
Kuidas ühendada TV ja arvuti. 

Kodune arvuti ei ole enam pelgalt trükimasin ega ka mängude mängimise koht. Üha enam muutub ta multimeediakeskuseks, 

kus saab vaadata filme ja digitaalseid fotosid ning kuulata muusikat.  

Arvuti monitori taga mitmekesi istuda ei ole mugav –  monitor jääb väikseks, tekst on vaevu loetav ja kõigile pole tagatud 

otsevaade. Ning loomulikult tahaks pikka filmi nautida pehmel toolil või diivanil istudes. 
Tuleb ühendada arvuti teleriga. Kuidas? 

Milline kaart, milline väljund, milline juhe? 

Esmalt tuleks uurida arvuti videokaarti –  kas seal on olemas TV OUT väljund või ei. Selleks tuleb vaadata arvuti tagapaneeli ja 

otsida monitori juhtme kõrvalt –  kas on seal üks joonisel 1 kujutatud pesadest või mitte –  vasakul on S-Video ja paremal RCA 

väljund. 

 

Kui TV väljund on, saab ühendada arvuti video- ja helikaardid teleriga spetsiaalsete kaablite abil. 
Telerid on tavaliselt varustatud SCART liidesega, mis asub teleri tagapaneelil. Sõltuvalt videokaardil olevast TV OUT väljundist, 

tuleb valida õige ühenduskaabel. 

Kui videokaardil on ainult üks väljundpesa RCA, tuleb kasutada RCA-SCART kaablit –  kollane otsik. 

Pikkus 5 m , tootekood SKY810050 

Kaabli audiojuhtmed (valge ja punane) tuleb ühendada helikaardi väljundisse, nõnda jõuavad nii pilt kui hääl üht kaablit pidi 

telerisse.  
Kui videokaardil on S-video väljund, siis tuleb kasutada S-Video-SCART kaablit. 

 

Tavaliselt on S-video kaablil juures ka RCA liidesed audiosignaali jaoks , meie kaablil on aga see asendatud 3,5” stereopistikuga. 
Pakume kaableid valikus  1,5 –  15 meetrit. Tootekoodid SKY800015; SKY800050;SKY800100;SKY800150 

Juhtmega või ilma? 

Kaabliga ühendamisel on ka omad puudused. Kui arvuti ja teler ei asu ühes toas või isegi ühel korrusel, siis tuleb kaabel vedada 

üle mitme toa ja esiku. Kaabel võib jalgu jääda nii lastele kui täiskasvanutele. Ettevaatust koduloomadega –  ka neile meeldib 

närida, mis ette juhtub. Kel plaanis remonti teha või on käsil uue kodu ehitamine, võiks juba eelnevalt planeerida kaablite 
paigutamist elutoa ja arvutitoa vahele. Kindlad piirid seab ette ka kaabli pikkus –  tavaliselt on valmis kaablid pikkusega kuni 10 

meetrit, pikemat kaablit pole mõtet valmistada, kuna signaal sumbub siis kaablis ja telerisse ei jõua kvaliteetne pilt. 

Kui on plaanis videokaarti vahetada, soovitame sellist videokaarti, millel TV OUT on S-video väljundiga –  pildikvaliteet võrreldes 
RCA väljundiga saab parem. 

 

 



Pisut mitmesugustest videokaartidest  

Siinkohal paar sõna videokaartidest ja sellest, mida nende seadetes muutma peab enne, kui pilt arvutist te lekasse jõuab. 

Kuidas kindlaks teha, millise videokaardiga on tegemist? Selleks kliki hiire parema nupuga desktopil ning vali Properties. 

Avaneb aken Display Properties. Vali Settings ja tuvasta, milline videokaart on arvutis. 

GeForce videokaart ja tema seaded. 

 

GeForce puhul tuleb Displey Settingute alt leida üles nView Display Modes ja klikata hiirega selle peale. 



 

 

ATI videokaardi seadistamine 



Kliki hiire parema nupuga desktopile ja vali Properties  

 

Vali ülareas Displays ja avaneb alljärgnev aken: 

 



 

Sulgeme nüüd kõik aknad, vajutades nupule OK. 

Ja saame nautida ITV pilti oma teleri ekraanil. 

Veel üks võimalus 

Mida aga siis teha, kui arvuti videokaardil puudub TV OUT väljund?  

Ka siin on lahendus olemas -  VGA konverter. 

 

Head ühendamist ja vaatamist!  

Allikas : Heigo Ensling  ja Ragnar Reikop 

 


