks tavalise laiusega ekraanile. 
Selle vaatamiseks nii, nagu see on parempoolsel pildil, valige 
seadeks Keskosa väljavõte. Laiekraanpilt lõigatakse siis 
vasakult ja paremalt võrdselt kitsamaks, et see mahuks 
tavalisele ekraanile. 

4.2.3 Värviformaat 

TV SCART-väljundi kaudu saab digiboks edastada 
videosignaali mitmes värviformaadis. Kui teie digiboks on 
selle väljundi kaudu teleriga ühendatud, valige suvandi 
SCART-väljund seadeks soovitud värviformaat. 
Kui digiboks on ühendatud VIDEO sildiga RCA-kontakti 
kaudu tagapaneelil, ei pea te seda suvandit seadistama, sest 
digiboks edastab CVBS-videosignaali läbi RCA-väljundi 
sõltumatult SCART väljundist. 
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4.2.4 Teine videoseade 4 
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Teie digiboks võib VCR SCART-väljundi kaudu olla 
ühendatud veel mõne videoseadmega, nagu näiteks videomakk 
või DVD-mängija. Sellisel juhul töötab digiboks sõltuvalt 
suvandi Videomaki SCARTi tüüp seadest erinevalt. Kui 
suvandi seadeks on valitud Standardne, siis läheb digiboks 
taasesitust käivitades mööda videoseadmest telerisse 
saadetavast videosignaalist. Kui aga suvandi seadeks on valitud 
Väline A/V, siis digiboks videosignaalist automaatselt mööda 
ei lähe. Siis peate möödaminemiseks vajutama  nuppu. 
Digiboks ei saa salvestada videoseadmes mängitavaid videoid, 
kuna digiboks on videosalvesti jaoks vaid möödaviik. 

4.2.5 Audiorežiim 

Põhimõtteliselt on digiboksil olemas kaks heliallikat, kuna 
selle tagapaneelil on olemas kaks audiokontakti. Te saate nii 
ühte kui mõlemat kuulata nii mono- kui stereorežiimil. Valige 
suvandi Helirežiim seadeks soovitud režiim. 
Sõltumata sellest seadest saate helirežiimi vahetada  
nupuga. Täpsemat kirjeldust vt §5.2.4. 
Digiboks saab S/PDIF-väljundi kaudu edastada kahte tüüpi 
audiosignaale. Üks on kodeeritud ja teine dekodeeritud signaal. 
Kui teie digiboks on audio-videovastuvõtjaga ühendatud 
S/PDIF-väljundi kaudu, peate valima suvandi Digitaalheli 
seadeks mitmekanaliline, mis tähendab, et digiboks edastab 
kodeeritud Dolby Digitali heli ilma dekodeerimata, nii et teie 
audio-videovastuvõtja saab selle dekodeerida. Muul juhul 
valige seadeks PCM, siis edastab digiboks Dolby Digitali heli, 
vähendades selle kaheks kanaliks. 
MÄRKUS 
Dolby Digitali heli saate nautida ainult siis, kui parasjagu 
vaadatav kanal edastab Dolby Digitali heliriba. 
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Kui teile tundub, et S/PDIF väljundist tulev heli ei ole pildiga 
sünkroonis, saate heli ja pilti sünkroonida, seades suvandit 
S/PDIF audio viivitus. 
Mõnedel saadetel on eraldi lisaheliriba, mille saate aktiveerida 
valides suvandi Audio kirjeldus seadeks Sees. 

4.3 Kohaliku aja seadistamine 
Taimerisündmuste jaoks peate seadistama oma kohaliku aja. 

 
Valige menüüst Seaded > Aeg. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. Saate kellaaja 
käsitsi määrata või kasutada 
ajasignaali Greenwich Mean 
Time (GMT), mis edastatakse 
koos digitaalse televisiooniga. 
GMT-ajasignaali kasutamiseks 
toimige järgmiselt. 
 
 

1. Valige suvandi Režiim seadeks Automaatne, siis 
muutub suvand Ajanihe lubatuks. 

2. Valige suvandi Ajanihe seadeks erinevus teie ajatsooni 
ja GMT-aja vahel vastavalt tabelile 4.1. 

3. Veenduge, et teie kohalik aeg on real Kohalik aeg 
õigesti näidatud. 

Kohaliku aja käsitsi seadmiseks, valige suvandi Režiim 
seadeks Manuaalne ja sisestage oma kohalik aeg suvandis 
Kohalik aeg numbrinuppudega. Ajavorming on 
päev/kuu/aasta 24 tundi:minutit. Et vahetada ajavorminguks 
12-tunni vorming, valige suvandi Aja vormindus seadeks 12 
tundi. 
Kui teie riigis on kehtestatud suveaeg, valige suvandi 
Suveaeg seadeks Sees. 
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MÄRKUS 
Kui suveaja suvandi seadeks on valitud Sees, lisatakse 
kellaajale üks tund. Kui seate GMT-aja ajanihet, veenduge et 
ajanihe ei sisalda suveaega. 
 
Tabel 4.1. Ajanihke tabel 
Ajanihe Linn 
GMT – 12:00  Eniwetok, Kwajalein  
GMT – 11:00  Midway Island, Samoa  
GMT – 10:00  Hawaii  
GMT – 09:00  Alaska  
GMT – 08:00  Pacific Time US, Canada  
GMT – 07:00  Mountain Time US, Canada  
GMT – 06:00  Central Time US, Canada, Mexico City 
 GMT – 05:00  Eastern Time US, Canada, Bogota, Lima  
GMT – 04:00  Atlantic Time Canada, La Paz, Dominican Republic  
GMT – 03:30  Newfoundland  
GMT – 03:00  Brazil, Georgetown, Buenos Aires  
GMT – 02:00  Mid-Atlantic  
GMT – 01:00  Azores, Cape Verde Islands  
GMT  London, Lisbon, Casablanca  
GMT + 1:00  Paris, Brussels, Copenhagen, Madrid  
GMT + 2:00  South Africa, Kaliningrad  
GMT + 3:00  Baghdad, Riyadh, Moscow, St. Petersburg  
GMT + 3:30  Tehran 
GMT + 4:00  Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi  
GMT + 4:30  Kabul  
GMT + 5:00  Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent  
GMT + 5:30  Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi  
GMT + 6:00  Almaty, Dhaka, Colombo  
GMT + 7:00  Bangkok, Hanoi, Jakarta  
GMT + 8:00  Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong  
GMT + 9:00  Tokyo, Seoul, Osaka, Sapporo, Yakutsk  
GMT + 9:30  Adelaide, Darwin  
GMT + 10:00  Eastern Australia, Guam, Vladivostok  
GMT + 11:00  Magadan, Solomon Islands, New Caledonia  
GMT + 12:00  Fiji, Auckland, Wellington, Kamchatka  

4 
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4.4 Lapsevanema seaded 
Üldiselt liigitatakse telesaateid nende sisu vägivalla, alastuse ja 
keelekasutuse taseme järgi. Saate vaatamise ajal saate 
kontrollida selle liigitust infokastist. Infokasti kohta vt §5.2.3. 
Te saate takistada oma lastel teatud saateid vaatamast, määrates 
maksimaalse lubatud taseme. 

Valige menüüst Seaded > 
Lapsevanema seaded. Te 
peaksite nägema vasakul oleval 
pildil näidatud kuva ja teilt 
küsitakse isikutuvastuskoodi 
(PIN). Koodiks on algselt 
vaikimisi määratud ‘0000’. 
 

 

 

 

Kui te soovite blokeerida saated vaatajatele vanuses 15 või üle 
selle, valige suvandi Tsenseerimine seadeks 15 (aastat). 
Seade Piirangut ei ole ei piira saadete näitamist üldse, 
seevastu seade Täielik piirang blokeerib kõik saated. 

MÄRKUS 
Teie tsenseerimisseade ei toimi, kui saatele ei ole 
hinnanguinfot antud. 
Kui keegi üritab vaadata saadet, mis ületab tsenseerimisseade 
või on sellega samaväärne, peab ta saate nägemiseks sisestama 
isikutuvastuskoodi. Koodi muutmiseks valige menüüst Muuda 
PIN-koodi, seejärel ilmub hüpikaken, mis küsib teie PIN-
koodi. Kinnitamiseks sisestage soovitud number kaks korda. 
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Te saate mõne menüü kasutamise ka keelata. Menüü 
Juurdepääsukontroll valimisel kuvatakse nende menüüde 
nimekiri, mida te saate lukustada. Kui rea Aeg seadeks on 
valitud Lukustatud, peate menüüle Aeg ligipääsemiseks 
sisestama PIN-koodi. Kui sisestate vale koodi, siis te seda 
menüüd kasutada ei saa. Lukustatud menüü vabastamiseks 
valige selle seadeks Lahti. 

4.5 Salvestamise suvandid 
Salvestamise suvandite 
seadistamiseks valige menüüst 
Seaded > Salvestamine. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. 
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Ajanihke funktsiooni lubamiseks peaksite valima suvandi 
Ajanihe seadeks midagi muud kui Deaktiveeri. Selle suvandi 
võimalik seadevahemik on 30 minutit kuni 5 tundi. Teile on 
vaadatavast saatest viimane osa nii pika kestusega, kui on 
seatud selles suvandis. 
Te saate seada taimersalvestuse kestust. Valige suvandi 
Taimersalvestuse kestus seadeks soovitud kestus. Võimalik 
seadevahemik on 10 minutit kuni 3 tundi. 
Ajatäitefunktsioon lisab saate salvestuse algusesse või lõppu 
lisaaega, nii et teil ei jää ükski saate osa nägemata. Valige 
suvandi Taimersalvestuse ajatäide seadeks soovitud aeg. 
Te saate seada kohe salvestamise kestust. Valige suvandi Kohe 
salvestamise kestus seadeks soovitud kestus. Võimalik 
seadevahemik on 30 minutit kuni 5 tundi. 
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4.6 Salvestamise suvandid 
Taasesitamise suvandite 
seadistamiseks valige menüüst 
Seaded > Taasesitus. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. 

 

 

 
 

 

Kui soovite salvestatud faili algusest peale mängida, valige 
suvandi Alguskoht seadeks Alustamine. Salvestatud faili 
mängimiseks sealt alates, kust te juba vaatasite, valige selle 
suvandi seadeks Jätkub. 
Te saate taasesituse jaoks seada siirde (hüppe) pikkuse. Valige 
suvandi Siirde ajaline pikkus seadeks soovitud pikkus. 
Võimalik seadevahemik on 10 sekundit kuni 3 minutit. 
Kui soovite rohkem taasesituskiiruseid, valige suvandi 
Trikirežiimi tase seadeks 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x; muul 
juhul valige 4x, 16x, 64x. 
MÄRKUS 
Te saate digiboksiga vaadata selliseid videofaile, nagu Xvid. 
Ülalkirjeldatud suvandid ei pruugi aga videofailist sõltuvalt 
toimida. Täpsemat kirjeldust, kuidas videofaile mängida, vt 
§8.5. 
Digiboks saab kuvada ka subtiitrifaile, nagu .smi, .sub, .idx, ja 
.srt, kui teil neid on. Rida Meedia subtiitrid pakub videofaili 
subtiitrite jaoks mõningaid suvandeid. Kui mängite videofaili, 
millel on subtiitrid, aga need ei ole videoga sünkroonis, siis 
saate subtiitreid ja videot sünkroonida, seades suvandi Sünk 
väärtust. Lisaks saate muuta subtiitrite värvi ja suurust, seades 
suvandite Kirja värv ja Kirja suurus väärtused vastavalt oma 
eelistustele. 
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4.7 Ekraanikuva suvandid 
Ekraanikuva suvandite 
seadistamiseks valige menüüst 
Seaded > Ekraanikuva. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidat
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ud kuva. 

 

 

 

 

 

Ekraanikuva läbipaistvuse seadmiseks valige suvandis 
Ekraanikuva läbipaistvus soovitud läbipaistvus. Võimalik 
seadevahemik on 0 kuni 50 protsenti. 

Infokasti kuvamise aja seadmiseks valige suvandis Infokasti 
kuvamise aeg soovitud aeg. Võimalik seadevahemik on 1 
kuni 30 sekundit. Kui valite suvandi seadeks Infokast puudub, 
siis kanalite vahetamise ajal infokasti ei kuvata. Infokast 
kuvatakse sellegipoolest, kui vajutate  nuppu. Kui valite 
selle suvandi seadeks Ära peida, siis kuvatakse infokasti kogu 
aeg. Infokasti kohta vt §5.2.3. 

Lisaks saate infokasti ekraanil tõsta või langetada. Valige 
suvandi Infokasti paigutus soovitud asetus. Võimalik 
seadevahemik on –10 kuni +3 rida. Mida suuremaks seate 
suvandi väärtuse, seda madalamale infokast paigutatakse. 

Animatsiooni kasutamiseks menüüde vahetamisel valige 
suvandi Animatsioon seadeks Aktiveeri. 

Kui mõni kanalinimi on liiga pikk, et mahtuda kanaliloendis 
kanalinimede veergu, saate seda kerida, kui valite suvandi 
Teksti kerimine seadeks midagi muud kui Blokeeri. 
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Valikuga Täiskerimine keritakse seda täielikult, kuni teksti 
lõpp kaob; valikuga Osaline kerimine, keritakse see ainult 
teksti lõpuni. 

4.8 Esiplaanikuva suvandid 
Esiplaanikuva suvandite 
seadistamiseks valige menüüst 
Seaded > Esiplaanikuva. 
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. 

 

 

 

 

 

Esiplaanikuva näitab hetkel vaadatava kanali numbrit ja nime. 
Kui mõni kanalinimi on liiga pikk, et mahtuda kanalinimede 
veergu, saate seda kerida, kui valite suvandi Peakuva 
kerimine seadeks midagi muud kui Blokeeri. Valikuga 
Piiramatu keritakse seda korduvalt; valikuga Üks kord 
keritakse seda ainult üks kord. Kui soovite, et kanalinumbri 
asemel kuvataks praegust kellaaega, valige suvandi Alamkuva 
sisu seadeks Aeg. 
Te saate seada ka esiplaanikuva heledust aktiivses režiimis ja 
ooterežiimis, seades suvandite Heledus töörežiimis ja 
Heledus ooterežiimis väärtused vastavalt oma soovile. 

4.9 Fotoalbumi suvandid 
Te saate muuta slaidikava ajaintervalli ja efekti fotoalbumi 
jaoks. Fotoalbumi funktsioone vt §8.4. 
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Slaidikava ajaintervalli muutmiseks valige menüüst Seaded > 
Mitmesugust ja seadke suvandi Slaidikava ajaintervall 
väärtus vastavalt oma soovile. Võimalik seadevahemik on 3 
kuni 10 sekundit. 
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Slaidikava efekti muutmiseks valige menüüst Seaded > 
Mitmesugust ja seadke suvandi Slaidikava efekt väärtus 
vastavalt oma soovile. Efekte on nelja järgmist tüüpi: 
Ülekattega asetab praeguse pildi ja järgmise pidi 

ülekattega. 
Katmisega katab praeguse pildi järgmise pildiga. 
Teisaldamisega teisaldab praeguse pildi ja kuvab järgmise 

pildi. 
Mosaiik  kuvab järgmise pildi mosaiigiefektiga. 
Nende efektide juhuslikus järjekorras kasutamiseks valige 
suvandi seadeks Juhuslik. Vaikeväärtus on Juhuslik. 

4.10 Ooterežiimi suvandid 
Te saate ooterežiimil kuvada esiplaanikuval praegust kellaaega. 
Valige menüüst Seaded > Mitmesugust ja valige suvandi 
Ooterežiim seadeks Aktiivne; muul juhul valige seadeks 
Passiivne. Kui valite suvandi Ooterežiim seadeks Aktiivne, 
saab digiboks antennisignaalist mööda minna. Elektrienergia 
säästmiseks võite valida suvandi Automaatne toite 
väljalülitus seadeks Aktiveeri. Kui see suvand on aktiveeritud, 
lülitub digiboks automaatselt välja, kui sellega kolme tunni 
jooksul midagi ei tehta. 
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Peatükk 5 

Igapäevane kasutamine 

5.1 Helitugevuse reguleerimine 
Reguleerige helitugevus ja  nuppudega 
mugavale tasemele. Peate võib-olla reguleerima ka oma teleri 
helitugevust. Heli ajutiseks väljalülitamiseks vajutage 
nuppu. Heli taastamiseks endisel tasemel vajutage seda nuppu 
veel üks kord. 

5.2 Teleri vaatamine 
Kanalite vahetamiseks vajutage  või 

 nuppu.  nupu vajutamine lülitab eelmisena 
vaadatud kanalile. Lisaks saate soovitud kanali valida, 
sisestades selle numbri numbrinuppudega. Saate vaatamiseks 
kanali valida ka kanaliloendist. 

5.2.1 Kanaliloend 

Kanaliloendi vaatamiseks vajutage  nuppu. 
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Kanaliloendis näete järgmist 
infot:

5 
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• kanali numbrit ja nime 

• mitmesugust muud infot 

Mõne kirje juures võib olla dollarimärk ($), mis näitab, et 
tegemist on tasulise kanaliga. Tasuliste kanalite vaatamiseks 
vajate liitumiskaarti. 

Soovitud kanali valimiseks viige esiletõsturiba või
nupuga vastavale kirjele ja vajutage  nuppu, misjärel 
valitud kanalit näidatakse. 

või  nupu vajutamine jätab 10 kirjet üles või alla 
vahele. Kanalinumbri sisestamine numbrinuppudega liigutab 
kursori vastavale kirjele. 

Tele- ja raadiokanalite loendi vahel vahetamiseks vajutage 
nuppu.

5.2.2 Lemmikkanalite loendid 

Te saate kanali valida nii kanaliloendist kui lemmikkanalite 
loendist.
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Lemmikkanalite loendite 
kuvamiseks vajutage 
kanaliloendi kuval   nuppu. 
Kanaliloendi kohta vt §5.2.1. 
Lemmikute loendi valimiseks 
viige kursor soovitud 
lemmikute rühma loendile  
vajutage 

 ja
 nuppu, seejärel 

kuvatakse valitud lemmikute 
rühma kanalite loend. 
 
 

Lemmikute loendite muutmist vt §6.1. 
Lemmikkanali valimiseks viige kursor soovitud kanalile ja 
vajutage  nuppu, misjärel see kanal kuvatakse. Teise 
rühma valimiseks vajutage  nuppu. 

Kui te pärast lemmikkanali valimist vahetate kanalit  või 
 nupuga, valitakse teine lemmikkanal valitud rühmas. 

Digiboks tuletab teile meelde, millise rühma olete valinud, 
kuvades kanali vahetamise ajal ekraani paremas ülanurgas 
rühma nime. 

Kanaliloendisse naasmiseks vajutage  nuppu. Lisaks saate 
lemmikute rühma või lemmikkanaleid lisada või kustutada. 
Parasjagu vaadatava kanali lisamiseks mingisse lemmikute 
rühma vajutage  nuppu, et kuvada lisasuvandid, ja 
valige seejärel Lisa see kanal. 
Esile tõstetud lemmikute rühma või lemmikkanali 
eemaldamiseks valige lisasuvandite kastist Kustuta, misjärel 
küsitakse teilt kinnitust; valikuga Jah see rühm/kanal 
kustutatakse. 

5.2.3. Saateinfo vaatamine 

 nupu vajutamisel kuvatakse infokast, milles on järgmine 
info: 
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• kanali number ja nimi 
• signaali tase ja kvaliteet 
• saate nimi 
• saate liigitunnus 
• saate kokkuvõte 
• saate edastusaeg 
• praegune kellaaeg 

Lisaks võite näha järgmisi sümboleid. 

5 
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• Subtiitrite sümbol ( ), kui koos saatega edastatakse 
subtiitreid.

• Teleteksti sümbol ( ), kui valitud kanal pakub 
teleteksti.

• Dolby Digitali sümbol ( ), kui praeguse saatega 
edastatakse Dolby Digitali heliriba. 

• Lukusümbol ( ), kui valitud kanal on lukustatud. 

• Dollarisümbol ($), kui valitud kanal on tasuline. 

 nupu vajutamine veel üks kord kuvab praeguse saate 
täpsema info. Infokasti peitmiseks vajutage nuppu.

5.2.4 Heliribade valimine 

Mõnel saatel on mitmes keeles heliribad.  nupu vajutamine 
kuvab kõik saadaval olevad heliribad. Kohe, kui olete ühe 
heliriba valinud, kuulete seda heli. Lisaks saate kuulata 
heliribasid neljas eri helirežiimis: Stereo, Mono, Vasak või 
Parem.
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5.2.5 Subtiitriribade valimine 

Mõnel saatel on mitmes keeles subtiitriribad. Kui praegusel 
saatel on subtiitreid, kuvatakse infokastis subtiitrite sümbol 
( ).  nupu vajutamine kuvab kõik saadaval olevad 
subtiitrid. Kui olete mingi subtiitririba valinud, kuvatakse see. 

5.2.6 Teleteksti vaatamine 

Mõnel kanalil, nagu ilmateate-, uudiste või börsiteadete kanal, 
on teletekst. Kui valitud kanalil on teletekst, kuvatakse 
infokastis teleteksti sümbol ( ). Teleteksti lehekülgede 
vaatamiseks vajutage  nuppu. 

Valige vaadatav lehekülg, sisestades selle numbri 
numbrinuppudega. Te saate teleteksti lehekülge  nupuga 
suumida ja  nupuga selle läbipaistvust muuta. Teleteksti 
lehekülje tühjendamiseks vajutage  nuppu. 

5.3 Elektroonilise saatekava vaatamine 
Elektrooniline saatekava näitab iga kanali praeguseid ja kavas 
olevaid saateid koos lühikese saatekokkuvõttega. 

 nupu vajutamine kuvab 
saatekava, milles näete järgmist 
infot: 

• kavas olevad saated 

• saate kokkuvõte 

• saate kuupäev 

• saate edastusaeg 
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Soovitud saate üksikasjaliku info vaatamiseks viige kursor  
või  nupuga saatele ja vajutage  nuppu. Teise kanali 
vahetamiseks vajutage  või  nuppu. 
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Te saate  nupuga eelmistele päevadele ja  nupuga 
järgmistele päevadele liikuda. 
Raadio saatekava vaatamiseks vajutage  nuppu. 
Tagasiminemiseks vajutage uuesti  nuppu. 

 nupu vajutamine muudab saatekava vormistust, vahetades 
veerud ja read. Tagasiminemiseks vajutage uuesti  nuppu. 
Te saate saatekavas taimersalvestusi teha. Täpsemat kirjeldust 
vt §7.1.3. 

5.4 Ajanihke kasutamine 
Te saate otsesaate pausile panna ja selle vaatamist hiljem 
jätkata ning seda isegi edasi kerida ja uuesti vaadata. Kui 
vaatate mingit saadet ja teil jääb midagi vahele, saate saate 
tagasi kerida ja uuesti vaadata. Kui peate vahepeal ära käima, 
saate otsesaate pausile panna ja natukese aja pärast vaatamist 
samast kohast jätkata, ilma et midagi kaotsi läheks. 

Kui te seda teete, ei vaata te enam 
otsesaadet, vaid viivitusega esitust. 
Seda nimetatakse ajanihkega 
televisiooniks. Te saate reklaamid 
vahele jätta, kuni olete otsesaatele järgi 

 kui olete suvandis määranud. Vt 
§4.5. 

jõudnud. 
Ajanihke kasutamiseks valige suvandis 
Ajanihe nihke soovitud ajaline pikkus. 
Seejärel arhiveerib digiboks saate nii 
pikalt
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Ajanihe lähtestatakse iga kord, kui vahetate kanalit. 
Ajanihkega saab teha järgmisi toiminguid. 
• Ajas tagasi liikumiseks hoidke all  nuppu; edasi 

liikumiseks hoidke all  nuppu. Hetkeks kuvatakse 
edenemisriba koos eelvaateaknaga. 

• Saate edenemisriba abil navigeerida, vt §7.3.1. 

• Saate  ja  nuppe vajutades edasi ja tagasi siirduda. 
Siirde ajalist pikkust saate muuta suvandiga Siirde ajaline 
pikkus. Vt §4.6. 

• Saate taasesituse kiirust muuta. Aegluubis taasesituse kohta 
vt §7.3.2. Kiirendatud taasesituse kohta vt §7.3.3. 

• Oma praegust asukohta ajanihkes saate vaadata  
nupuga. Ajavahe otsesaatega kuvatakse hetkeks ekraani 
paremas ülanurgas. Väärtus –02:00 tähendab kahte minutit 
otsesaatest maas. 

• Ajanihkega saate salvestamist vt §7.1.4. 
• Ajanihke lõpetamiseks vajutage  nuppu. Kuvatakse 

otsesaade. 
 
MÄRKUS 
Te saate ajanihke jaoks mõningaid suvandeid seada. Vt §4.5. 
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Peatükk 6 

Kanalite haldamine 
6.1 Lemmik loendite muutmine 

Te saate oma lemmikkanalitest loendeid teha. Tegelikult saate 
määrata mitmeid lemmikkanalite loendeid, milest igaüks on 
valitud kanalite rühm. 

Valige menüüst Installimine > 
Muuda lemmikute loendit.
Peaksite nägema vasakul pildil 
näidatud kuva. 
On olemas kolm veergu: 
• rühma nimi (vasakul) 
• lemmikute loend (keskel) 
• kanaliloend (paremal) 

Kanaliloend sisaldab kõiki saadaval olevaid kanaleid, aga 
lemmikute loend sisaldab ainult valitud kanaleid, mis on 
lisatud esiletõstetud rühma. Kui liigutate kursorit rühmaloendis 
üles või alla, näidatakse lemmikute loendis esiletõstetud rühma 
lemmikkanaleid. 
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Saate lisada kuni 30 rühma. Uue rühma lisamiseks valige 
rühmaloendis UUS, misjärel ilmub ekraaniklaviatuur. 
Ekraaniklaviatuuri kasutamist vt §6.2. 
Rühma nime muutmiseks viige kursor soovitud rühma nime 
kirjele ja vajutage  nuppu, ilmub jälle ekraaniklaviatuur. 
Rühma kustutamiseks viige kursor kustutatava rühma nimele ja 
vajutage  nuppu, misjärel ilmub kinnitust küsiv infokast. 
Valikuga Jah see rühm kustutatakse. 
Lemikkanali lisamiseks mingisse rühma tehke järgmist. 
1. Viige kursor rühmaloendis soovitud rühmale ja vajutage 

selle valimiseks  nuppu. Kursor liigub seejärel 
kanaliloendisse. 

2. Kanali lisamiseks valitud rühma viige kursor loendis 
soovitud kanalile ja vajutage  nuppu. Valitud kanal 
lisatakse lemmikute loendisse. Uute kanalite lisamiseks 
korrake seda tegevust. 

3. Vajutage  nuppu ja kursor liigub lemmikute loendisse. 
Lemmiku kustutamiseks vajutage  nuppu. 

4. Teise rühma valimiseks vajutage uuesti  nuppu, siis 
liigub kursor teise veergu. 

Lisaks saab rühmas lemmikuid liigutades lemmikute järjekorda 
muuta. Lemmiku teise kohta tõstmiseks viige kursor soovitud 
lemmikule ja vajutage  nuppu. Tõstke lemmik  ja  
nuppe või  ja  nuppe vajutades soovitud kohta ja 
vajutage  nuppu. Raadiokanalite lisamiseks vajutage  
nuppu, misjärel lisatakse raadiokanalid kanaliloendisse. Pärast 
raadiokanalite lisamist telekanalite loendisse naasmiseks 
vajutage uuesti  nuppu. 
Loodud lemmikuloendite kasutamist vt §5.2.2. 
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6.2 Kuidas kasutada ekraaniklaviatuuri 
Te saate kursorit  ja  
nuppude abil horisontaalselt 
ning  ja  nuppude abil 
vertikaalselt liigutada.  
nupu vajutamine mingil klahvil 
sisestab selle tähemärgi 
sisestusreale. 
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Tühiku sisestamisek valige Tühiku klahv või teise võimalusena 
vajutage  nuppu. Väiketähtede või numbrite sisestamiseks 
valige Tõste klahv või teise võimalusena vajutage  nuppu. 
Tähe kustutamiseks pange kursor sisestusreal soovitud tähest 
paremale ja seejärel valige Delete (Kustuta) klahv või teise 
võimalusena vajutage  nuppu. Sisestuse lõpetamiseks peate 
valima klahvi Salvesta või teise võimalusena vajutama  
nuppu, muidu sisestust  nupu vajutamisel ei salvestata. 
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Peatükk 7 

Salvestamine ja taasesitus 
 
 
MÄRKUS 
Välise kõvaketta kasutamiseks peate selle ühendama digiboksi 
USB-porti. 
 
Digiboksil on kaks tuunerit, mis võimaldab teil ühe kanali 
vaatamise ajal salvestada korraga kuni nelja muud kanalit. 
Selline nelja kanali salvestamine ühe kanali taasesituse ajal on 
võimalik siiski vaid siis, kui neid kanaleid edastab sama 
transponder või kuni kaks eri transponderit. Kui te üritate 
näiteks salvestada kanaleid kolmest erinevast transponderist, 
siis kuvatakse teade, mis tuletab teile meelde, et peate ühe 
käimasolevatest salvestustest tühistama. Saate nautida ka 
järgmisi funktsioone. 
• Te saate salvestada nelja eri kanalit varem salvestatud 

kanali taasesituse ajal. 
• Te saate salvestada nelja eri kanalit, vaadates samal ajal 

neist ühte ajanihkega. Ajanihke kohta vt §5.4. 
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7.1 Saate salvestamine 
Salvestuse käivitumisel kuvatakse ekraani paremas 
ülanurgas mõneks sekundiks vasakul pildil näidatud 
sümbol. 

Kui te vaatate mingit muud kanalit kui see, mida salvestatakse, 
näete sümboli keskel alanud salvestuse järjekorranumbrit. 
Nelja saate üheaegseks salvestamiseks kasutab digiboks kahte 
tuunerit. Seepärast saate saadete salvestamise ajal vahetada 
ainult piiratud arvu kanaleid. 
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HOIATUS 
Ärge liigutage digiboksi ega tõmmake selle toitejuhet 
pistikupesast välja, kui digiboks töötab. See võib 
kahjustada saadete salvestusi. Topfield ei vastuta 
kõvakettale salvestatud failidele tekitatud kahjustuste eest. 

7.1.1 Kohe salvestamine 

Parasjagu vaadatava saate kohe salvestama panemiseks 
vajutage  nuppu. 

 nupu vajutamine ei katkesta pooleliolevat salvestust, nagu 
see teeb videomaki puhul. Selle asemel katkestab  nupp 
otsevaatamise ja käivitab praeguses salvestuses ajanihke ja 
seda isegi siis, kui suvand Ajanihe on deaktiveeritud. Lühidalt 
öeldes on salvestust võimalik küll pausile panna, aga tegelikult 
jätkab digiboks salvestamist. 
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Pärast salvestuse alustamist 
kuvab  nupu vajutamine 
vasakul pildil näidatud menüü, 
milles saate seada salvestamise 
kestuse. 
 
 
 
 
 
 

Salvestamise kestuse määramiseks oma suva järgi seadke 
suvandi Kestus väärtus  ja  nuppude abil vastavalt oma 
soovile ja vajutage  nuppu; salvestus lõppeb määratud ajal. 
Kui saatekavas on info järgmise saate kohta, on suvandid 
Pärast seda saadet ja Pärast järgmist saadet aktiveeritud. 
Kui valite suvandi Pärast seda saadet, peatatakse praegune 
salvestus siis, kui praegune saade saatekava järgi lõpeb. 
Kui valite suvandi Pärast järgmist saadet, peatatakse 
praegune salvestus siis, kui järgmine saade saatekava järgi 
lõpeb. 

Salvestuse peatamiseks vajutage 
 nuppu; ilmub vasakul pildil 

näidatud kast, mis näitab praegu 
salvestatavaid saateid. Valige 
navigeerimisnuppude abil 
soovitud salvestus ja vajutage 
selle lõpetamiseks  nuppu. 
 
 
 



 
7.1 Saate salvestamine  47 

Salvestamise ajal saate vaadata või salvestada teist saadet. Veel 
ühe kanali salvestamiseks lülitage kanalile, mida tahate 
salvestada, ja vajutage  nuppu. Kui salvestus on käivitunud, 
pannakse see salvestatud saadete loendisse, kuigi salvestamine 
ei pruugi olla veel lõpetatud. Salvestatud faili nimeks on saate 
nimi, kui see info on olemas, või kanali nimi koos numbrilise 
liitega. Salvestatud saadete loendi vaatamiseks vajutage  
nuppu või teise võimalusena valige menüüst Salvestamine > 
Salvestatud saade. Salvestatud saadete loendi kohta vt 
täpsemalt §7.2. 
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7.1.2 Taimersalvestus 

Te saate saate teatud ajal salvestama panna. Isegi siis, kui 
digiboks on ooterežiimil, lülitub see määratud ajal aktiivsele 
režiimile ja käivitab salvestuse. Kui salvestamine lõpeb, lülitub 
digiboks ühe minuti jooksul tagasi ooterežiimile. Kui te 
vajutate kasvõi korra mingit nuppu kaugjuhtimispuldil või 
esipaneelil, siis digiboks ooterežiimile tagasi ei lülitu. 

Taimersalvestuse lisamiseks 
valige menüüst Salvestamine 
> Broneerimine, misjärel 
kuvatakse taimeriloend. Uue 
taimerisündmuse lisamiseks 
vajutage  nuppu ja ilmub 
vasakul pildil näidatud kast. 
Tehke järgmist. 
 
 
 

1. Salvestamiseks valige suvandi Salvestamine seadeks 
Sees. Kui selle suvandi seadeks on Väljas, siis lülitub 
digiboks määratud ajal küll sisse, aga ei salvesta, vaid 
võimaldab teil sellisel juhul salvestada näiteks videomaki 
või muu taolise seadmega. 
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2. Te saate salvestada kahest allikast: telerist ja raadiost. 
Valige suvandi Tüüp seadeks soovitud allikas. 

3. Valige suvandi Kanal seadeks kanal, kust teie soovitud 
saade tuleb.  nupu vajutamine selles suvandis kuvab 
kanaliloendi, kust saate soovitud kanali valida. 

4. Valige suvandi Režiim seadeks soovitud režiim. On olemas 
viis taimerirežiimi: 
Üks kord tähendab sõna-sõnalt ‘üks kord’. 
Iga päev tähendab sõna-sõnalt ‘iga päev’. 
Igal nädalavahetusel tähendab ‘igal nädalal laupäeval ja 

pühapäeval’. 
Kord nädalas tähendab ‘igal nädalal samal päeval’. 
Igal nädalapäeval tähendab ‘igal nädalal esmaspäevast 

reedeni’. 
Kui teie lemmiksarja edastatakse nädalavahetustel ja te 
soovite salvestada kõik sarja osad, valige suvandi Režiim 
seadeks Igal nädalavahetusel. 

5. Valige suvandis Kuupäev soovitud kuupäev, mil digiboks 
sisse lülitub. Kuupäevavorming on päev/kuu/aasta-
nädalapäev. 
Valige suvandis Algusaeg soovitud kellaaeg, mil 
salvestamine käivitub. Kellaaja vorming on tunnid:minutid. 

6. Valige suvandis Kestus soovitud kellaaeg, mil 
salvestamine lõpetatakse. 

7.  nupu vajutamine suvandis Faili nimi kuvab 
ekraaniklaviatuuri, millega saate taimersalvestusele nime 
sisestada. Kui te nime ei sisesta, siis nimetatakse salvestus 
kanali nime järgi. Ekraaniklaviatuuri kasutamist vt §6.2. 

8. Ülalolevate seadetega salvestusbroneeringu kinnitamiseks 
valige OK; muidu seda broneeringut ei salvestata ja 
loendisse ei panda. 
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Te saate taimeriloendis olevaid taimerisündmusi muuta ja 
kustutada. Taimerikirje muutmiseks viige kursor soovitud 
kirjele ja vajutage  nuppu; ilmub kast, milles saate seadeid 
muuta samal viisil, nagu need tegite. 
Taimerisündmuse kustutamiseks viige kursor eemaldatavale 
kirjele ja vajutage  nuppu, seejärel küsitakse teilt kinnitust. 
Valikuga Jah see kirje kustutatakse. Kõigi taimerisündmuste 
kustutamiseks vajutage  nuppu. 
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Te saate taimerisündmusi  nupuga aja järgi sortida. 

7.1.3 Salvestuste planeerimine saatekava abil 

Kui on olemas korralik 
saatekava, saate taimerisünd-
musi otse saatekavas planeeri-
da. Juhised taimerisündmuste 
planeerimiseks elektroonilise 
saatekava abil on järgmised. 
 
 
 
 
 

1. Vajutage elektroonilise saatekava kuvamiseks  
nuppu. 

2. Valige navigeerimisnuppudega saade, mida soovite 
salvestada. 

3. Ilma salvestamiseta taimerisündmuse loomiseks vajutage 
 nuppu; kuvatakse täht P. Salvestusega 

taimerisündmuse loomiseks vajutage seda nuppu veel üks 
kord või teise võimalusena vajutage  nuppu, kuvatakse 
täht R. 

4.  nupu vajutamine veel üks kord tühistab 
taimerisündmuse. 
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7.1.4 Ajanihkega saate salvestamine 

Kui vaatate ajanihkega saadet, saate selle salvestama panna, 
tehes järgmist. 
1. Vajutage edenemisriba kuvamiseks  nuppu. 

2. Soovitud stseeni algusesse kerimiseks hoidke all  või 
 nuppu, kuni see koht kätte jõuab. 

3. Vajutage salvestuse alustamiseks  nuppu. Nüüd 
salvestatakse ajanihke puhver sellest kohast edasi. 

4. Vajutage salvestuse lõpetamiseks  nuppu. 
5. Ajanihke lõpetamiseks vajutage veel üks kord  nuppu. 
Ajanihkefunktsiooni kohta vt täpsemalt §5.4. 

7.1.5 Tasulise saate salvestamine 

Te saate salvestada tasulist saadet ilma liitumiskaardita. Selle 
taasesitamiseks vajate te siiski liitumiskaarti, sest saade ei ole 
dekrüpteeritud. Seega soovitame salvestada tasulisi saateid 
liitumiskaardiga, et digiboks saaks need dekrüpteerida ja siis 
salvestada. Sellisel juhul saate neid vaadata ilma 
liitumiskaardita nagu tasuta saateid. 
Tasulise saate salvestamiseks dekrüpteeritult tehke järgmist. 

1. Valige tasuline saade, mida soovite salvestada. 
2. Veenduge, et liitumiskaart on sisestatud digiboksi 

esipaneelil olevasse pessa. 
3. Käivitage salvestamine. 
4. Ärge lülitage teisele kanalile ega kasutage ajanihet, kuni 

salvestamine on lõppenud. 
MÄRKUS 
Kui lülitate keset tasulise saate salvestamist teisele kanalile või 
kasutate ajanihet, jätkub salvestamine sellest hetkest alates 
dekrüpteerimata. Isegi kui salvestis on ainult osaliselt 
dekrüpteeritud, vajate taasesitamiseks liitumiskaarti. 
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7.2 Failiarhiiv 
Salvestatud saade on salvestatud failina digiboksi kõvakettale. 
Te saate taasesitamiseks valida salvestise salvestatud saadete 
loendist. 

Salvestatud saadete loendi 
kuvamiseks valige menüüst 
Salvestamine > Salvestatud 
saade või teise võimalusena 
vajutage  nuppu. Failiinfo 
koosneb järgmistest 
elementidest: failinumber, 
failinimi, salvestusaeg, 
mängimisae
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g, faili suurus jne. 
 
 
 

Te saate salvestusfaili taasesitada, teisaldada, kustutada, ümber 
nimetada ja lukustada. Lisaks saate salvestusfaile nime, 
mängimisaja või faili suuruse järgi sortida. Saate teha ka uue 
kausta. 

7.2.1 Salvestise kustutamine 

Salvestise kustutamiseks viige kursor salvestisele ja vajutage 
 nuppu, misjärel teilt küsitakse kinnitust. Valikuga Jah see 

kirje kustutatakse. 

7.2.2 Salvestiste sortimine 

Salvestiste sortimiseks tehke järgmist. 
1. Vajutage lisasuvandite nägemiseks  nuppu. 
2. Seadke suvandi Sortimine valikuks vastavalt oma soovile 

kas Tähestikuline, Aeg või Suurus. 
3. Vajutage  nuppu. 
4. Salvestised sorditakse määratud suvandi järgi. 
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7.2.3 Salvestise lukustamine 

Salvestise lukustamiseks, et teised isikud ei saaks seda 
taasesitada või kustutada, tehke järgmist. 
1. Viige kursor soovitud salvestisele. 
2. Vajutage lisasuvandite nägemiseks  nuppu. 
3. Valige suvandi Lukusta seadeks Lukustatud. 
4. Vajutage  nuppu. 
5. Sellel kuvatakse lukusümbol ( ). 
Kui valite taasesitamiseks lukustatud salvestise, küsitakse teilt 
identifitseerimiskoodi. 

7.2.4 Salvestise ümbernimetamine 

Salvestise nime muutmiseks tehke järgmist. 
1. Viige kursor soovitud salvestisele. 
2. Vajutage lisasuvandite nägemiseks  nuppu. 
3. Valige suvand Nimeta ümber ja ilmub ekraaniklaviatuur. 

Muutke nime ja salvestage see. Ekraaniklaviatuuri 
kasutamist vt §6.2. 

7.2.5 Uue kausta tegemine 

Uue kausta tegemiseks vajutage  nuppu, luuakse uus kaust 
nimega GRUPP #. Te saate muuta selle nime samal viisil, kui 
salvestist ümber nimetades. Vt ülal. 

7.2.6 Salvestise teisaldamine teise kausta 

Salvestise teisaldamiseks teise kausta viige kursor soovitud 
salvestisele ja vajutage  nuppu. Kui valite mingi kausta, 
teisaldatakse salvestis sellesse kausta. 

7.3 Salvestise taasesitamine 
Koos saatega salvestatakse ka selle lisasisu, nagu heliriba või 
subtiitrid. Seega saate neid salvestist taasesitades kasutada. 
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Juhised salvestise taasesitamiseks on järgmised. 
1. Salvestatud saadete loendi kuvamiseks valige menüüst 

Salvestamine > Salvestatud saade või teise 
võimalusena vajutage  nuppu. 

2. Viige kursor soovitud salvestisele ja vajutage  nuppu, 
ilmub hüpikaken. 7 
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3. Algusest alates mängimiseks valige suvandi Alguskoht 
seadeks Alustamine; viimati pooleli jäänud kohast alates 
vaatamiseks valige seadeks Jätkub. Taasesituse 
käivitamiseks valige Mängi. 

4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage  nuppu. 
Taasesituse ajal saate kasutada järgmisi trikke. 
• Täpsema info vaatamiseks praegu mängitava salvestise 

kohta vajutage  nuppu; ilmub infokast, mis näitab 
failinime, mängimisaega, saateinfot jne. 

• Taasesituse pausile panemiseks vajutage  nuppu. 
Taasesituse jätkamiseks vajutage  nuppu. 

• Edenemisriba nägemiseks vajutage  nuppu; selle 
peitmiseks vajutage uuesti  nuppu. 

• Kui edenemisriba on peidetud, saate soovitud stseenini 
kerida, sisestades edenemisprotsendi numbrinuppudega. 

7.3.1 Edenemisriba abil navigeerimine 

Kõigepealt vajutage edenemisriba kuvamiseks  nuppu. 

• Ajas edasi liikumiseks hoidke all  nuppu; tagasi 
liikumiseks hoidke all  nuppu. 

• Kui järjehoidjaid ei ole, saate  nupuga suvandis 
Siirde ajaline pikkus määratud minutite arvu kaupa 
edasi hüpata. Selle suvandi kohta vt §4.6. Kohale 
järjehoidja panemist vt §7.3.4. 

• Algusesse hüppamiseks vajutage  nuppu. 
• Lõppu hüppamiseks vajutage  nuppu. 
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• Edenemisriba peitmiseks vajutage  nuppu. 

7.3.2 Aegluubis mängimine 

Taasesituse ajal aegluubis vaatamiseks vajutage  nuppu. 
Kui vajutate seda korduvalt, vaheldub taaesituse kiirus 4 astme 
vahel: 1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16 korda. Normaalkiirusel jätkamiseks 
vajutage  nuppu. 

7.3.3 Kiirendatud mängimine 

Taasesituse ajal kiirendatult vaatamiseks vajutage  nuppu. 
Kui vajutate seda korduvalt, siis taasesituse kiirus muutub. 
Normaalkiirusel jätkamiseks vajutage  nuppu. 
Kiirendatult saab mängida mitte ainult edasi- vaid ka 
tagasisuunas. Tagasisuunas mängimiseks vajutage  nuppu. 
Kui vajutate seda korduvalt, siis taasesituse kiirus muutub. 
Normaalkiirusel jätkamiseks vajutage  nuppu. 
Te saate vahetada taasesituse kiirust 3 (4, 16 ja 64 korda) või 6 
(2, 4, 8, 16, 32 ja 64 korda) astme vahel. Vt §4.6. 

7.3.4 Järjehoidja panemine 

Te saate järjehoidjaid pannes 
märkida salvestises oma 
lemmikkohad ja siis järjest 
nendeni hüpata. Järjehoidjad 
salvestatakse koos salvestisega, 
nii et saate neid ka hiljem 
kasutada. 
Järjehoidja panemiseks tehke 
järgmist. 
 
 
 

 
1. Vajutage edenemisriba kuvamiseks  nuppu. 
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2. Järjehoidja panemiseks vajutage soovitud stseeni kohal 
 nuppu. Seejärel näete edenemisribal väikest osutit 

nagu ülaloleval pildil. 
3. Edasisuunas järgmise järjehoidjani hüppamiseks 

vajutage  nuppu. 
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7.3.5 Salvestise korduv taasesitamine 

Te saate salvestist nii tervikuna kui ka osaliselt kordama panna. 
Tervikuna taasesitamiseks vajutage  nuppu, kui 
edenemisriba on peidetud. Seejärel kuvatakse infokastis 
korduse sümbol ( ). Tühistamiseks vajutage uuesti  
nuppu. 
Osaliselt taasesitamiseks tehke järgmist. 

1. Vajutage edenemisriba kuvamiseks  nuppu. 

2. Liikuge  või  nuppu all hoides selle stseeni 
algusesse, mida soovite kordama panna. 

3. Vajutage  nuppu, misjärel osuti hakkab vilkuma. 
4. Liikuge stseeni lõppu ja valitud osa märgitakse mustaks. 
5. Kordusmängimise alustamiseks vajutage uuesti  

nuppu. 
6. Tühistamiseks vajutage  nuppu ajal, mil kuvatakse 

edenemisriba. 

7.3.6 Salvestiste järjekorras taasesitamine 

Te saate järgmiste sammude abil mitut salvestist pidevalt 
teatud järjekorras taasesitada. 

1. Salvestatud saadete loendi kuvamiseks vajutage  
nuppu või teise võimalusena valige menüüst 
Salvestamine > Salvestatud saade. 

2. Valige  nupuga kõik soovitud salvestised. Kui 
salvestis on valitud, antakse sellele järjekorranumber. 

3. Vajutage taasesituse käivitamiseks  nuppu. 
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4. Valitud salvestised taasesitatakse neile antud numbrite 
järjekorras. 

5. Järjekorras järgmise salvestise algusesse hüppamiseks 
vajutage edenemisriba kuvamiseks  nuppu ning 
seejärel  nuppu. 

7.3.7 Krüpteeritud salvestise taasesitamine 

Kui olete salvestanud tasulise saate liitumiskaardiga, saate 
salvestist taasesitada, nagu see oleks tasuta saade. Muul juhul 
vajate vaatamiseks liitumiskaarti, sest siis on saade salvestatud 
dekrüpteerimata kujul. Liitumiskaarti on vaja ka siis, kui 
salvestis on osaliselt dekrüpteeritud. 
Salvestatud saadete loendis näitab puhtalt roheline $ täielikult 
dekrüpteeritud, kollakasroheline $ osaliselt dekrüpteeritud ja 
kollane $ täielikult dekrüpteerimata salvestisi. 

7.4 Salvestise kopeerimine 
Te saate faili järgmiste sammude abil tervikuna või osaliselt 
taasesitamise ajal salvestada. 

1. Käivitage soovitud salvestise taasesitus. 

2. Liikuge  või  nuppu all hoides selle stseenini, 
millest alates soovite salvestada. 

3. Vajutage  nuppu, misjärel salvestis kopeeritakse 
uude faili, millele antakse nimi originaalfaili järgi, 
millele liidetakse silt "COPY" ja number. 

4. Kopeerimise lõpetamiseks vajutage  nuppu. 
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7.5 Kõvaketta formaatimine 
Formaatimise abil saab kõvaketta ühekorraga tühjaks teha. 
Valige menüüst Installimine > Süsteemi taastamine > 
Formaadi kõvaketas. Pärast  nupu vajutamist küsitakse 
teilt kinnitust. Valikuga Jah alustatakse formaatimist. 
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Peatükk 8 

Meelelahutus 
 
 
Digiboksil on mitu meelelahutuslikku funktsiooni. 

8.1 Võrguseadete konfigureerimine 
Veebiteenuste valiku nautimi-
seks peate konfigureerima 
võrguseaded. Valige menüüst 
Installimine > Võrguseaded 
> IP seadistus. 
 
 
 
 
 
 

Kõige lihtsam viis võrguseadete konfigureerimiseks on määrata 
digiboksile dünaamiline IP-aadress, valides suvandi 
Ühenduse tüüp seadeks DHCP. 
Staatilise IP-aadressi määramiseks valige suvandi Ühenduse 
tüüp seadeks Staatiline, misjärel aktiveeritakse suvandid IP-
aadress, Alamvõrgumask, Lüüs, Esmane DNS ja Teisene 
DNS. Te peate seadistama need suvandid vastavalt oma ruuteri 
konfiguratsioonile. 
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8.2 Failide kopeerimine 
Väliselt kõvakettalt sisemisele kõvakettale kopeerimiseks tehke 
järgmist. 
1. Ühendage väline kõvaketas digiboksiga. 
2. Vajutage  nuppu ja seejärel vajutage  või  nuppu, 

et valida soovitud faililoend, välja arvatud loend Väline. 

3. Viige kursor soovitud failile ja vajutage  nuppu, 
misjärel kuvatakse kaustade loend. 

4. Valige sisseehitatud kõvakettal olev kaust. 
5. Vajutage  nuppu, misjärel kopeeritakse valitud fail 

sisseehitatud kõvakettale. 

8.3 MP3-failide taasesitamine 
Te saate digiboksiga kuulata 
MP3-vormingus muusikat või 
audioraamatuid. Faili 
kopeerimist väliselt kõvakettalt 
digiboksi sisseehitatud 
kõvakettale vt §8.2. MP3-faili 
mängimiseks tehke järgmised 
sammud. 
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1. Valige Meelelahutus > MP3 mängija või vajutage  
nuppu ja seejärel  või  nuppu, et kuvada MP3-failide 
loend. 

2. Viige kursor soovitud failile. Kui soovite mängida mitut 
faili, valige need  nupuga. 

3. Vajutage taasesituse käivitamiseks  nuppu. 
4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage  nuppu. 
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Kõigi MP3-failide mängimiseks alamkaustas viige kursor 
soovitud kaustale ja vajutage  nuppu. Ühelt faililt eelmisele 
või järgmisele vahetamiseks vajutage  või  nuppe. 

8.4 Pildifailide vaatamine 

8.4.1 Kuidas teisaldada faili fotoalbumisse 

Kõigepealt peate teisaldama jpg-failid kausta Fotoalbum. 
Veenduge, et teie väline kõvaketas on seadmega ühendatud. 

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu ja seejärel 
valige menüüst Meelelahutus > Meediamängija. 

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu, et valida 
väline kõvaketas. 

3. Valige välise kõvaketta nimi ja vajutage . 
4. Seejärel pääsete välisele kõvakettale ligi. Otsige 

navigeerimisnuppudega välise kõvaketta failide hulgast 
ja kaustadest pildifaili, mida tahate üle kanda. 

5. Kui fail on valitud, vajutage  nuppu, misjärel ilmub 
teine kuva. Valige Fotoalbum ja vajutage . 

Nüüd saate vaadata JPG-
vormingus pildifaile, tehes 
järgmist. 
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1. Valige menüüst Meelelahutus > Fotoalbum ja vajutage 
pildifailide loendi kuvamiseks  või  nuppu. 

2. Viige kursor soovitud failile ja vajutage  nuppu. Kui 
soovite vaadata slaidikavana mitut faili, vajutage  
nuppu. Te saate muuta slaidikava ajaintervalli ja efekti. Vt 
§4.9. 

3. Vaatamise lõpetamiseks vajutage  nuppu. 

8.5 Videofaili taasesitamine 
Te saate digiboksiga taasesitada meediafaile, nagu fotosid või 
video- ja muusikaklippe. Digiboksiga saab taasesitada järgmisi 
meediavorminguid: 
• video: XviD, VOB, MKV, MP4 ja AVI 
• foto: JPG 
• muusika: MP3 

Faili kopeerimist väliselt 
kõvakettalt digiboksi 
sisseehitatud kõvakettale vt §8.2. 
Videofaili mängimiseks tehke 
järgmised sammud. 
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1. Valige Meelelahutus > Meediamängija ja vajutage 
kaugjuhtimispuldi  nuppu või vajutage  nuppu ja 
seejärel  või  nuppu, et kuvada videofailide loend. 

2. Viige kursor soovitud failile. Kui soovite mängida mitut 
faili, valige need  nupuga. 

3. Vajutage taasesituse käivitamiseks  nuppu. 
4. Kui failil on kaasas üks või mitu subtiitrifaili, saate 

soovitud subtiitrid kuvada  nupuga. 
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5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage  nuppu. 

MÄRKUS
Kuna audio- ja videofaile on olemas väga erinevat liiki 
kodekitega, siis ei pruugi digiboks kõiki faile mängida. 

8.6 YouTube'i sisu taasesitamine (valikuline) 
YouTube on videojagamise veebilehekülg, kus kasutajad 
saavad videofaile üles laadida, vaadata ja jagada. Digiboksiga 
TRC-1400 pääsete YouTube'ile ligi ja saate selle erinevat sisu 
taasesitada.

Kui valite Meelelahutus >
YouTube, peaksite nägema 
vasakul pildil olevat kuva.
YouTube'i sisu taasesitamiseks 
valige soovitud klipp  ja 
nuppudega ning vajutage
nuppu. Sisu vaatamiseks 
täisekraanil vajutage uuesti
nuppu.

Te saate sisu suvandinuppudega 
järgmisel viisil sortida: 

•  nupuga enim esiletõstetuse järgi 
•  nupuga vaatamiste arvu järgi 
•  nupuga enim kommenteeritust vähim 

kommenteerituni
•  nupuga suurimate lemmikute järgi 
•  nupuga seotud sisu järgi 

 nuppu vajutades saate sortida sisu värskendamise 
kuupäeva, riigi ja kvaliteedi järgi. 
Lisaks saate otsida sisu teatud otsisõna järgi. Sisu otsimiseks 
otsisõna järgi vajutage  nuppu, misjärel ilmub 
ekraaniklaviatuur. Ekraaniklaviatuuri kasutamist vt §6.2.
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Täpsema info vaatamiseks praeguse kohta vajutage  nuppu. 
Infokasti peitmiseks vajutage  nuppu. 

8.7 Pildifailide jagamine Flickri kaudu (valikuline) 
Flickr on pildimajutuse veebileht ja võrgukogukonna platvorm. 
Te saate otsida võrguserverist pildifaili ja seda Flickris vaadata. 

Selle funktsiooni kasutamiseks 
valige Meelelahutus > Flickr. 
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Te saate vaadata teatud kasutaja 
pildifaile, kui lisate kasutaja. 
Kasutaja lisamiseks tehke 
järgmised sammud. 
 
 
 
 
 

1. Vajutage ekraaniklaviatuuri kuvamiseks  nuppu. 
2. Sisestage soovitud kasutajanimi. Klaviatuuri kasutamist 

vt §6.2. 

3. Pärast kasutaja lisamist valige see kasutaja  ja  
nuppudega ning vajutage  nuppu. 

Kasutaja kustutamiseks viige kursor soovitud kasutajale ja 
vajutage  nuppu, misjärel teilt küsitakse kinnitust. Kui 
valite Jah, siis see kustutatakse. 
Lisaks saate otsida pildifaile teatud otsisõna järgi. Selleks tehke 
järgmised sammud. 

1. Vajutage otsisõna järgi otsimise režiimi aktiveerimiseks 
 nuppu. 

2. Vajutage ekraaniklaviatuuri kuvamiseks  nuppu. 
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3. Sisestage soovitud otsisõna. Klaviatuuri kasutamist vt 
§6.2. 

4. Pildiotsingu käivitamiseks valige ekraaniklaviatuuril 
klahv Salvesta. 

Pildifaili fotoalbumisse salvestamiseks vajutage  
nuppu. Fotoalbumi kohta vt §8.4. 

8.8 SHOUTcasti internetiraadio (valikuline) 
SHOUTcast™ Radio on üks suurimatest professionaalselt ja 
kogukondlikult programmeeritud võrguraadiojaamade 
kataloogidest maailmas. Praegu sisaldab SHOUTcastTM Radio 
üle 25 000 jaama kogu maailmast. Kui teid huvitab pop- või 
rokkmuusika või soovite leida kohalikke või üleilmseid 
raadioprogramme, leiate SHOUTcastTM Radiost kindlasti midagi 

meelepärast. 
SHOUTcasti kasutamiseks 
valige Meelelahutus > 
SHOUTcast. 
Raadiojaama kuulamiseks 
valige soovitud raadiojaam  
ja  nuppudega ning vaju  tage

 nuppu. 
 
 
 

Raadiojaamade otsimiseks žanri järgi vajutage  nuppu. 
Lisaks saate raadiojaamu otsida teatud otsisõna järgi. Selleks 
tehke järgmised sammud. 

1. Vajutage ekraaniklaviatuuri kuvamiseks  nuppu. 
2. Sisestage soovitud otsisõna. Klaviatuuri kasutamist vt §6.2. 
3. Raadiojaamade otsingu käivitamiseks valige 
ekraaniklaviatuuril klahv Salvesta. 
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Raadiojaama lisamiseks valitud lemmikuloendisse viige kursor 
loendis soovitud raadiojaamale ja vajutage  nuppu. 
Lemmikute loendi vaatamiseks vajutage  nuppu. 

Täpsemalt vt SHOUTcasti veebilehte 
http://www.shoutcast.com. Nende teenuse 
tingimusi saate vaadata 

http://www.shoutcast.com/disclaimer. 

8.9 Ilmaennustus (valikuline) 
Te saate vaadata oma kodulinna või teiste linnade ilma. 

Ilmateate vaatamiseks valige 
Meelelahutus > Ilmateade, 
misjärel peaksite nägema 
vasakul pildil olevat kuva. 
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Linna vahetamiseks tehke järgmised sammud. 

1. Vajutage lisasuvandite nägemiseks  nuppu. 
2. Seadke suvandid Kontinent, Riik ja Linn 

navigeerimisnuppudega oma soovile vastavaks. 
3. Vajutage  nuppu. 

 nupu vahetamine vaheldab Celsiuse ja Fahrenheiti 
skaalat. 

9 Püsivara uuendamine  

http://www.shoutcast/
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Peatükk 9 

Püsivara uuendamine 
 
 
Digiboksil on stabiilne ja mugavalt kasutatav püsivara. 
Sellegipoolest võidakse parendamise eesmärgil püsivara aeg-
ajalt uuendada. Te saate uusima püsivara ja püsivara 
uuendamise tööriista, mis töötab enamikul Windowsi 
versioonidel, Topfieldi veebilehelt http://www.i-
topfield.com. 

9.1 Mälupulgalt 
Kui teil on USB-mälupulk, saate püsivara järgmiste sammude 
abil mälupulgalt uuendada. 

1. Laadige Topfieldi veebilehelt alla uus 
püsivara. 

2. Kopeerige püsivarafail oma mälupulgale. 
3. Sisestage USB-mälupulk digiboksi USB-

porti. 
4. Valige menüüst Installimine > Püsivara 

uuendus > USB püsivara uuendus ja kuvatakse USB-l olevate failide 
loend. 
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5. Viige kursor õigele püsivarafailile ja vajutage  nuppu 

ning digiboksi esiplaanikuval kuvatakse pöördloendus. 
6. Kui ilmub teade "LÕPP", tehke digiboksile restart. 

9.2 Eetri kaudu (valikuline) 
Püsivara uusima versiooni saab uuendada ka eetri kaudu 
(valikuline). Kui saadaval on uus versioon, ilmub teatekasti 
hüpikaken, mis küsib luba püsivarauuenduse käivitamiseks. 
Valikuga Jah viiakse teid menüüsse SSU tarkvara täiendus 
ja käivitatakse püsivara uuendamine. 

9 
Püsivara uuendam

ine 
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Lisa A 

Universaalne kaugjuhtimispult 
 

 
Universaalne kaugjuhtimispult võimaldab teil kasutada oma 
teleri, audio-videovastuvõtja ja DVD-mängija peamisi 
funktsioone, nagu toite sisse- ja väljalülitamine või 
helitugevuse reguleerimine. Nuppude kasutamise kohta 
vaadake tabelit A.1. Seadme juhtimiseks peate kõigepealt 
kaugjuhtimispuldi oma seadme jaoks kohandama. 
Tehke järgmised sammud. 

1. Lülitage seade, mida soovite juhtida, sisse. 
2. Suunake kaugjuhtimispult kaugjuhtimisandurile 

seadmel. 
3. Hoidke kahe sekundi jooksul korraga all  ja seadme 

nuppu, kuni valgus hakkab vilkuma. Kui soovite näiteks 
kasutada kaugjuhtimispulti oma televiisoriga, siis 
vajutage korraga  ja  nuppu. 

4. Leidke koodide loendist oma seadme tootja. 
5. Sisestage oma seadme jaoks leitud kolmenumbriline 

kood ja vajutage  nuppu. 
6. Kui seadistus on õigesti lõpetatud, vilgub valgus kaks 

korda ja seade lülitatakse välja. Muul juhul korrake 
alates sammust 2. 

Kui te ei leia oma seadme jaoks koodi, tehke järgmist. 
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1. Lülitage seade, mida soovite juhtida, sisse. 
2. Suunake kaugjuhtimispult kaugjuhtimisandurile 

seadmel. 
3. Hoidke kahe sekundi jooksul korraga all  ja seadme 

nuppu, kuni valgus hakkab vilkuma. Kui soovite näiteks 
kasutada kaugjuhtimispulti oma televiisoriga, siis 
vajutage korraga  ja  nuppu. 

4. Vajutage  või  nuppu, kuni 
seade lülitub välja. 

Kui soovite leida numbrit, mille oma seadme jaoks seadsite, 
tehke järgmist. 

1. Hoidke kahe sekundi jooksul korraga all  ja seadme 
nuppu. Kui soovite näiteks teada numbrit, mille oma 
teleri jaoks seadsite, vajutage korraga  ja  nuppu. 

2. Vajutage  nuppu. Seejärel näitab valgus vilkumisega 
numbrit. Näiteks, kui number on 3, vilgub valgus kolm 
korda. 0 puhul vilgub valgus kümme korda. 

Te saate seaded lähtestada, tehes järgmist. 
1. Hoidke enam kui viie sekundi jooksul korraga all  ja 

 nuppu. 
2. Iga seadmenupp vilgub kolm korda järgmises 

järjestuses: → → →  
3. Pärast seda lähtestatakse kõik seaded tootja 

tehaseseadetele. 
 
MÄRKUS 
Kõik nupud ei pruugi seadmest sõltuvalt korralikult töötada. 
Kui teie seadme koodi järgmistel lehekülgedel loetletud 
koodide hulgas ei ole, ei saa te oma seadet selle 
kaugjuhtimispuldiga kasutada. 

A
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Tabel A.1. Juhtnupud 
PVR TV DVD AUX 

 
Toite sisse- ja 
väljalülitamine 

Toite sisse- ja 
väljalülitamine 

Toite sisse- ja 
väljalülitamine

 Helitugevuse 
suurendamine 

Helitugevuse 
suurendamine 

Helitugevuse 
suurendamine

 Helitugevuse 
vähendamine 

Helitugevuse 
vähendamine 

Helitugevuse 
vähendamine 

 Vaigistamine X Vaigistamine 

 X X Järgmine 
kanal 

 X X Eelmine kanal
 0 0 X 

1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 

 TV SISEND X X 

 X Üles X 

 X Alla X 

 X Nõus X 

 Vasakule Vasakule X 

 Paremale Paremale Paremale 

 X Menüü X 
 X Kava X 

 X Välju Välju 
 X Lõpetamine X 

 X Keri tagasi X 

 X Paus X 

 X Mängi X 

 X Kiiresti edasi X 
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A.1 Telerite koodinimekiri 
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A.2 DVD-mängijate koodinimekiri 
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A.3 Audio-videovastuvõtjate koodinimekiri 
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Toote õige äraviskamine 
See tähistus tootel või selle infomaterjalidel näitab, et seda toodet ei tohi pärast 
selle tööea lõppemist visata teiste majapidamisjäätmete hulka. Kontrollimata 
jäätmekäitlusest põhjustatud võimaliku kahju vältimiseks keskkonnale või 
inimeste tervisele eraldage see muud liiki jäätmetest ja visake see minema 
vastavalt eeskirjadele, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust. 
Kodukasutajad saavad selle toote keskkonnasäästliku jäätmekäitluse kohta infot 
kas toote jaemüüjalt või kohalikult omavalitsuselt. Ärikasutajad peaksid küsima 
ostulepingu tingimuste kohta tarnijalt. Seda toodet ei tohi käidelda koos muu 
tööstusprügiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topfield Co., Ltd võib toote kasutusea jooksul igal ajal muuta mis tahes toote riist- ja tarkvara, et 
tutvustada selle toote uusi funktsioone või parandada selle tööd. 
 

Autoriõigus © 2013, Topfiled Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Eestikeelne versioon 

http://www.i-topfield.com 
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