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OLULINE INFO:
LOE ENNE DIGIBOKSI ÜHENDAMIST!

DIGIBOKSI ÜHENDAMINEDigiboks 
Motorola VIP1003

Digiboks avab sulle uued Telia TV võimalused: saad nautida populaarseid telekanaleid 
väga hea pildi ja heliga, vaadata videolaenutusest või filmiriiulist filme, sarju ning 
multikaid, salvestada oma lemmiksaateid, uurida telekava otse teleri ekraanil, seada 
meeldetuletusi saadete algusajaks ning kuulata raadiokanaleid.

Digiboksi ühendamine televiisoriga

Variant A: ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots televiisori 
HDMI-pesasse.

Variant B: ühendamine SCART-kaabli abil
Kui sinu televiisoril puudub HDMI-pesa, siis ühenda SCART-kaabli üks ots digiboksi 
SCART-pesasse ja teine ots televiisori SCART-pesasse.

2 Digiboksi ühendamine ruuteriga
Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgukaabli pesasse ja teine ots ruuteri vabasse 
kollasesse pesasse.

3 Toite ühendamine
Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse ja seejärel vooluvõrku.

4 Toite ühendamine
Kui digiboks on ruuteri ja vooluvõrguga ühendatud, laadib see automaatselt internetist 
alla vajaliku tarkvara. Nüüd lülita sisse televiisor, mille ekraanil näed allalaadimise 
edenemist tähistavaid täppe. Ole esmakordsel käivitamisel valmis ootama kuni 10 
minutit. Digiboks on kasutusvalmis, kui kõik viis täppi on muutunud roheliseks.

Nüüd saad hakata Telia TV-d vaatama!

VALI DIGIBOKSILE ASUKOHT

KOMPLEKT SISALDAB

• Paiguta digiboks televiisori lähedale nähtavasse kohta.
• Veendu, et ruuterist tulev võrgukaabel ulatub digiboksini.
• Arvesta juhtmete pikkusega.
• Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist.
• Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest.
• Ära aseta midagi digiboksi peale. 

SAATEID JA 
FILME IGAST 
MAAILMA 
NURGAST OTSE 
SINU ELUTUPPA.

JUHEND TELIA TV 
ÜHENDAMISEKS



PULDI KASUTAMINE JUHI DIGIBOKSI PULDIGA KA TELEVIISORIT
Algselt juhib pult ainult digiboksi, aga seda saab seadistada nii, et digiboks juhib ka teleri 
sisse- ja väljalülitamist ning helitugevuse suurendamist ja vähendamist. 

Selleks, et digiboksi pult hakkaks telerit sisse ja välja lülitama:
1. Aseta digiboksi pult ja teleripult vastakuti;
2. Hoia 5 sekundit korraga all digiboksi puldi OK nuppu ning digiboksi puldi teleri sisse-  
 ja väljalülitamise nuppu (digiboksi puldi kõige ülemine nupp);
3. Lase nupud lahti, digiboksi puldi märgutuli jääb punakalt põlema;
4. Vajuta teleripuldil väljalülitamise nuppu;
5. Digiboksi puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.

Proovi nüüd telerit sisse-välja lülitada. Juhul, kui see ei õnnestu, tee eelnevad tegevused 
uuesti.

LAHENDUSED SAGEDASEMATELE PROBLEEMIDELE
Levinumatele tõrgetele saad abi Online-abi kasutades – telia.ee/abi.

Online-abi näitab, kas sinu eKodu teenused töötavad, ja vajaduse korral juhendab sind 
samm-sammult, et saaksid teenuse taas ise tööle. Samuti saad seadistada oma ruuterit 
ning digiboksi. Keskkond töötab nii arvuti kui ka nutiseadmega.

LISAINFO JA TAGASISIDE
Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:
• Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta.
• Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes.
• Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline.

Vaata Telia teenuste kasutamist tutvustavaid videoid Telia TV-s või internetilehel telia.ee.

Selleks, et digiboksi pult hakkaks teleri heli juhtima:
1. Reguleeri digiboksi heli maksimaalseks;
2. Aseta digiboksi pult ja teleripult vastakuti;
3. Hoia 5 sekundit korraga all digiboksi puldi OK ning digiboksi puldi helitugevuse 
 vähendamise nuppu;
4. Lase nupud lahti, digiboksi puldi märgutuli jääb punakalt põlema;
5. Vajuta teleripuldi helitugevuse vähendamise nuppu ja hoia seda all, kuni digiboksi 
 puldi märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda;
6. Nüüd saab digiboksi puldiga teha teleri heli vaiksemaks.

Helitugevuse suurendamise seadistamiseks korda punktides 2–5 kirjeldatud tegevusi, 
asendades helitugevuse vähendamise nupu helitugevuse suurendamise nupuga.

Nüüd saad digiboksi puldiga oma teleri heli reguleerida, digiboksi heli enam reguleerida 
ei saa.

Telia pultide ja muude seadmete kasutamise ning seadistamise kohta saad veel teavet 
Online-abist aadressilt telia.ee/abi.
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TV

Telia TV

Teleri sisse- ja 
väljalülitamine

Telia TV sisse- ja 
väljalülitamine

Järgmine kanal
Peamenüü, valiku 
kinnitamine

Kanali menüü 
(saateinfo, subtiitrid)

Eelmine kanal

Telekanalid (viib 
menüü algusesse)

Helitugevus

Kanalivahetus
numbriklahvidega

Menüüs tagasi 
liikumine (kanali 

vaatamise ajal lülitab 
eelmisele kanalile; kui 

põhikanaleid vaadates 
all hoida, siis aktiveerib 

pilt-pildis-funktsiooni)

Probleem
Internetiühendus on
olemas, aga telepilt
puudub

Võimalik viga
Digiboksi käivitumine
ebaõnnestus
Kaablid on valesti
ühendatud
Teleris on valitud vale 
videosisend

Võimalik lahendus
Käivita ruuter ja digiboks uuesti

Digiboks ei reageeri
puldile (puldi tuli
vilgub, aga digi-
boksi tuli ei vilgu)

Puldi ja digiboksi
sidumine on kadunud
või tegemata
(digiboksi või puldi
vahetuse korral)

Taasta puldi algseaded:
hoia all OK ja tagasi nuppu, 
kuni puldi roheline märgutuli 
vilgatab kaks korda. Seejärel 
vajuta nooleklahve: alla, alla, 
alla. Roheline märgutuli 
vilgatab taas kaks korda

Sa ei tea Telia TV
PIN-koodi

PIN-kood on uuenenud Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui
oled PINi muutnud ja unusta-
nud,siis saab selle algseadista-
da Online-abis – telia.ee/abi 

Kõiki kanaleid
ei ole näha

Telia TV teenus ei ole
veel aktiveeritud

Oota, kuni Telia on teenuse
aktiveerinud

Kontrolli, kas kõik juhtmed on
õigesti ühendatud

Aktiivne on ainult 
lemmiklist

Vajuta puldil OK nuppu. Liigu
valikule „Telekanalid” ja vali
„Kõik kanalid”

Vali teleripuldist õige sisend.
Puldi nupu enamlevinud tähised
on AV, Video, Source, TV/VRC,
LINE IN, INPUT või 


