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1. Pakkauksen sisältö
Elisa Viihde -pakkaus sisältää digiboksin sekä kaikki sen käyttöön 
tarvittavat varusteet.

Elisa Viihde -digiboksi Elisa Viihde -kaukosäädin Antennikaapeli

HDMI-kaapeli Ethernet-kaapeli Virtalähde

2. Kaukosäädin
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2.1 Kaukosäädin
Elisa Viihde -digiboksia käytetään paketissa tulevalla kaukosäätimellä. 
Kaukosäätimen näppäimillä voi olla useimpia toimintoja laitteen eri 
käyttötiloissa. Kun kaukosäädin lähettää signaaleja digiboksille, vilkkuu 
digiboksin virtanapin ledi merkiksi siitä, että digiboksi vastaanottaa 
kaukosäätimen lähettämiä signaaleja.

Huom! Kaukosäätimessä on kaksi virtanäppäintä; käytä 
vasemmanpuoleista kytkeäksesi virta Elisa Viihde -digiboksiin.

Huomaa, että toimiakseen kaukosäädin tulee suunnata aina kohti 
digiboksin etupaneelia. Mikäli kaukosäätimen ja digiboksin välissä on 
näköesteitä, eivät ohjauskomennot välttämättä välity digiboksille.

3. Laitteiden asentaminen
3.1. Pikaohje laitteiden asennukseen
1.  Liitä digiboksi antenni- tai kaapeliverkkoon antennijohdolla. 
2.  Liitä Elisa Viihde -digiboksi laajakaistamodeemiin: Kiinnitä 

verkkokaapelin toinen pää digiboksin Network-liitäntään ja toinen 
pää Elisa Viihde -laajakaistamodeemin vapaaseen verkkoliittimeen.

3.  Liitä digiboksi ja TV toisiinsa: Kiinnitä HDMI-kaapelin toinen 
pää digiboksin HDMI-liitäntään ja toinen pää televisiosi HDMI-
liitäntään. Mikäli televisiossasi ei ole HDMI-liitäntää tai sellainen 
ei ole vapaana, niin käytä SCART-kaapelia. Kytke SCART-kaapeli 
digiboksin TV-liitäntään ja toinen pää televisiosi SCART-liitäntään.

4.  Asenna paristot kaukosäätimeen.
5.  Liitä virtajohto digiboksiin: Kiinnitä virtajohto digiboksin 

liittimeen ja toinen pää virtalähteineen pistorasiaan.
6.  Kytke virta televisioon. Valitse televisiostasi sisääntuloksi 

käyttämäsi liitäntä (yleisesti AV-liitäntä). Jos liitit digiboksin 
televisioon HDMI-kaapelilla, valitse HDMI-sisääntulo. 

7. Kytke virta digiboksiin.
8.  Elisa Viihde -digiboksi on nyt valmis otettavaksi käyttöön. Katso 

lisää palvelun käyttöönotosta käyttöohjeen kohdasta 4.

Digiboksin liittäminen eri laitteisiin
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3.2 Digiboksin asentaminen
3.2.1 Digiboksin liittäminen antenni- tai 
kaapeliverkkoon
Kytke digiboksi antennikaapelilla antennirasiaan tai ulkoiseen 
lisäantenniin. Kytke antennikaapelin toinen pää antennirasian TV tai TV 
Out -merkittyyn liittimeen ja toinen pää digiboksin RF in -merkittyyn 
liittimeen Jos haluat kytkeä antennisignaalin digiboksista edelleen 
televisioon tai muuhun laitteeseen, kytke toiseen laitteeseen menevä 
antennijohto digiboksin RF out -liittimeen.

3.2.2 Digiboksin liittäminen laajakaista-
yhteyteen
Kytke digiboksi Elisa Viihde -laajakaistamodeemiin. Kytke 
verkkokaapelin toinen pää digiboksin verkkoliittimeen (Network) 
ja toinen pää Elisa Viihde -laajakaistamodeemin vapaaseen 
verkkoliittimeen.

Huom! Mikäli digiboksisi ja laajakaistamodeemi sijaitsevat kaukana 
toisistaan, etkä pysty yhdistämään niitä verkkojohdolla, voit yhdistää 
laitteet datasähkön avulla. Tarkempaa tietoa datasähköstä löydät Elisa 
Viihde -palvelun sivulta osoitteesta www.elisa.fi/viihde/tekniset/

3.2.3 Digiboksin liittäminen televisioon
Suosittelemme käytettäväksi HDMI-kaapelia laitteen liittämiseksi 
televisioon. Tällöin kuvan ja äänen laatu ovat parhaimmillaan. Mikäli 
televisiossasi ei ole HDMI-liitäntää, käytä SCART-liitäntää. 
Huom! Mikäli käytät SCART-liitäntää, ole huolellinen kiinnittäessäsi 
johtoa – suuri osa kuvanlaadun ongelmista johtuu huonosti 
kiinnitetystä SCART-liittimestä. 

Digiboksin antenniliitännät ja antennikaapeli.

Digiboksin verkkoliitin ja verkkokaapeli.

HDMI - ja  SCART-liititimet
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Kiinnitä HDMI-kaapelin toinen pää digiboksin HDTV-liitäntään ja toinen 
pää televisiosi HDMI-liitäntään (HD Ready tai FullHD-merkinnöillä 
varustettu televisio). Mikäli käytät Scart-liitäntää, kytke SCART-kaapelin 
toinen pää digiboksin TV-liitäntään (TV) ja toinen pää televisiosi SCART-
liitäntään.

3.2.4 Kaukosäätimen käyttöönotto
Asenna pakkaukseen sisältyvät paristot kaukosäätimeen. 
Kaukosäätimen paristokotelon kansi avautuu painamalla peukalolla 
kantta alhaalta takaa voimakkaasti ja työntämällä samalla kantta 
alaspäin. Asenna paristot paikoilleen kaukosäätimessä olevien 
merkintöjen mukaiseen asentoon ja sulje kansi työntämällä se takaisin 
paikoilleen.

3.2.5 Virtajohdon liittäminen
Kiinnitä virtajohto digiboksin virtaliittimeen ja toinen pää 
virtalähteineen pistorasiaan.

Huom! Käytä vain alkuperäistä, laitteen mukana toimitettua 
virtalähdettä!

SCART- ja HMDI-kaapeli.

Virtaliitin ja virtalähde johtoineen.
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3.2.6 Digiboksin liittäminen stereoihin tai 
kotiteatteriin
Elisa Viihde -digiboksi voidaan liittää osaksi stereo-/kotiteatteri-
laitteistoa, jolloin äänentoistosta ja kuvanlaadusta saadaan parasta 
mahdollista. Liitäntä voidaan tehdä joko analogisen RCA- tai optisen 
liitännän kautta. Äänilähtö voidaan valita lähettämään joko stereo-
muotoista signaalia tai Dolby Digital-signaalia. Käytettäessä Dolby 
Digital -signaalia voidaan digitaalista monikanavaääntä hyödyntää 
esim. television videovuokraamosta vuokrattavissa elokuvissa.

Joihinkin uudempiin kotiteatterilaitteistoihin Elisa Viihde -digiboksin 
voi liittää myös HDMI-kaapelilla. Tällöin kuvan välittämiseksi televisioon 
tarvitaan erillinen HDMI-kaapeli kotiteatterista televisioon.

Huomaa, että Elisa Viihde -digiboksin mukana ei toimiteta erillisiä 
audiokaapeleita laitteen liittämiseksi stereo-/kotiteatterilaitteistoon.

Audioliitännät – optinen vasemmalla ja RCA oikealla.
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4. TV-palveluiden 
käyttöönotto
4.1 TV-palveluiden käyttöönoton 
pikaohje
Ota Elisa Viihde -palvelun TV-palvelut käyttöösi seuraamalla TV-
ruudulla ja alla esitettyjä ohjeita:

1.  Kytke TV päälle ja valitse käyttämäsi sisääntuloliitäntä (yleisesti 
”AV”).

2.  Jos liitit digiboksin televisioon HDMI-kaapelilla, valitse ruudulla 
vaihtuvista näyttötiloista sopivin ja tallenna valinta TV-ruudun 
ohjeiden mukaisesti.

3.  Käynnistä TV-palvelun käyttöönotto painamalla kaukosäätimen 
OK-painiketta.

4. Valitse kieleksi suomi tai englanti

5. Valitse kuva-asetuksista sopiva 

6.  Syötä haluamasi lapsilukon PIN-koodi kaukosäätimen 
numeronäppäimistöllä ja toista sama koodi uudelleen.

7.  Valitse käytätkö digiboksia antenni- vai kaapeliverkossa. Jos valitset 
kaapeliverkon, valitse myös TV-kanavien hakutapa ja käynnistä 
kanavien haku painamalla OK-painiketta

8.  Odota kunnes TV-kanavien automaattinen viritys valmistuu. 
Kanavien hakeminen voi kestää useita minuutteja. Kanavahaun 
edistyminen näkyy TV-ruudulla. Kanavahaun päätyttyä näet 
yhteenvedon löydetyistä kanavista

9.  Valitse TV-ruutusi tyyppi 16:9 (laajakuvatelevisio) tai 4:3 
(perinteinen televisio).

10.  Kuittaa käyttöönotto valmiiksi painamalla kaukosäätimen OK-
painiketta.

4.2 TV-palveluiden käyttöönotto-ohje
4.2.1 Käyttöönoton valmistelut
Kytke virta ensin televisioon ja sitten digiboksiin. Valitse televisiostasi 
sisääntuloksi käyttämäsi liitäntää (kanavaa), johon olet kytkenyt 
digiboksin (yleisesti AV-kanava)

Jatka palvelun käyttöönottoa painamalla Tervetuloa-ruudussa 
kaukosäätimen OK-painiketta.

Digiboksin asennus alkaa
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4.2.2 Valitse kieli
Valitse kieleksi joko suomi tai englanti.

4.2.3 Kuva-asetukset
Jos olet kytkenyt digiboksisi televisioon HDMI-kaapelilla, sinun tulee 
valita haluamasi näyttötila käyttöönoton alussa. Ensimmäisellä 
käynnistyskerralla laite alkaa tarjoaa automaattisesti eri näyttötiloja 
vaihtaen niitä tarkimmasta HD-näyttötilasta alaspäin. 

Kutakin näyttötilaa näytetään kerralla 15 sekunnin ajan ja mikäli 
näyttötila soveltuu televisioosi, voit valita sen käyttöön painamalla OK. 
Jos et valitse mitään, pysähtyy näyttötila alhaisimman resoluution 
kohdalle. Halutessasi voit käynnistää näyttötilojen kierrätyksen 
uudelleen. 

Omalle televisiolle sopivimman näyttötilan tunnistaa siitä, että kuva 
näkyy tarkasti ja näytölle ei jää mustia alueita.

Huom! Jos olet kytkenyt digiboksin televisioosi SCART-kaapelilla, niin 
näyttötilan valintaa ei tarvitse tehdä, vaan se tehdään automaattisesti.

Näyttötilan valinta HDMI-kaapelia käytettäessä.

Näyttötilan valinta HDMI-kaapelia käytettäessä.

Näyttötilan valinta HDMI-kaapelia käytettäessä.
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4.2.4 Kuvasuhteen valinta
Valitse TV-ruutusi tyyppi 16:9 Normaali tai 4:3 Pan & Scan. Valittuasi 
haluamasi kuvasuhteen tallenna valinta ja jatka käyttöönottoa 
painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.

4.2.5 Verkon valinta
Valitse yhteystapa ja paina OK.

4.2.6 Kanavien haku
Valitse ensin kaukosäätimellä, käytätkö digiboksia antenni- vai 
kaapeliverkossa ja paina kauko-ohjaimen OK-painiketta. Mikäli valitsit 
kaapeliverkon, valitse myös haluamasi hakutyyppi kaukosäätimen 
nuolinäppäimillä. Verkonvalinnan jälkeen laite alkaa hakea televisio- ja 
radiokanavia.

Kanavahaun edistyminen näytetään TV-ruudulla. Kanavahaun 
päätyttyä ruudulla näytetään yhteenveto löydetyistä kanavista. Jatka 
eteenpäin painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. Voit aloittaa TV:n 
käytön painamalla OK-painiketta.

TV-ruudun tyypin valinta.

Verkon valinta

Kanavahaku käynnissä.
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Huom! Kanavalistalla näkyvät kaikki löydetyt televisiokanavat 
mukaan lukien antenni- tai kaapeliverkossa tarjolla olevat salatut 
kanavat. Antenni- tai kaapeliverkon salattujen kanavien katselu ei ole 
mahdollista Elisa Viihde -digiboksilla. 

Maksukanavia voi tilata Elisa Viihde -valikon kautta ja ne lähetään 
digiboksille laajakaistayhteyden kautta. Voit halutessasi poistaa 
antenni- tai kaapeliverkossa näkyvät Maksukanavat-kanavaluettelosta. 
Suosikkikanavalistauksista kerrotaan lisää tämän käyttöohjeen 
kohdassa 6.3.6

4.2.7 Lapsilukon PIN-koodin valinta
Syötä lapsilukon PIN-koodi kaukosäätimen numeronäppäimistöltä. PIN-
koodi tulee antaa varmuuden vuoksi kahteen kertaan.
Huom! Valitse PIN-koodiksesi sellainen, jonka muistat varmasti. PIN-
koodia tarvitaan K-18-kanavien katselussa.

TÄRKEÄ HUOMIO ASENNUKSESTA
Kun olet asentanut laitteet ohjeiden mukaisesti,  näet televisiossasi 
ilmoituksen ”Asennus on valmis”. Kuitattuasi vaiheen painamalla OK, 
laite hakee viimeisimmät ohjelmistopäivitykset verkosta ja asentaa ne 
automaattisesti. 

Voit siis pitää pienen tauon, sillä ohjelmiston haku ja päivitys saattaa 
kestää jopa 30 minuuttia. Tämän vaiheen aikana ei saa irrottaa johtoja 
laitteista eikä virtaa saa katkaista. Päivityksen aikana kuvaruutu 
pimenee välillä, virtanapin valo vilkkuu keltaisena, laite käynnistyy 
uudelleen kaksi kertaa ja näet välillä ”loading…”-tekstin ruudulla. 
Lisäksi Yle TV1 -kanava näkyy lyhyesti käynnistysten välillä. Näin pitkä 
ja perusteellinen ohjelmistopäivitys tehdään vain ottaessasi palvelua 
käyttöön ensimmäisen kerran. Tiedät ohjelmistopäivityksen olevan 
valmis, kun Yle TV1 -kanava jää näkymään useamman minuutin ajaksi.

PIN-koodin syöttö

Käyttöönotto valmis.
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4.2.8 Laajakaistayhteys
Elisa Viihde -digiboksi muodostaa automaattisesti laajakaistayhteyden 
palveluihin Elisa Viihde -laajakaistamodeemin kautta.

5. Palveluiden käyttö 
television kautta
5.1 Pikaohje TV:n katseluun
1.  Kytke virta digiboksiin. Käynnistymisen jälkeen viimeksi katsomasi 

TV-kanava tulee näkyviin.
2.  Vaihda televisiokanavaa painamalla kaukosäätimen 

numeronäppäimiä tai P ± -näppäintä. + siirtyy kanavalistalla 
eteenpäin ja - taaksepäin.

3.  Säädä äänenvoimakkuutta V ± näppäimellä
4.  Painamalla Info-näppäintä saat esiin tietopalkin, joka sisältää 

tietoja parhaillaan näytettävästä ohjelmasta. Painamalla Info-
näppäintä uudelleen saat ruudulle laajemman kuvauksen 
ohjelmatiedoista. Painamakka kolmannen kerran info-näppäintä 
tietopalkki katoaa ruudulta.

5.  Avaa kanavaluettelo painamalla kauko-ohjaimen 123-näppäintä. 
Voit liikkua kanavaluettelossa keskusnäppäimellä ylös ja alas. 
Voit siirtyä haluamallesi kanavalle painamalla kaukosäätimen OK-
painiketta.

5.1.1 Kanavanvaihto
Televisiokanavia voit vaihtaa seuraavilla tavoilla:
1.  Numeronäppäimillä suoraan kanavapaikan numeron mukaisesti.
2.  P ± -näppäimellä kanava kerrallaan.
3.  Avaamalla kanavaluettelon 123-näppäimellä

5.1.2 Kanavaluettelo
Kanavaluettelon voi avata painamalla kaukosäätimen 123-näppäintä. 
Voit liikkua kanavaluettelossa kaukosäätimen navigointinäppäimellä 
ylös ja alas. 

Kanavaluettelossa näkyvät kaikki saatavilla olevat kanavat. Voit katsella 
niistä palveluun kuuluvia perus- ja lisäkanavia sekä erikseen tilattuja 
maksukanavia. Voit halutessasi poistaa kanavia kanavaluettelosta sekä 
tehdä suosikkilistauksia.  Katso lisää kohdasta 6.3.6

Maksukanavia voit tilata joko television Elisa Viihde -valikon kautta tai 
elisaviihde.fi-sivustolta.

Katso lisää käyttöohjeen kohdasta 5.4.3.
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5.2 Ajansiirto
Katsellessasi televisio-ohjelmaa voit painaa 4II-näppäintä ja 
keskeyttää television katselun. Voit jatkaa katselua painamalla 
uudestaan 4II-näppäintä. Voit myös kelata ohjelmaa eteenpäin 
kelausnäppäimellä 8. Painamalla <-näppäintä pääset ”live”-tilaan eli 
reaaliaikaiseen lähetykseen. Tarkemmin kelausvaihtoehdoista löydät 
tämän käyttöohjeen kohdasta 5.4.1. 

Ajansiirto toimii vain sillä peruskanavalla, jota kulloinkin katselet. 
Vaihtaessasi kanavaa voit taas käyttää ajansiirtoa uudella 
peruskanavalla kanavanvaihtohetkestä eteenpäin.

5.3 Ohjelmakartta ja ohjelmien 
tallentaminen kaukosäätimellä
Avaa ohjelmakartta painamalla kaukosäätimen Ohjelmakartta-
näppäintä. 

Ohjelmakartassa näytetään kuluvan päivän TV-ohjelmat seitsemältä 
kanavalta kerrallaan kahden tunnin ajalta. Oppaassa voi liikkua 
navigointinäppäimellä – aktiivinen ohjelma näkyy vihreällä. Ohjelman 
tiedot näytetään info-ikkunassa ruudun alareunassa.

Voit siirtyä eteen- ja taaksepäin tuleviin ohjelmiin painamalla 8- ja 7-
näppäintä. Saat lisää kanavia näkyviin painamalla navigointinäppäimellä 
alaspäin. 

Kun haluttu ohjelma on löytynyt, se voidaan tallentaa painamalla  
kaukosäätimen Toimintovalikko-painiketta ja valitsemalla Tallenna. 
Tallennettu ohjelma näkyy Ohjelmakartassa punaisena. Ohjelma 
tallentuu oletusarvoisesti pääkansioon. Rakenteesta tarkemmin 
kohdassa 5.4.1.

Tallennus voidaan peruuttaa painamalla kaukosäätimen 
Toimintovalikko-painiketta ja valitsemalla Peruuta tallennus. 

Huom! Tallennukset voi tehdä ainoastaan maksuttomilta 
peruskanavilta (14 kanavaa). Maksullisia TV-kanavia tai maksuttomia 
lisäkanavia ei voi tallentaa.

Voit poistua ohjelmakartasta painamalla uudelleen kaukosäätimen 
Ohjelmakartta-näppäintä tai Takaisin -näppäintä.

Voit katsella tallenteita Elisa Viihde -valikon kautta. Katso lisää 
seuraavasta kohdasta.

TV-opas ruudukkomuodossa.
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5.4 Elisa Viihde -valikko
Elisa Viihde -valikon kautta voi katsoa tallennettuja ohjelmia, vuokrata 
elokuvia, tilata maksukanavia sekä lukea tiedotteita.

Elisa Viihde -valikkoon pääset painamalla kaukosäätimen sinistä Elisa 
Viihde -portaali-näppäintä. Löydät valikon myös painamalla Valikko 
(Menu)-näppäintä ja valitsemalla Elisa Viihde.

Elisa Viihde -valikossa liikutaan kaukosäätimen navigointi-näppäimellä 
ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Valinnat vahvistetaan painamalla OK-
näppäintä. Aktiivisena oleva valinta näkyy korostettuna.

5.4.1 Tallennetut ohjelmat ja tallenteiden 
katselu
Elisa Viihde -valikon Tallenteet-osiosta pääset katselemaan ja 
poistamaan tallentamiasi televisio-ohjelmia. Tallennetuista ohjelmista 
näytetään ohjelman nimi, esitysaika, kanava, ohjelman kesto sekä onko 
tallenne jo katsottu (tähti).

Elisa Viihde -palvelussa tallennustilan koko on 5000 Gt. Käytetty 
tallennustila näytetään ruudun oikeassa yläreunassa.

Voit katsoa tallenteen valitsemalla ohjelman ja painamalla OK-
näppäintä. Katsellessasi tallenteita voit pysäyttää (pause) katselun 
painamalla 4II-näppäintä kerran. Katselu jatkuu painamalla  
uudestaan4II-näppäintä. Voit lopettaa katselun painamalla 
kaukosäätimen <-näppäintä. Voit kelata tallennetta edestakaisin 8- ja 
7-näppäimillä. 

Kelausnopeutta voit vaihtaa painamalla kelausnäppäintä uudelleen. 
Kelausnopeuksia eteen- ja taaksepäin on kolme: kolminkertainen, 
kymmenkertainen ja 30-kertainen kelausnopeus.

Voit siirtyä tallenteessa eteen- ja taaksepäin Navigaatio-näppäimellä. 
Painamalla näppäintä oikealle siirryt eteenpäin 5 minuuttia ja 
vasemmalle taaksepäin 5 minuuttia. Painamalla ylöspäin siirryt 
eteenpäin 30 sekuntia ja alaspäin taaksepäin 30 sekuntia.

Kun tallenne loppuu, ruutuun tulee siitä kertova teksti. Poistu 
tallenteesta painamalla Takaisin-näppäintä. 

Tallennetut ohjelmat -listalla näytetään kerralla kymmentä ohjelmaa. 
Tallenteiden määrän lisääntyessä tallenteet jaetaan eri sivuille. Sivulta 
toiselle voi liikkua kaukosäätimen nuoli- tai numeronäppäimillä.

Elisa Viihde -valikko
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Ohjelmia voi tallentaa ja hallita myös tietokoneella osoitteessa 
www.elisaviihde.fi tai älypuhelinsovelluksella. 

Katso lisää käyttöohjeen kohdissa 7 ja 8. 

5.4.2 Videovuokraamo
Videovuokramoon pääset Elisa Viihde -valikon yläosan 
navigaatiopalkista valitsemalla Vuokraamon.

Videovuokraamon etusivulla näet suosituimmat elokuvat. 
Kategorioiden välillä voit liikkua kaukosäätimen Navigaatio-näppäimellä 
edestakaisin. 

Elisa Viihde videovuokraamoon tulee uusia elokuvia viikoittain.

Löydettyäsi mieluisan elokuvan Videovuokraamon valikoimista, 
saat lisätietoa elokuvasta ja vuokrauksen hinnasta painamalla 
kaukosäätimen OK- tai Lisätiedot (Info)-näppäintä.
Mikäli elokuvan päällä näkyy ‘Traileri’-merkintä, voit kaukosäätimen 4-
näppäintä painamalla katsoa elokuvan trailerin.

Elokuva vuokrataan syöttämällä PIN1-koodi sille varattuun kenttään ja 
painamalla OK. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus katsoa elokuva 
24 tunnin aikana vaikka monta kertaa. Vuokraamasi elokuva veloitetaan 
seuraavan kuukauden Elisa Viihde -laskussasi.

Huom! Kaikki K-18 elokuvat edellyttävät PIN2-koodia.

PIN1- ja PIN2-koodit olet saanut palvelun tilauksen yhteydessä. 
Tarvittaessa voit tarkastaa ja muuttaa PIN-koodit oma.elisa.fi-
verkkopalvelussa.

Tallennetut ohjelmat.

Videovuokraamon pääsivu
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Elokuvan katselun voit pysäyttää (pause) painamalla 4II-näppäintä 
kerran. Katselu jatkuu painamalla 4II-näppäintä uudelleen. Voit 
lopettaa katselun painamalla kaukosäätimen <-näppäintä. Voit myös 
kelata elokuvaa edestakaisin 8- ja 7-näppäimillä. 

Huom! Toisin kuin tallenteissa videovuokraamon elokuvia katsellessa 
kelausnopeuksia on vain yksi: 12-kertainen kelausnopeus.

Huom! Videovuokraamon oranssilla merkityt kategoriat ovat 
ohjelmakirjastoja, jotka tulevat maksullisten kanavien ja palveluiden 
mukana, kuten esimerkiksi Elisa Elokuvat sekä Viaplay.

5.4.3 Maksukanavat
Elisa Viihde -valikon Maksukanavat-osiossa näet jo käytössäsi 
olevat maksukanavat sekä voit tilata lisää maksukanavia. Lisätietoja 
kanavapaketeista löydät www.elisa.fi/viihde-sivuilta.

Tilatessasi maksukanavia tarvitset PIN1-koodin. Voit tarkistaa koodin 
OmaElisa-palvelusta oma.elisa.fi.

Tilaamasi kanavapaketti veloitetaan Elisa Viihde -laskussasi.

5.4.4 Tiedotteet
Elisa Viihde -valikosta näet viimeisimmät tiedotteet.
Valikosta voit poistua Takaisin-näppäimellä.

Tiedotteita – esimerkki
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6 Valikko (Menu)-näppäin
Painamalla Valikko (Menu)-näppäintä saat esiin Elisa Viihde -valikon, 
TV-oppaan ja Asetukset.

Asetukset-valinnan avulla voit esimerkiksi käynnistää 
vianselvityksen. Voit myös käynnistää digiboksin uudelleen 
tai palauttaa tehdasasetukset. Uudelleenkäynnistyksen tai 
tehdasasetusten palautuksen yhteydesssä digiboksi tarkistaa myös 
ohjelmistopäivitykset ja asentaa ne automaattisesti. 

Valikossa liikutaan kaukosäätimen navigointi-näppäimellä ylös, alas, 
vasemmalle ja oikealle. Valinnat vahvistetaan painamalla OK-näppäintä. 
Aktivisena oleva valinta näkyy korostettuna vihreänä.

6.1 Elisa Viihde-portaali 
Valitsemalla Elisa Viihde aukeaa Elisa Viihde -valikko. Sama tapahtuu 
painamalla kaukosäätimen sinistä Viihde-portaali-näppäintä. 

6.2 TV-opas
Valitsemalla TV-oppaan aukeaa Ohjelmakartta. Sama tapahtuu 
painamalla Ohjelmakartta-näppäintä kaukosäätimestä. 

Valikko (kaukosäätimen Menu-näppäin)
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6.3 Asetukset
Elisa Viihde -digiboksin Asetuksien kautta pääset mm. palauttamaan 
tehdasasetukset sekä hakemaan kanavat, määrittelemään 
suosikkikanavat, äänen ja kuvan asetukset, ottamaan käyttöön 
lapsilukon sekä tarkistamaan palvelun verkkoasetukset.

6.3.1 Kuva 
Voit määritellä tarvittaessa digiboksin kuva-asetukset, resoluution ja 
kuvasuhteen. Olet määritellyt nämä asetukset asennuksen yhteydessä.

6.3.2 Ääni
Voit valita stereon ja monikanavaäänen (Dolby) välillä. Mikäli olet 
liittänyt televisiosi SCART-liittimellä, ja vaihdat sen myöhemmin HDMI-
liitäntään, voit määritellä täällä uudestaan äänen asetukset. Olet 
määritellyt nämä asetukset asennuksen yhteydessä.

6.3.3 Näyttö
Voit määritellä asetuksia, mm. kauanko ohjelman tiedot näkyvät, kun 
olet painanut Lisätiedot (info)-näppäintä. Salatut kanavat -asetuksen 
avulla voit piilottaa kanavalistasta ne kanavat, joihin sinulla ei ole 
katseluoikeutta (mm. kanavat, jotka edellyttävät kortinlukijaa).

Kuva-asetukset.

Ääniasetukset.

Näyttöasetukset.
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6.3.4 Verkko
Elisa Viihde -palvelun verkkoasetukset määritellään järjestelmässä 
automaattisesti. Suosittelemme, että niitä ei muokata.

6.3.5 Kanavahaku
Kanavahaku toimii samoin kuin laitteen ensimmäisessä asennuksessa. 
Kanavahaku on tarvittaessa yleensä tehtävä uudelleen muuton 
yhteydessä tai silloin, kun palveluun tulee uusia TV-kanavia tai 
kanavapaikat muuttuvat. 
Mikäli muutat antenniverkosta kaapeliverkkoon (tai päinvastoin),  tulee 
sinun tehdä Tehdasasetusten palautus  ja valita verkko (kaapeli tai 
antenni) uudelleen.

6.3.6 Suosikit
Suosikeilla voit määritellä kanavat, jotka ohitetaan selattaessa 

kanavalistaa (ohita) tai että kanavaa ei näytetä lainkaan (poista) 
kanavalistassa. Voit muokata kanavalistausta painamalla kanavan 
kohdalla Toimintovalikko-nappia ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon 
(näytä, ohita tai poista). 

6.3.7 Lapsilukko
Lapsilukon avulla voit rajoittaa televisiokanavien katselua. Siirryttäessä 

Suosikkikanavien muokkaus.

Lapsilukko

Verkkoasetukset.
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rajoitetulle kanavalle, sen katselu vaatii lapsilukko-PIN-koodin 
syöttämisen. Koodin olet määritellyt ottaessasi palvelun käyttöösi 
ensimmäisen kerran. Katso lisää kohdasta 4.2.7.

Kun haluat rajoittaa kanavien katselua, valitse Rajoita kanavat ja 
anna aiemmin määrittelemäsi lapsilukon PIN-koodi. Kanavien valinta 
tapahtuu painamalla kaukosäätimestä OK. 

Voit poistaa kanavan lapsilukon painamalla uudestaan OK. Lukitun 
kanavan näet listalla sekä ohjelmakartassa lukkosymbolilla merkittynä.

Voit myös vaihtaa lapsilukon PIN-koodin kohdassa Vaihda PIN. 
Mikäli olet unohtanut PIN-koodin, saat sen syötettyä kokonaan 
uudelleen tekemällä Tehdasasetusten palautuksen.

6.3.8 Diagnostiikka
Diagnostiikka-osiosta näet digiboksisi tietoja ja voit tehdä tarvittaessa 
tehdasasetuksen palautuksen sekä nähdä kuvasignaalin vahvuuden.

Tehdasasetusten palauttaminen saattaa auttaa tilanteissa, joissa 
digiboksi on jäänyt jumiin tai olet unohtanut määrittelemäsi lapsilukon 
PIN-koodin.

Diagnostiikan Tiedot-näkymän kautta saat selville laitteen MAC-
osoitteen (yksilöllinen laitteen verkkokortin tunniste), laitteiston 
ja ohjelmiston versiotiedot (laiteohjelmisto, ohjelmisto), internet -
yhteyden toimivuuden, TV-kanavien määrän sekä ajan (uptime) kuinka 
kauan Elisa Viihde -digiboksi on ollut kytkettynä toimintakuntoon.

TV-signaali-kohdassa näet kanavakohtaiset TV-signaaliarvot.

Verkko-osiossa näet, milloin laite on saanut internet-yhteyden.

Palvelun tiedot-valikko.
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7. Palvelun käyttö 
tietokoneella
Elisa Viihde -palvelulla tallenteiden ohjelmointi ja hallinta on 
käytevää myös ollessasi poissa Elisa Viihde -digiboksin lähettyviltä, 
jos käytettävissäsi on internetiin yhdistetty tietokone. Internet-
käyttöliittymään pääset selaimellasi osoitteessa www.elisaviihde.fi. 

Internet-käyttöliittymän käyttö edellyttää kirjautumista 
tilausvahvistuksessa saamallasi henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella 
ja salasanalla.

Kirjauduttuasi aukeaa oletusnäkymä, jossa näytetään mm. päivän 
tallennetuimmat TV-ohjelmat ja suosituimmat elokuvat. TV-
ohjelmakarttaan pääset valitsemalla ruudun yläosasta “Ohjelmat”.

Saat vaihdettua kanavanäkymän Kanavat-alasvetovalikosta. Voit myös 
vaihtaa näytettävää päivää klikkaamalla päivämäärän kohdalla olevaa 
nuolta eteenpäin tai taaksepäin. Ohjelmatietoja näytetään viikko 
katseluhetkestä eteenpäin. Oletusasetuksena menneitä ohjelmia ei 
näytetä. Saat halutessasi ne näkyviin poistamalla valinnan “näytä vain 
tulevat ohjelmat”. 

www.elisaviihde.fi-kirjautuminen.

Ohjelmanäkymä
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Haku-toiminteella voit hakea ohjelmia niin TV-ohjelmista, tallenteistasi 
kuin videovuokraamosta. Anna haluamasi ohjelman nimi, niin 
haku-tuloksena näytetään hakuehtoa vastaavat tulevat ohjelmat, 
tallennettavana olevat tulevat ohjelmat ja jo tallennetut ohjelmat. 
Vuokraamo-otsikon alla näytetään hakuehtoa vastaavat elokuvat, jotka 
löytyvät Elisa Viihteen videovuokraamosta.

Ohjelmat-sivulla voit tallentaa ohjelmai klikkaamalla hiirellä haluttua 
ohjelmaa. Tällöin avautuu pieni infoikkuna, jossa kerrotaan kyseisen 
ohjelman tiedot. Tietojen alla on on teksti “Tallenna ohjelma”, jota 
painamalla ohjelman voi laittaa tallennukseen. Mikäli ohjelma näkyy 
vihreällä ohjelmakartassa, se on jo ohjelmoitu tallennettavaksi. Voit 
perua tallennuksen klikkaamalla ohjelmaa ja painamalla esiin tulevasta 
infoikkunasta “Poista tallennus” -painiketta.

Jos haluat tallentaa automaattisesti jonkin toistuvan ohjelman, voit 
valita infoikkunasta “Tallenna jatkuvasti” –asetuksen. Tällöin sinun 
ei tarvitse käydä käsin erikseen ohjelmoimassa joka kerta kyseistä 
tallennusta. Jos haluat, että tallennus tehdään johonkin luomaasi 
kansioon päävalikon sijaan, valitse alasvetovalikosta haluamasi 
tallennuskansio.

Esimerkkikuvassa on tehty tallennuspyyntö MTV3-kanavalle kaikille 
niille ohjelmille, joiden nimessä esiintyy sana “leffa” siten, että ohjelmat 
tallentuvat “Leffat”-kansioon (valittu alasvetovalikosta aiemmin luotu 

Voit käyttää ohjelman nimessä *-merkkiä jokerimerkkinä, jos haluat 
tallentaa vain ohjelman vain ohjelman nimen osalla. Esimerkiksi sääntö 
eläin* tallentaa kaikki ohjelmat, jotka alkavat sanalla ‘eläin’, esim. 
Eläinsairaala ja Eläinten tahdissa.

Ohjelmien haku

Tallennuksen ohjelmointi ohjelmakartasta.

Jatkuvan tallennuksen asettaminen
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8. Palvelun käyttö 
matkapuhelimella
Elisa Viihde -palvelun tallenteiden ohjelmointi voidaan tehdä 
myös liikkeessä ollessa matkapuhelinta käyttäen. Voit käyttää 
matkapuhelimella luvun 5 mukaista internet-käyttöliittymää tai 
vaihtoehtoisesti matkapuhelimelle räätälöityä yksinkertaistettua 
käyttöliittymää. Android-puhelimeen tai iPhoneen voit myös ladata 
ilmaisen Elisa Viihde -mobiilisovelluksen.

8.1 Mobiilikäyttöliittymä
Mobiilikäyttöliittymään pääset selaimellasi osoitteessa http://
m.elisaviihde.fi

Mobiilikäyttöliittymään kirjaudutaan tilausvahvistuksessa annetulla 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla (samat kuin internet-palvelussa) ja 
painamalla kirjaudu-nappia.

Mobiilipalvelun etusivulla näytetään palvelussa olevat kanavat. Voit 
käydä läpi tallennettuja ohjelmia ja tutkia tulevia tallenteita.

Valittuasi haluamasi kanavan näytetään kanavan ohjelmisto kuluvalta 
päivältä. Voit myös valita näytettäväksi toisen päivän.

Mobiilikäyttöliittymään kirjautuminen.

 Mobiilikäyttöliittymän etusivu



24

Valittuasi haluamasi ohjelman saat ohjelman lisätiedot ja pääset 
ohjelmoimaan tallennuksen. Ohjelma tallennetaan  “Tallenna ohjelma” 
-linkistä.

Kun lopetat mobiilikäyttöliittymän käytön, muista kirjautua ulos 
palvelusta.

8.2 Etäkäyttö älypuhelinsovelluksella
Android-puhelimeen, iPhoneen tai Nokian kosketusnäytöllisiin 
puhelimiin ladattava sovellus löytyy sovelluskaupasta (Android Market, 
ApsStore ja Nokian OviStore) nimellä Elisa Viihde. 

Sovelluksen aloitussivulla näytetään päivän tallennetuimmat ohjelmat 
sekä videovuokraamon uusimmat elokuvat. 

Voit selailla kanavaopasta ja videovuokraamon elokuvia sekä 
lisätä suosikkiohjelmia ja -elokuvia “Katsottavat”-listalle. 
Lisäämällä suosikkiohjelmasi Katsottavat-listalle saat puhelimeesi 
muistutuksen, jotta ehdit ajoissa ohjelman ääreen. Oikean yläkulman 
asetuspainikkeesta voit valita, milloin katsottavista ohjelmista 
muistutetaan.

Mobiilikäyttöliittymän kanavasivu.

Ohjelman tallennus mobiilikäyttöliittymästä

Elisa Viihde -sovellus älypuhelimiin
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9 Digiboksin asetukset
9.1 TV-asetukset
Ääni- ja kuva-valikkoihin pääset painamalla kaukosäätimen menu-
näppäintä ja valitsemalla Asetukset ja sitten Kuva. Näissä valikoissa voit 
muuttaa äänen ja kuvan asetuksia.

HDMI-kaapelia käytettäessä voit valita HDTV-näyttötila -kohdassa 
neljästä eri vaihtoehdosta televisioosi parhaiten soveltuvan näyttötilan.
HDMI-ääni -valikosta voit valita HDMI-kaapelin kautta välitettävän 
äänen olevan pakotetusti päällä, poissa tai automaattisella 
tunnistuksella.

SCART-kaapelia käytettäessä paras kuvanlaatu saavutetaan 
käyttämällä SDTV-näyttötilassa asetusta S-video. Toinen vaihtoehto on 
Komposiitti.

TV:n kuvasuhteista suositeltavin on laajakulmatelevisiossa 16:9 / 
normaali. Muut vaihtoehdot ovat 16:9 / zoomaus, 16:9 / leveä, 4:3 / pan 
and scan, 4:3 / letter box.

9.2 Verkkoasetukset
Verkkoasetukset on määritelty automaattisesti eikä niitä tule muuttaa.

10 Digiboksin ominaisuudet
•  TV: Antenni- (DVB-T) ja kaapeliverkon (DVB-C) viritin. MPEG-2 ja 

MPEG4.
•  Kuva: Full HD (1920 * 1080).
•  Ääni: Stereo, Dolby Digital 5.1 -monikanavaääni
•  IP: IP-liitäntä IP-pohjaisten palveluiden käyttöön (mm. 

maksukanavat ja ohjelmakirjastot)

Huom! Älä altista digiboksia suoralle auringonvalolle, sateelle tai 
kosteudelle sähköisku- ja tulipalotapaturmien välttämiseksi. Jätä 
myös laitteen ympärille vapaata tilaa, jotta ilma voi vaihtua eikä laite 
kuumene.
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11 Digiboksin liitännät ja 
merkkivalot
Digiboksin takapaneelista löydät virtaliittimen lisäksi liitännät 
laitteen liittämiseksi televisioon, antenniverkkoon, internetiin ja 
äänentoistolaitteistoon.

Takapaneelin liittimet vasemmalta oikealle lukien ovat seuraavat:

•  Antenniliittimet (RF in- liitäntä digiboksin liittämiseksi 
antenniverkkoon ja RF out -liitäntä antenniverkon jatkamiseksi 
toiselle laitteella (esimerkiksi tallentimelle)).

•  Ääniliittimet (analoginen 3,5 mm stereoliitiin ja optinen S/PDIF-
liitin digiboksin liittämiseksi erilliseen vahvistimeen).

 Huom! Monikanavaäänet edellyttävät digiboksin liittämistä 
monikanavavahvistimeen optisen S/PDIF-liittimen tai HMDI-
kaapelin kautta. Monikanavaäänet ovat käytössä mm. osassa 
tilausvideoita.

•  HDMI-liitin (liitin digiboksin liittämiseksi televisioon. Huom! 
Teräväpiirtotarkkuus edellyttää HDMI-liittimen käyttöä).

•  Scart-liittimet (liitin digiboksin liittämiseksi televisioon).
•  Verkkoliitin (liitin digigiboksin liittämiseksi Elisa Viihde -

laajakaistamodeemiin verkkojohdolla (RJ-45)).
•  Virtaliitin (liitin digiboksin virtalähteelle). Huom! Käytä ainoastaan 

alkuperäistä virtalähdettä.

Merkkivalot
Digiboksin merkkivalo:

•  vilkkuu oranssina: digiboksi käynnistyy
•  palaa vihreänä: digiboksi on käyttövalmis
•  palaa punaisena: digiboksi on ‘stand-by’ -tilassa
•  valo ei pala: digiboksi ei ole kytkettynä tai ei saa virtaa
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