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1 Varoitukset 
 

• Sisääntulojännite on DC 12V~24V +10%. Älä koskaan ylitä tätä käyttöjännitettä. 

• Älä sijoita digi-tv vastaanotinta sateeseen, suoraan auringon paisteeseen tai lähelle 
lämmitintä. 

• Käytä vain kuivaa pyyhettä laitteen puhdistamiseen. 

• Laitteen pohjassa olevia reikiä ei saa peittää. 

• Vastaanottimen tai antennien kuorta tai kantta ei saa koskaan aukaista. 
 

2 Pakkauksen sisältö 
 

• 1kpl Niceview Auto digi-tv vastaanotin DVB3008 

• 1kpl Kaukosäädin 

• 1kpl Kaukosäätimen vastaanotin 

• 1kpl Virtajohtosarja 

• 2kpl kiinnitysraudat ruuveilla 

• 1kpl AV-kaapeli 
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3 Etu- ja takapaneeli 
 

 
 

 
• Asennettaessa ajoneuvoon, BATT-johto kytketään suoraan akkuun sekä ACC-johto virtalukon kautta 

jännitteeseen. 

• Muussa käytössä BATT ja ACC voidaan liittää yhteen ja kytkeä samaan pisteeseen DC 12V~24V 
jännitteeseen. 

• GND pitää aina yhdistää maa- tai akun miinus-napaan. 

• DC OUT ja GND OUT voidaan yhdistää johonkin muuhun laitteeseen, esimerkiksi 
peruutuskameraan (max 800mA). Ulostulossa on sama jännite kuin sisääntulossa, eikä digiboksi 
muuta jännitettä millään tavalla. 
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4 Antennien asennus 
 
Digiboksin mukana toimitetaan 2kpl aktiiviantenneja. 

 
• Antennin F-liitin kytketään digi-tv vastaanottimen ANT IN liitäntöihin. 

• Antennissa on LED-merkkivalo, joka palaa, kun antenni saa käyttösähkön 
antenniliitännästä ja siten vahvistaa TV-signaalia.  

• Vahvistus 20dB. 

• Asenna antennit puhtaaseen ikkunapintaan niin, etteivät ne haittaa kuljettajan 
näkyvyyttä. Esimerkiksi tuulilasin ylänurkkaan. Ikkunassa ei saa olla 
tummennuskalvoa eikä muita materiaaleja, jotka sisältävät metalleja. 
Tummennuskalvoissa on metallinen päällyste, joka estää tv-signaalin kulkua. 

• Aseta digiboksin asetuksista antennivahvistus ON-asentoon eli ota vahvistus 
käyttöön (LED-merkkivalo syttyy antenniin). Mene kanavien hallintaa ja seuraa 
signaalin vahvuutta ja laatua. Voit etsiä parhaan paikan antennille. 
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5 Kaukosäädin 
 
POWER Käynnistä tai sammuta digiboksi. 
Mute Vaimenna ääni-ulostulo. 
Numeronäppäimet (0-9) Kanavann suoravalinta tai aakkosten kirjoitus. 
Audio Vaihda äänityksen kieli tai valitse eri äänitila. 
Fast scan Kanavien pikahaku. 
TV/AV Vaihda TV ja AV-tilan välillä. 
EPG Sähköinen ohjelmaopas. 
TXT Avaa kanavan teksti-tv. 
Subtitle Näytä tekstitykset. 
CH +/- Vaihda kanavaa tai siirrä kohdistinta menu-valikossa. 

VOL +/- 
Säädä äänen voimakkuutta tai siirrä kohdistinta menu-valikossa 
vaakasuunnassa. 

OK/LIST Vahvista valinta tai näytä kanavalista. 
MENU Avaa päävalikko. 
PgUP/PgDN Käännä kanavalistauksessa kokonainen sivu kerrallaan. 
INFO Näytä tietoa kanavan ohjelmasta. 
EXIT Palaa takaisin edelliseen tilaan tai poistu valikosta. 
FAV (Pun) Valitse suosikki tai kaikki kanavat. 
RECALL (Kel) Mene takaisin edelliselle kanavalle, jota katsoit. 
PAUSE (Sin) Pysäytä kuva. 
 

Niceview Auto Digiboksi  Käyttöohje 
Malli DVB3008  Versio 1.0 
  Sivu 6 
 



 

6 Perustoiminnot 
 

6.1 Laitteen käynnistys ja sammutus 
 

1. Käynnistys: Kun digiboksi on valmiustilassa, paina kaukosäätimen POWER-
nappia ja laite käynnistyy automaattisesti DVB-tilaan. 

2. Sammutus: Kun digiboksi on käynnissä, paina kaukosäätimen POWER-nappia ja 
laite sammuu. 

 

6.2 Äänenvoimakkuuden säätö ja vaimennus 
 

1. Paina VOL+/- ja laitteen kuvaruutuun ilmestyy äänenvoimakkuuden säätöpalkki. 
2. MUTE-napista äänen saa kokonaan hiljennettyä. Paina MUTE-nappia uudestaan ja 

äänenvoimakkuus palaa normaaliin tilaan. 
 

6.3 TV/RADIO -vaihto 
 

• TV/RADIO -napista voit vaihtaa TV-ohjelman tai radion välillä. 
 

6.4 Kanavan vaihto 
 

1. CH+/- -napeista vaihtuu seuraava tai edellinen kanava. 
2. OK-napista avautuu pikakanavalistaus. Pikalistauksessa paina VOL+/- vaihtaaksesi 

ohjelmaluokasta toiseen. CH+/- -napista voit viedä kohdistimen ohjelman päälle. 
OK-napista valitset kyseisen ohjelmalähteen. EXIT-napista sulkee 
pikakanavavalikon. 

3. Numeronäppäimistä voit vaihtaa kanavan suoraan. 
4. FAV-napista avautuu suosikkikanavien listaus. Vie kohdistin haluamasi kanavan 

kohdalle CH+/- -napeilla ja paina kanavan kohdalla OK-nappia. EXIT-nappi piilottaa 
kanavavalikon. 

 
Niceview Auto Digiboksi  Käyttöohje 
Malli DVB3008  Versio 1.0 
  Sivu 7 
 



 

6.5 Ohjelma info 
 

• INFO-napista näet nykyisen ohjelman ohjelmatiedot. Paina INFO-nappia uudelleen 
ja näet kanavasta vielä lisätietoja. 

 

6.6 Takaisin edelliselle kanavalle 
 

• RECALL-napista voit palata suoraan takaisin edelliselle kanavalle. 
 

6.7 Äänen ja kielen valinta 
 

1. Paina AUDIO-nappia vaihtaaksesi äänityksen kieltä. 
2. CH+/- napista voit valita haluamasi kielen. 
3. Paina OK-napista vahvistaaksesi kielivalinnan. 
4. EXIT-napista voit poistua valikosta ilman, että valinta tallentuu. 

 

6.8 Sähköinen ohjelmaopas (EPG) 
 

1. Paina EPG-nappia avataksesi ohjelmaoppaan. EPG-sivun alalaidassa näkyy ohjeita 
ohjainnappien käytöstä (RED=punainen, GREEN=vihreä, YELLOW=keltainen, 
BLUE=sininen). 

2. VOL+/- napeista voit siirtyä välilehdestä toiseen. 
3. GREEN-napista saat näkyviin viikkonäkymän. 

a. PGUP/PGDW –napeista pääset siirtymään viikonpäivien välillä. 
b. CH+/- napeista voit siirtyä eri ohjelmasta toiseen. 
c. VOL+/- napeista näet ohjelmatiedot eri kellonaikoina. 

4. YELLOW-napista näet ohjelman tarkat tiedot ja kuvauksen. 
5. BLUE-napista avaat ajastusvalikon. Voit lisätä ohjelman ajastettuihin ohjelmiin. 
6. EXIT-napista poistut kokonaan ohjelmaoppaasta. 
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6.9 Teksti-TV 
 

1. Avaa teksti-TV TXT-napista. 
2. Anna kolminumeroinen sivunumero, jonka haluat näkyviin. 
3. CH+/- napeista voit siirtyä teksti-tv sivuilla eteen- tai taaksepäin. 
4. VOL+/- -napeista voit siirtyä 100-sivua eteen- tai taaksepäin. 
5. Poistu teksti-TV sivulta TXT tai EXIT-napista. 

 

6.10 Tekstitykset 
 

1. Oletusarvoisesti tekstitykset ovat pois käytöstä. Paina SUBTITLE-nappia avataksesi 
tekstitysvalikon. 

2. CH+/- napeista voit valita tekstityskielen. 
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7 Digitaalinen TV 
 
Avaa päävalikko ja valitse ”Digital TV” eli digi-TV OK-napilla. Saat näkyviin digi-TV valikon, 
jossa voit säätää erilaisia asetuksia ja etsiä uusia kanavia. 
 

7.1 Asennus 
 
Asennuksella tarkoitetaan lähinnä kanavien hakua. Asennus voidaan tehdä kolmella eri 
tavalla. 
 

1. Area Search eli aluehaku (suositeltava). Haetaan kanavat automaattisesti nykyisen 
maan perusteella. 

2. Manual Search eli käsin haku. Kanavat haetaan käyttäjän antamilla tiedoilla. 
3. Auto Search eli automaattinen haku annetulta taajuusalueelta. 

 

7.1.1 Aluehaku 
 
Digiboksiin on tallennettu maakohtaiset asetukset kanaville. Sinun ei tarvitse muistaa 
taajuusalueita yms. Maa-asetukset löytyvät mm. 
Suomi/Ruotsi/Norja/Englanti/Saksa/Italia/Ranska/Espanja/Hollanti. 
 

1. Mene Installation menu eli asennusvalikkoon ja valitse Area Search eli aluehaku. 
2. Digiboksi etsii kanavat alueen mukaisilta taajuuksilta. 
3. Voit lopettaa tai keskeyttää haun EXIT-napista. 
4. Jos kanavia löytyi haun päätyttyä, laite alkaa näyttämään ensimmäistä löydettyä 

kanavaa automaattisesti. 
 

7.1.2 Käsin haku 
 

1. Mene Installation menu eli asennusvalikkoon ja valitse Manual Search eli aluehaku. 
2. Anna tarvittavat parametrit kuten kanavataajuus sekä kaistanleveys.  
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3. Aloita kanavan haku OK-napilla. 
 

7.1.3 Automaattinen haku 
 

1. Mene Installation menu eli asennusvalikkoon ja valitse Auto Search eli aluehaku. 
2. Anna tarvittavat parametrit kuten aloitus- ja päätöstaajuudet sekä kaistanleveys.  
3. Aloita kanavien haku OK-napilla. 

 

7.2 Kanavien hallinta 
 
Voit poistaa, merkata, siirtää, lukita, järjestää ja ryhmitellä kanavia. 
Sekä televisiolla että radiolla on oma kanavahallintansa. 
 

7.2.1 Kanavien järjestäminen (Channel Organizer) 
 
Kanavien organisoinnilla voit poistaa, siirtää, lukita tai uudelleen nimetä suosikkikanaviasi. 
 

1. Jos digiboksissa ei ole yhtään kanavaa tallennettuna, ilmestyy näytölle teksti 
”Channel not available”. 

2. Kanavien organisointi-valikossa on ”Favourite Channel=suosikkikanava”, ”Delete 
Channel=poista kanava”, ”Move Channel=siirrä kanava” ja ”Lock Channel=lukitse 
kanava” sarakkeet. Voit tehdä valinnan punaisella napilla ”Favourite Channel”, 
vihreällä napilla ”Delete Channel”, keltaisella napilla ”Move Channel” ja sinisellä 
napilla ”Lock Channel”. Voit siirtää kohdistinta pystysuunnassa CH +/- napeilla.  

3. Valitse uudelleennimettävä kanava/rivi CH +/- napilla. VOL +/- napista aukeaa 
muokkaussivu.  

4. Muokataksesi ohjelmaa paina OK nappia. Voit sitten lukita tai poistaa kanavan. Jos 
valitset ”Delete Program”, järjestelmä kysyy ”Do you want to delete the selected 
items?” Valitse VOL +/- napilla “Yes” mikäli haluat poistaa ohjelman. “No” jos haluat 
peruuttaa.  

5. Kanavien organisointi sivulta pääsee pois EXIT napista painamalla.       
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7.2.2 Kanavien lajittelu (Channel Sorting) 
 
Kanavat voidaan listata tietyssä järjestyksessä. 

 
1. Mikäli digiboksissa ei ole yhtään tallennettua kanavaa, näyttöön ilmestyy popup 

-ikkuna ”Channel not available”.  
2. Lajittelu voidaan tehdä erilaisin perustein:  

1. Alueen mukaan  
2. Ilmaiskanavat ja maksulliset. 
3. Aakkosjärjestyksessä.  

3. Painamalla CH +/- valitset lajittelutyypin. VOL +/- valitaan lajittelun parametrit.  
4. Kun lajittelu on valittu, paina OK napista. Järjestelmä kysyy ”Are you sure?” 

Valitse ”Yes” vahvistaaksesi, ”No” peruuttaaksesi kanavien lajittelusivulle. 
5. Kanavien lajittelu sivuilta pääsee pois EXIT napista painamalla.  

 

7.2.3 Kanavien ryhmittely (Channel Grouping) 
 
Digiboksissa on valmiita kanavaryhmiä ”Movies”, ”Sports”, ”Music”, ”Kids”, ”Fashion” yms.  

 

• Mikäli digiboksissa ei ole yhtään tallennettua kanavaa, näyttöön ilmestyy popup -
ikkuna ”Channel not available”.   

• CH +/- napin avulla pääset valitsemaan kanavan, jonka haluat asettaa tiettyyn 
ryhmään. Painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä 1-8 pääset asettamaan eri 
kanavaryhmät.  

• Poistu kanavien ryhmittelystä EXIT –napilla. Järjestelmä päivittää kanavaryhmät ja 
ilmoittaa näytöllä ”Update success”.  

 

7.2.4 Kanavien muokkaus (Edit Channel) 
 
Voit poistaa tai uudelleen nimetä kanavia. 
 

• Mikäli digiboksissa ei ole yhtään tallennettua kanavaa, näyttöön ilmestyy popup -
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ikkuna ”Channel not available”.  

• Paina punaista nappia kaukosäätimessä päästäksesi ADD CHANNEL valikkoon. 
Add Channel valikossa on kuusi tapaa lisätä yksi kanava:  
o Area Name: Paina VOL+ nappia kaukosäätimessä päästäksesi Area Name 

listalle. CH +/- napilla valitse Area Name ja paina OK varmistaaksesi.  
o Carrier: Paina VOL +/- –nappia valitaksesi.  
o Channel Name: Paina VOL +/- nappia päästäksesi ”Rename Channel” sivulle.  
o Audio PID, Video PID, PCR PID: Paina 0-9 numeronäppäintä tarkistaaksesi 

arvot.  
o Paina OK vahvistaaksesi lisäyksen. Järjestelmä ilmoittaa ”Update succeed” ja 

palaa Edit Channel valikkoon.  
o Paina EXIT palataksesi Edit Channel valikkoon.  

• Paina keltaista nappia kaukosäätimestä mennäksesi Rename Channel valikkoon. 
 

7.2.5 Poisto 
 
Jos et pidä joistain kanavista, voit poistaa ne kanavaluettelosta. Voit poistaa kaikki kanavat 
valitsemalla ”Delete All”.  
 

• ”Channel Manager” valikossa paina CH +/- nappia valitaksesi ”Delete All” 
vaihtoehdon. Paina OK nappia uudelleen. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää 
salasanaa, joka on ”0000”. Laita oikea salasana käyttämällä kaukosäätimen 0-9 
numeronäppäimiä.  

• Poistaaksesi kaikki TV-kanavat paina CH+/- liikuttaaksesi ohjainta ALL TV 
CHANNELS kohtaan, paina OK. Järjestelmä kysyy ”Delete all TV channels?” Paina 
VOL +/- valitaksesi ”Yes” tai ”No”. Paina OK varmistaaksesi.  

 

7.3 Asetukset 
 
Asetukset tarjoaa yksilöllisiä järjestelmä asetustoimintoja. Voit asetuttaa järjestelmän 
omien harrastuksien ja vaatimuksien mukaan. Voit mennä asetukset valikkoon päävalikon 
kautta. (Menu – Digital TV – Configuration).  
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7.3.1 OSD 
 
OSD vaihtoehdon kautta voit muokata käyttöliittymää. Päävalikon kautta voit mennä OSD 
valikkoon. (Menu – Digital TV – Configuration – OSD).  
 
Kaikki vaihtoehdot ovat listattuna OSD valikon vasemmalla puolella. Kun ohjain liikkuu 
OSD valikossa, näet vaihtoehdon vastaavat arvot oikealla puolella. Paina CH+/- nappia 
liikkuaksesi ylös- ja alaspäin.  
 

• OSD vaihtoehto asettaa järjestelmävalikon tilan.  

• Time eli aika, näytetäänkö kello kanavia katsottaessa. 

• Trans eli läpinäkyvyys. Voit säätää OSD-valikon läpinäkyvyyttä 0-60% asteikolla. 
Mitä isompi prosenttiarvo on, sitä paremmin valikon läpi näkee. 

• OSD Timeout eli aikalisä. Voit säätää OSD-valikon näkyvyyden kestoa. Mitä 
lyhempi kesto, sitä nopeammin OSD-valikko katoaa näytöltä automaattisesti. 

• OSD Language eli valikoiden kieli. Voit vaihtaa valikkotekstien kieltä. 

• 1. Audio Language eli primäärinen kielivalinta. Tämä kieli on käytössä 
automaattisesti, mikäli se vain on ohjelmassa saatavilla. 

• 2. Audio Language eli sekundäärinen kielivalinta. Tämä kieli on käytössä, mikäli 
primäärinen kieli ei ole saatavilla. 

 
Poistu valikosta OK-napilla. 
 

7.3.2 TV 
 
TV-asetusten kautta voit säätää kuva-asetuksia. (Menu – Digital TV – Configuration – TV). 
 

7.3.2.1  Näyttötila (Display Mode) 
 
o Vie kohdistin ”Display Mode” kohtaan. Paina VOL +/- valitaksesi vaihtoehdoista ja TV 

tila voidaan asettaa voimaan heti.  
o Tv tila voidaan asettaa; Auto, PAL, NTSC.  

Niceview Auto Digiboksi  Käyttöohje 
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o Paina OK tallentaaksesi asetukset. 
 

7.3.2.2  Kuvasuhde (Aspect Ratio) 
 
o Vie kohdistin ”Aspect Ratio” kohdalle. Paina VOL +/- nappia liikkuaksesi ja valitaksesi 

valinnat.  
o Kuvasuhde voidaan asettaa 16:9, 4:3 Pan Scan, 4:3 LetterBox.  
o Kuvasuhteen oletusasetus on 4:3 PS.  
o Paina OK tallentaaksesi asetukset.   
 

7.3.2.3  Video ulostulo (Video Output) 
 
o Vie kohdistin ”Video Output” kohdalle. Paina VOL +/- nappia liikkuaksesi ja valitaksesi 

valinnat.  
o Video ulostulotila voidaan asettaa CVBS.  
o Paina OK tallentaaksesi asetukset.  
 

7.3.2.4  Kirkkaus (Brightness) 
 
o Vie kohdistin ”Brightness” kohtaan. Paina VOL + nappia liikkuaksesi ”Properties” 

listaan oikealla. Paina CH +/- nappia liikkuaksesi ylös- ja alaspäin. Paina OK 
varmistaaksesi valinnan. Tässä kohtaa, vie kohdistin valintojen päälle vasemmalla ja 
sitten arvot vaihtuvat sellaisiksi kuin halusit.  

o Kirkkaus voidaan asettaa 0-100%.  
o Oletuskirkkaus: 80%, 
o Paina OK tallentaaksesi.  
 

7.3.2.5  Kontrasti (Contrast) 
 
o Siirry kontrasti asetuksiin. Paina VOL + nappia liikkuaksesi kohdistimen kanssa 

ominaisuudet (Properties) listaan oikealla.  
o Paina CH+/- nappia liikkuaksesi ylös- ja alaspäin kohdistimen kanssa. Paina OK 
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varmistaaksesi. Tässä kohtaa, vie kohdistin valintojen päälle vasemmalla. 
o Kontrasti voidaan asettaa 0-100%.  
o Oletusasetus on 80%.  
o Paina OK tallentaaksesi.  
 

7.3.2.6  Värikylläisyys (Hue) 
 
o Vie kohdistin HUE vaihtoehdon päälle. Paina VOL + nappia liikkuaksesi kohdistimen 

kanssa ominaisuudet (Properties) listaan oikealla.  
 

7.3.2.7  Saturaatio 
 
o Siirry saturaatio asetuksiin. Paina VOL + nappia liikkuaksesi kohdistimen kanssa 

ominaisuudet (Properties) listaan oikealla.  
o Paina CH+/- nappia liikkuaksesi ylös- ja alaspäin kohdistimen kanssa. Paina OK 

varmistaaksesi. Tässä kohtaa, vie kohdistin valintojen päälle vasemmalla ja sitten arvot 
vaihtuvat sellaisiksi kuin halusit. 

o Kontrasti voidaan asettaa 0-12 (”Update succeed”)  
o Oletusasetus on 0.  
o Paina OK tallentaaksesi. 
 

7.3.3 Järjestelmän asetukset (System Setup) 
 
Pääset ”System set up” vaihtoehtoon valikon kautta. (Menu – Configuration – System Set 
up) 
 
Järjestelmä asetukset:  
o Paina CH+/- nappia liikkuaksesi ylös- ja alaspäin sekä valitaksesi kohdistimella 

valinnan.  
o Kun kohdistin pysyy valinnassa, paina VOL +/- valitaksesi näistä arvot. Tai paina VOL 

+ nappia liikkuaksesi kohdistimella listan oikealle. Paina CH+/. nappia liikkuaksesi ylös- 
ja alaspäin kohdistimella. Paina OK varmistaaksesi.  

o Muokataksesi vaihtoehtoja järjestelmän asetukset valikossa, paina OK tallentaaksesi ja 



 

palataksesi edelliseen valikkoon.  
o Paina EXIT nappia palataksesi edelliseen valikkoon.  
 

7.3.3.1  EQ asetukset 
 
Oletus: Standardi.  

7.3.3.2  Surround 
 
Aseta oletus: OFF 

7.3.3.3  Active Antenna 
 
Valitse päälle (ON), mikäli käytät paketin mukana tulleita aktiiviantenneja. Antenniliittimen 
virransyöttö katkeaa automaattisesti, jos tähän kenttään valitaan arvoksi OFF.  

7.3.3.4  JPEG tehosteet (JPEG effect) 
 
Voit laittaa päälle JPEG effect parantaaksesi JPEG kuvien laatua.  

7.3.3.5  Looginen kanavanumero (LCN) 
 
Jos laitat päälle LCN (Logic channel no) vaihtoehdon ja DVB-T ohjelmassa on LCN-
informaatio, Channel No (kanava numero) näyttää LCN-kanavanumeron vasta 
automaattisen haun jälkeen. LCN kanavalista on usein listattu ohjelmatuottajan mukaan.  

7.3.3.6  Alue (Area) 
 
Voit asettaa maan, jossa sijaitset. Tästä on hyötyä kanavien aluehaussa. Laite osaa hakea 
kanavat valmiiksi tallennetuilla maa-asetuksilla. 
  

7.3.4 Aika (Time) 
 
(Menu – Digital TV – Configuration time). 
  
Voit muokata aika-asetuksia.  
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• Ajastintila: aseta tila.  

• Päivä: aseta päivä.  

• Aika: aseta aika.  

• GMT poisasetus: aseta GTM asetus pois.  

• Kesäaika: ota käyttöön kesäaika.  
 
Aika valikossa on kaksi aikatilaa; ensimmäinen on autoasetus, joka muokataan GMT offset 
asetuksissa. Kesäaika vaihtoehdot; toinen on manuaaliasetus jolla muokataan päivä- ja 
aika-asetuksia. Kun kohdistin menee ajastimen päälle, paina VOl+/- nappia valitaksesi 
aikatilan.  
 

• Järjestelmä asettaa asetukset automaattisesti. Paina CH+/- nappia liikkuaksesi 
ylös- ja alaspäin. Kohdistin liikkuu vain Ajastimen, GMT:n ja Kesäajan välillä.  
o Vie kohdistin GMT vaihtoehdon päälle, paina VOL+ nappia liikuttaaksesi 

kohdistimen ominaisuudet listan päälle oikealla.  
o Paina VOL+/- liikkuaksesi ylös- ja alaspäin kohdistimen kanssa. Näet muutokset 

aika vaihtoehdossa. Paina OK varmistaaksesi.  
o Vie kohdistin kesäaika kohtaan ja paina VOL+/- napista asettaaksesi kesäajan.  

 

• Kun asetus on manuaalinen, paina CH+/- napista liikkuaksesi ylös- ja alaspäin. 
Kohdistin voi liikkua vain ajastimen, päivä ja aika kohdissa.  
o Aseta päivä vaihtoehto, liiku kohdistimella ylös- ja alaspäin päivä vaihtoehdon 

päällä. Paina VOL+/- napista mennäksesi päiväasetukset valikkoon. 
Asetuksissa paina DISPLAY napista lisää tietoa.  

o Liiku kohdistimella ylös- ja alaspäin. Aika vaihtoehdossa, paina 0-9 
numeronappeja muuttaaksesi arvoja.  

• Kun aika on asetettu, paina OK tallentaaksesi muutokset. Järjestelmä ilmoittaa; 
”Update succeed”. 

 

7.3.5 Herätysajastin 
 
Jos haluat asettaa ohjelma-ajastimen tiettyyn kellonaikaan, voit asettaa sen Wake up 
Timer – valikosta. Herätysajastin –valikossa voit asettaa: 

• Ajastin numeron: aseta herätystapahtuman numero. Järjestelmä tukee korkeintaan 
8 tapahtumaa.  
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• Ajastintuki: aseta aikatuki.  

• Herätysilmoitus: aseta herätysilmoitus.  

• Herätyskanava: aseta herätyskanavan nimi.  

• Herätyspäivä: aseta herätyspäivä.  

• Ajallaan: aseta herätysaika.  

• Kesto: aseta kesto.  
 
Tarkat kuvaukset 

• Aseta herätysaika: aseta pois päältä. Mene ajastintila vaihtoehtoon, paina VOL+/- 
nappia liikkuaksesi ja valitaksesi vaihtoehdoista. Aikatuki vaihtoehto on poissa; 
kerran, päivittäin, viikoittain, vuosittain.  

• Aseta herätystila: Vie kohdistin herätys vaihtoehdon luokse. Tässä on neljä 
vaihtoehtoa: Kiinni, viesti, kanava, päällä. Paina VOL+/- nappia valitaksesi viestin.  

• Vie kohdistin herätysviestin vaihtoehtoon. Paina VOL+/- nappia valitaksesi viestin. 
Järjestelmä tukee syntymäpäivää, vuosipäivää ja yleistä.  

• Aseta päivä: vie kohdistin herätyspäivä vaihtoehtoon. Paina VOL+/- nappia 
mennäksesi päiväasetus valikkoon.  

• Aseta aika: vie kohdistin ajallaan vaihtoehdolle. Paina 0-9 numeronappia 
asettaaksesi ajan.  

 

• Paina kanava.  
1. Aseta herätysaika tapahtumanumero: Vie kohdistin ajastin numero kohtaan. 

Paina VOL+ liikuttaaksesi kohdistin oikean listan päälle. Paina CH+/- nappia 
valitaksesi tapahtuman numeron. Paina OK varmistaaksesi.  

• Aseta herätysaika: aseta pois päältä. Mene ajastintila vaihtoehtoon, paina VOL+/- 
nappia liikkuaksesi ja valitaksesi vaihtoehdoista. Aikatuki vaihtoehto on poissa; 
kerran, päivittäin, viikoittain, vuosittain.  

• Aseta herätystila: Vie kohdistin herätys vaihtoehdon luokse. Tässä on neljä 
vaihtoehtoa: Kiinni, viesti, kanava, päällä. Paina VOL+/- nappia valitaksesi viestin. 
Jos tietokannassa ei ole yhtään kanavaa, et voi valita kanavaa. 

• Vie kohdistin herätyskanava vaihtoehtoon, paina VOL+ nappia siirtääksesi 
kohdistimen oikealla puolella olevan listan päälle. Paina CH+/- nappia valitaksesi 
nykyisen kanavan. Paina ”Enter” nappia vahvistaaksesi.  

• Aseta päivä: vie kohdistin herätyspäivä vaihtoehtoon. Paina VOL+/- nappia 
mennäksesi päiväasetus valikkoon.  

• Aseta aika: vie kohdistin ajallaan vaihtoehdolle. Paina 0-9 numeronappia 
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asettaaksesi ajan.  

• Aseta jatkuva aika: Vie kohdistin kesto (duration) –kohtaan. Paina 0-9 
numeronappia uusiaksesi ajan.  

• Paina OK. Paina EXIT palataksesi aiempaan valikkoon.  
 

7.3.6 Salasanan vaihto (Parental Lock) 
 
Voit uusia järjestelmän salasanan. Voit valikon kautta mennä lapsilukko (parental lock) –
valikkoon. (Menu – Digital TV – Configuration – Parental Lock) 
 

• Paina kaukosäätimen 0-9 nappia asettaaksesi vanhan salasanan. Oletussalasana 
on 0000. 

• Jos salasana on laitettu oikeanlaisesti, kohdistin voi liikkua ”Aseta uusi salasana” 
vaihtoehtoon. Aseta uusi nelinumeroinen salasana kaukosäätimen 0-9 napeilla. 

• Siirrä kohdistin ”Confirm new password” valinnan päälle. Paina kaukosäätimen 0-9 
numeronappia asettaaksesi uuden nelinumeroisen salasanan. Mikäli uusi salasana 
on oikein järjestelmä ilmoittaa syötön menneen oikein ja tallentaa asetukset. Uusi 
salasana tulee heti voimaan.  

 

7.3.7 Tehdasasetusten palautus (Factory Default) 
 
Paina OK nollataksesi kaikki ohjelmat muistista. Anna pyydettäessä salasana (oletus: 
0000) 
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8 USB MEDIASOITIN (USB Media Play) 
 
Yksikkö sisältää USB toiminnon ja voit yhdistää muita laitteita USB:n kautta. Järjestelmä 
tukee normaaleja USB -muistitikkuja.  
 
Tällä laitteella voi soittaa MP3, JPEG ja MPEG-4 (AVI) tiedostoja.  

o Kopioi tiedostot USB.  
o Liitä USB -liitäntään. 
o Selaa laitteen kansioita päävalikon kautta. 

 

8.1 USB Elokuva (USB Movie) 
 

• Paina UP/DOWN päävalikossa valitaksesi USB elokuva vaihtoehdon. Paina OK 
varmistaaksesi. Mene USB päähakemistoon.  

• Paina OK mennäksesi seuraavaan hakemistoon. Jokainen hakemisto näyttää vain 
elokuvakansion ja mappinimen.  
o Paina RETURN nappia palataksesi aiempaan hakemistoon.  
o Paina UP/DOWN valitaksesi elokuvatiedoston nimen.  
o Paina OK aloittaaksesi elokuvan katselun.  
o Paina FF nappia katsellaksesi elokuvan pikakelauksella (2x, 4x, 8x, 20x, 1x) 
o Paina REW kelataksesi takaisinpäin (2x, 4x, 8x, 20x, 1x) 
o SLOW +/- napilla saat elokuvan hidastumaan (1/2, ¼, 1) 
o Paina PREV nappia soittaaksesi edellisen elokuvan, NEXT nappia painamalla 

taas soittaaksesi seuraavan elokuvan.  
o LANGUAGE nappia painamalla saat vaihdetuksi oikean ja vasemman kanavan 

ja stereon.  
o Paina PAUSE/STEP nappia pysäyttääksesi tai soittaaksesi.  
o Kaikki elokuvat voidaan uudelleen soittaa pysäytyksen jälkeen.  
o Paina RETURN poistuaksesi elokuvan soitto-ohjelmasta ja palataksesi 

tiedostohakemistoon.  
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8.1.1 USB Musiikki (USB Music) 
 

• Paina UP/DOWN valitaksesi USB musiikki vaihtoehdon. Paina OK varmistaaksesi. 
Mene USB päähakemistoon.  

• Paina OK mennäksesi seuraavaan hakemistoon. Jokainen hakemisto näyttää 
musiikkitiedoston ja mappikansion nimen.  
o Paina RETURN nappia palataksesi aiempaan hakemistoon.  
o Paina UP/DOWN valitaksesi musiikkitiedoston nimen.  
o Paina OK aloittaaksesi musiikin kuuntelun.  
o Paina FF nappia kuunnellaksesi musiikkikappaleen pikakelauksella (2x, 4x, 8x, 

20x, 1x) 
o Paina REW kelataksesi takaisinpäin (2x, 4x, 8x, 20x, 1x) 
o Paina PREV nappia soittaaksesi edellisen kappaleen, NEXT nappia painamalla 

taas soittaaksesi seuraavan kappaleen.  
o LANGUAGE nappia painamalla saat vaihdetuksi oikean ja vasemman kanavan 

ja stereon.  
o Paina RETURN poistuaksesi elokuvan soitto-ohjelmasta ja palataksesi 

tiedostohakemistoon.  
 

8.1.2 USB Kuva (USB Photo) 
 

• Paina UP/DOWN valitaksesi USB kuva vaihtoehdon. Paina OK varmistaaksesi. 
Mene USB päähakemistoon.  

• Paina OK mennäksesi seuraavaan hakemistoon. Jokainen hakemisto näyttää 
kuvatiedoston ja mappikansion nimen.  
o Paina RETURN nappia palataksesi aiempaan hakemistoon.  
o Paina UP/DOWN valitaksesi kuvatiedoston nimen.  
o Paina OK katsellaksesi kuvatiedostoa. 
o Paina FF nappia kuunnellaksesi musiikkikappaleen pikakelauksella (2x, 4x, 8x, 

20x, 1x) 
o Paina PREV nappia soittaaksesi edellisen kappaleen, NEXT nappia painamalla 

taas soittaaksesi seuraavan kappaleen. 

• Koko näytön esitystila:  
o Paina Vasen/Oikea nappia pyörittääksesi kuvaa 
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myötäpäivään/vastapäivään/vastapäivään 90 astetta.  
o Paina UP nappia katsoaksesi linssikuvaa pystysuoraan.  
o Paina DOWN nappia poistuaksesi ja palataksesi takaisin tiedostohakemistoon.  

 

Niceview Auto Digiboksi  Käyttöohje 
Malli DVB3008  Versio 1.0 
  Sivu 23 
 



 

9 PELIT (GAMES) 
 
Digiboksissa on muutamia sisäänrakennettuja pelejä. Pelejä ohjataan kaukosäätimellä. 
Laitteessa on mm. Boxman, Tetris ja HitRat pelit. 
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10 Vianhaku (Trobleshooting) 
 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 
Ei virtaa ja LED ei pala. Virtajohto irrallaan. Kiinnitä virta-adapteri 

takaisin kiinni. 

Ei ääntä eikä kuvaa, mutta 
LED on päällä. 

Stand-by tilassa. Paina virta päälle 
kaukosäätimen virtanapista. 

Ei ääntä eikä kuvaa. Ei signaalia tai signaali liian 
heikko. 

Tarkista antenni- tai 
kaapeliliitäntä.  

Kuva huono.  Signaali on liian heikko. Asenna antenni tai liikuta 
antennin paikkaa. 

Ei kuvaa. Väärin asennetut johdot/ TV 
ei ole AV tilassa. 

Yhdistä AV kaapeli. Käännä 
TV AV tilaan.  

Kaukosäädin ei toimi. Paristot ovat tyhjentyneet. Asenna uudet paristot 
kaukosäätimeen. 

Kaukosäädin ei toimi. Jokin estää signaalia. Tarkista, ettei mikään ole 
vastaanotin silmän edessä. 
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