elu on elamust väärt

ELISA ELAMUS
LÜHIJUHEND

MENÜÜS LIIKUMINE
Avab kodumenüü
OK

MENU

MENU

Kinnitab valiku ja avab lisafunktsioonid
Liigub peamenüüsse ehk ekraani ülemisele menüüribale

LIVE

Liigub menüüst viimati vaadatud telekanalile

VOD

Avab videolaenutuse

EPG

Avab telekava
Võimaldab liikuda menüüs tagasi
Paneb eetris oleva saate pausile ja laseb hiljem edasi vaadata
Lisab saate või seriaali, režissööri või näitleja
Minu maailma lemmikute hulka
Avab rakendused
Avab otsing
Kerib järelvaadatavat saadet 5 minutit edasi
Kerib saadet 1 minut tagasi

KODU

ELISA HUUB

Minu maailm
See on koht, kuhu koguneb ainult sinu lemmikmeelelahutus.

Elisa Elamuse kõige eksklusiivsem osa, mis koondab enda alla parima sisu.
Leiad siit nii originaalsarju, kui ka vanu lemmikuid ning paljud sarjad
nähtavad nädalaid enne tele-eetrit.

Soovitused
Just siit leiad parimate filmide, saadete ja sarjade soovitused.
Viimati vaadatud
Siit leiad saated, mida oled viimati vaadanud kauem kui 5 minutit.
Salvestused
Kõik sinu salvestused kogunevad siia ja on igavesti järelvaadatavad.
Teenused ja seaded
Siin asuvad iseteenindus ja teenuste tellimine, saad hallata
meeldetuletusi ning muuta digiboksi seadeid.
Kanalite nimekirjad
Vaata millised kanalid on tellitud ja koosta ning muuda isiklikke
kanalite nimekirju siit.

Elisa originaalsarjad - nii kodumaised kui rahvusvahelised telesarjad, mida
mujalt ei leia.
Ettevaadatavad seriaalid - vaata mitmete Eesti saadete ja seriaalide uusi
osasid pikalt enne teisi.
Tuntud telepärlid - klassikaks muutunud sarjad ENSV-st Padjaklubi ja
Kättemaksukontorini.
Põnevad filmid - omale meelepärast vaatamist leiavad nii Euroopa kino kui
ka Hollywoodi fännid.

MINU MAAILM
Filmid
Kõik meeldivaks märgitud filmid ühes kohas koos.
Saated ja sarjad
Lemmikseriaalide hooajad alati kiirelt leitavad.
Näitlejad
Filmid, milles mängivad sinu lemmiknäitlejad.
Režissöörid
Filmid ainult tegijatelt, kelle tööd tõeliselt naudid.

MINU MAAILMA
SEADISTAMINE
Lemmiksarja, -filmi ,- näitleja või -režissööri lisamiseks Minu maailma
toimi järgnevalt:
Leia saatekavast, videolaenutusest või Filmimaailmast
sobiv saade ja vajuta
.
Seejärel vali menüüst "Lisa Minu maailma".
Otsusta, kas soovid lemmikuks määrata kogu saate, näitleja või
režissööri ja vajuta taas
.
Näiteks, kui valitud filmis näitleb Arnold Schwarzenegger ja soovid, et kõik
selle näitlejaga seotud filmid ilmuksid Minu maailma alla, siis mine näitleja
nime peale ning vajuta
.

LASTEMAAILM

FILMIMAAILM
Soovitused - Pidevalt uuenev valik parimaid filme.
Filmid - Viimase 7 päeva jooksul eetris olnud linateosed.
Enim vaadatud - Telekava kõige populaarsemad kinotükid.
Filmikanalid - Nimekiri kõigist eetris olevatest ja peagi algavatest filmidest.

SERIAALIMAAILM
Järelvaadatav TV-st - Telekanalite populaarsemad seriaalid on siin kõik
mugavalt ühes kohas.
Soovitused - Pidevalt uuenev valik eksklusiivsetest ja verivärsketest
seriaalidest.
Elisa Huub - palju põnevat sisu, mida saad nautida reklaamivabalt ja
hooaegade kaupa.
Seriaalikanalid - Ülevaade telekanalitest, kust leiad alati põnevaid seriaale
igale maitsele.

Järelvaadatav TV-st - Telekanalite populaarsemad multikad ja lastefilmid
on siin kõik mugavalt ühes kohas.
Multifilmid - Laste lemmikud lihtsas piltidega menüüs.
Lastefilmid - Kõige lõbusamad filmid pere pisematele.
Saated ja sarjad - Kõik lastele juba telest tuttavad tegelased.
Lastekanalid - Nimekiri eetris olevatest ja peagi algavatest lastesaadetest.

SPORDIMAAILM
Hetkel eetris - Spordisaated, mida saad kohe vaatama hakata.
Spordiülekanded - Viimase 7 päeva olulisemad ülekanded.
Spordiuudised - Kõik tähtsad Eesti ja välismaa spordisündmused.
Spordikanalid - Nimekiri eetris olevatest ja peagi algavatest ülekannetest.

TÄISKASVANUTE MAAILM
Ainult 18+ - Kõigile, kes otsivad vürtsikamat meelelahutust.
Täiskasvanute maailm on kuutasuline teenus.

VIDEOLAENUTUS

ÄPP

Kõige uuemad filmid ootavad sind videolaenutuses. Vali lihtsalt sobiv
kategooria ja vajuta
. Filmi laenutamiseks vali paremalt menüüst "Telli".
Tellimuse kinnitamiseks sisesta PIN-kood.

Elisa Elamuse äpiga saad mugavalt vaadata oma
lemmiksaateid otse nutiseadmest. Elisa Elamuse
äpp on kõigile tasuta kättesaadav App Store'ist
ja Google Play poest.

Enne filmi laenutamist on võimalik vaadata ka treilerit või lugeda lisainfot.

Vaata saateid otse või järelvaatamisest.
Salvesta lemmikud igaveseks.
Tutvu telekavaga otse nutiseadmes.
Lisa algavate saadete kohta meeldetuletusi.
Kasuta äppi digiboksi puldina.
Leia mugava otsinguga saated kiirelt üles.
Minu maailm – hoia silm peal oma lemmikutel.
ÄPI SIDUMINE TEENUSEGA
1. Laadi alla Elisa Elamuse äpp.
2. Vajuta äpis üleval vasakul nurgas asuvale nupule ja vali "Sidumine".
3. Seo äpp kiirelt ja mugavalt QR-koodi abil või sisesta numbrid
käsitsi ning vajuta "Salvesta". Sidumiskoodi leidmiseks vali
TV-ekraanilt "Kodu"
"Teenused ja seadmed"
"Seaded"
"Nutiseadmega sidumine".
4. Mõnusat kasutamist!

OTSING
Otsing aitab leida telekavast üles soovitud saate või filmi. Sõna sisestamiseks
liigu noolenuppudega ekraanil ja vajuta
. Otsinguks on vaja sisestada
vähemalt 3 tähte.

TELEKAVA
Telekavasse sisenemiseks kasuta nuppu
või vali peamenüüst
"Telekava". Leia noolenuppude abil sobiv saade ja vajuta
.
Hetkel eetris oleva saate vaatamiseks vali menüüst "Lülita kanalile". Saate
algusest vaatamiseks vali "Vaata".
Saateid, mis pole veel alanud, saad panna salvestama valides "Salvesta".
Samuti on võimalik tulevastele saadetele lisada meeldetuletusi.
TEE TELEKAVAS LIIKUMINE ENDALE LIHTSAMAKS
Ühe päeva võrra tagasi liikumiseks vajuta puldil punast nuppu
(näiteks 3 päeva = 3 nupuvajutust).
Kavas ühe päeva võrra edasi liikumiseks vajuta kollast nuppu
.
Tagasi praegusesse hetke saad alati rohelise nupu
abil.

VEATEATED
Kui märkad ekraani vasakul üleval servas veateadet, siis toimi järgmiselt:
Digiboksil puudub võrguühendus. Kontrolli võrgukaablit.
Digiboksil puudub interneti ühendus. Tee modemile restart.
Digiboks ei saa ühendust Digi TV kaardi serveriga. Kontrolli,
kas kaart on õigesti digiboksis.
Helista meie info telefonile ja aitame murele lahenduse leida
(tel 6 600 600).
Nutiseade ei saa serveriga ühendust.

ÜHENDAMINE
DIGIBOKSIGA

KUI TEENUSEGA
ON MURESID

Digiboksi saab televiisoriga ühendada kahel erineval viisil: HDMI- (joonisel
1) või DIN-SCART-kaabli (joonisel 2) abil. Selleks, et kõik toimiks, ühenda ka
internetikaabel (joonisel 3).

Telepilt puudub
1. Kontrolli, kas digiboks on vooluvõrgus ja sisse lülitatud.
2. Vaata, kas digiboksi ja televiisorit ühendav kaabel on korralikult
ühendatud ja terve.
3. Kontrolli, kas teler on õige sisendi peal (proovi avada digiboksi
menüüd). Sõltuvalt teleri margist vajuta teleripuldil kas SOURCE,
INPUT, EXT, VIDEO või AV. Katseta erinevaid ekraanile ilmunud
sisendi valikuid.
4. Kui probleem ei lahene, tee digiboksile restart ja oota, kuni see on
taaskäivitunud (võib võtta kuni 5 minutit).
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HDMI
Ühenda HDMI-kaabel digiboksi tagapaneelil asuvasse pessa tähisega
HDMI ja selle teine ots televiisori HDMI-pessa.
SCART (AV)
Ühenda DIN-SCART-kaabel digiboksi tagapaneelil asuvasse pessa
tähisega AV ja selle teine ots televiisori SCART-juhtme pessa.
ETHERNET
Ühenda internetikaabel digiboksi tagapaneelil asuvasse pessa tähisega
ETHERNET ja selle teine ots modemi pessa.
TEHNIK MÄRGIB SIIA SINU TELERI SISENDI SEADED
Sisendi vahetamiseks vajuta puldil

Digiboksi sisend on

Tellitud kanal ei tööta
Mida teha, kui näiteks ETV kanal töötab, kuid mõni sinu tellitud kanalitest
mitte? Veendu, et vaatajakaart on digiboksi õigesti sisestatud, nii et kiip on
suunatud alla- ja sissepoole. Kui kanalid tööle ei hakka, helista 6 600 600.
Kaugjuhtimispult ei tööta
Suuna kaugjuhtimispult otse digiboksile. Kontrolli puldi patareisid ja vajadusel
vaheta need välja. Taaskäivita digiboks.
Mis on digiboksi PIN?
Digiboksi vaikimisi PIN on alati 1234.
Rohkem infot leiad www.elisa.ee/tvabikeskus

TEENINDUS
Sul on küsimusi?
Helista 6 600 600 või kirjuta info@elisa.ee
Eriti kiirelt ja mugavalt saad kõike tellida ning
muuta iseteeninduses elisa.ee
Rohkem infot leiad www.elisa.ee/tvabikeskus

Elisa infotelefon

6 600 600

