
A. En tiedä tunnuksiani
Mene osoitteeseen:  
canaldigital.fi/luo-tili 
Syötä sivulle henkilöturva- 
tunnuksesi ja postinumerosi      
ja seuraa sivulta saamiasi 
ohjeita.

Minulla ei ole Omien 
sivujen tunnuksia  
tai ne ovat hukassa 
– mitä teen?

B. En muista tunnuksiani 
Mene osoitteeseen canaldigital.fi  ja klikkaa    
kohtaan Omat sivut.
Valitse  “Unohditko salasanasi?”
Kirjoita kenttään sähköpostiosoitteesi. Huom! 
Laita ruksi laatikkoon  “Lähetä salasana 
tekstiviestillä”.

Näin aloitat | Suoratoistopalvelu mobiililaitteella
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Voit myös  
tiedustella tunnuksiasi 
asiakaspalvelustamme   

numerosta  
0207 699 000. 

Puhelut sekä kiinteästä verkosta
että matkapuhelimesta 0,088 € /min

Siirry sovelluskaupan hakukenttään. 
Play Kaupassa hakukenttä on ole-
tuksena näkyvissä, App Storessa se 

löytyy painamalla alareunan 
Haku-kuvaketta.
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Siirry ensiksi älypuhelimesi tai 
tablettisi sovelluskauppaan. 

Android-laitteiden sovelluskauppa 
on nimeltään Play Kauppa, Applen 

laitteilla App Store.
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Syötä kenttiin Omien sivujen 
käyttäjätunnus ja salasanasi, var-

mista että maaksi on valittu Suomi ja 
paina Kirjaudu sisään -painiketta.
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Valmista! Voit nyt aloittaa  
suoratoistopalvelun käytön 

mobiilisovelluksella.
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Paina Kirjaudu sisään ja kirjaudu 
sisään omilla tunnuksilla. Jos et muista 

tai tiedä tunnuksiasi, lue ohje alta.
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Aloita sovelluksen lataus. Play  
Kaupassa paina Asenna-painiketta 
ja sen jälkeen hyväksy sovelluksen 

käyttöoikeudet. App Storessa paina 
Hae-painiketta ja sen jälkeen  

Asenna-painiketta.
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Kun lataus on valmis siirry 
sovellukseen painamalla Avaa 

-painiketta.
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Kirjoita hakukenttään ”canal digital” 
ja etsi oikea sovellus hakutuloksista. 
Mikäli et löydä sovellusta kaupas-

ta, tarkistathan että laitteesi täyttää 
minimivaatimukset*.   
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*Minimivaatimukset: Apple: iPhone 4 / iPad 2 tai uudempi missä iOS 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä. Android: Puhelin tai tabletti missä Android 4.1 tai uudempi käyttöjärjestelmä.
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Näin aloitat | Suoratoistopalvelu digiboksilla

A. Jos sinulla on Smart-merkkinen digiboksi, voit kytkeä sen internetiin  
langattomasti, jos sinulla on kotonasi langaton kotiverkko (Wifi).

+

A. Kytkeminen wifi-verkkoon

Valmista! Nyt voit painaa kaukosäätimen On Demand -nappia ja olet  
suoratoistopalvelussa. Suoratoistopalvelussa voit katsella sarjoja, elokuvia ja 
lastenohjelmia (C More, Paramount+, FOX+, Disney), vuokrata elokuvia ja 
katsella jo TV:ssä esitettyjä ohjelmia viikkoarkistosta.

+

B. Kytkeminen internetiin verkkokaapelilla: 

 

Ota verkkokaapeli, jonka toinen pää on kytkettynä modeemiin 
/reitittimeen. 

Kytke verkkokaapelin toinen pää digiboksin takana olevaan ETHERNET- 
liitäntään (ADB-merkkiset  digiboksit) tai INTERNET-liitäntään 
(Smart-merkkiset digiboksit). 

Jos digiboksisi ei jostain syystä yhdisty internetiin, toimi kohdan  
”A. Kytkeminen wifi verkkoon -ohjeen” mukaan, mutta valitse kohdassa 3 
Kiinteä yhteys ja siirry sen jälkeen suoraan ohjeen kohtaan 6. 
 

Valmista! Kun kytkökset on liitetty, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin 
painaa kaukosäätimen On demand -nappia ja olet suoratoistopalvelussa.

B. Jos sinulla on ADB-merkkinen digiboksi, se kytketään internetiin 
verkkokaapelilla. Myös Smart-merkkisen digiboksin voi liittää verkkoon 
verkkokaapelilla, jos kotonasi ei ole langatonta wifi-yhteyttä.

tai

Mene digiboksillesi, laita se päälle  
ja paina kaukosäätimestä Menu. 

Kun Menu-ikkuna avautuu, liiku
”ohjausrenkaan” avulla 
eteenpäin ja valitse Asetukset.

Valitse Asennus ja Verkko-asetukset.

Valitse Wifi-yhteys.

Valitse listalta oma langaton kotiverkkosi, johon haluat  
digiboksisi yhdistää.

Syötä langattoman verkkosi salasana ja paina Jatka.

Valitse Automaattinen määritys.

Digiboksi määrittää internet-yhteyden...

...Määritys on valmis, paina OK.

Digiboksi toteaa vielä, että internet-yhteys  on määritetty  oikein, paina Sulje.
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Digiboksisi merkistä riippuen, valitse ensin kytketkö digiboksisi internetiin verkkokaapelilla vai langattomasti (vaihtoehto A. tai B.)


