
Digiboksi sidumine puldiga ja teleri juhtimine Lahendused sagedasematele probleemidele

Lisainfo ja tagasiside

Probleem Võimalik viga Võimalik lahendus

Esipaneeli tulukeste selgitused

Seo digiboks puldiga, et kasutada BLE (Bluetooth Low Energy) tehnoloogiat, mis 
võimaldab säästa puldi patareisid ning kaotab otsenähtavuse vajaduse digiboksi ja 
puldi vahel. Puldi sidumiseks digiboksiga mine peamenüüsse (OK-nupp) ning vali
„Seaded“ → „Telia TV“ → „Tehnilised seaded“ → „Puldi seaded“.

Lisaks saad pulti õpetada juhtima teleri sisse- ja väljalülitamist ning teleri helitugevust. 
Puldi õpetamine toimub samuti menüüpunkti „Puldi seaded“ all.
Peale puldi helinuppude õpetamist saad puldiga oma teleri helitugevust juhtida. 
Digiboksi helitugevuse reguleerimiseks vali peamenüüs järgnevalt: „Seaded“ → „Telia 
TV“ → “Tehnilised seaded“ → „Heli seaded“. Kui soovid peale helinuppude õpetamist, 
et need juhiksid siiski digiboksi helitugevust, saad „Puldi seadete“ alt nuppude 
funktsiooni tagasi muuta.

Telia pultide ja muude seadmete kasutamise ning seadistamise kohta saad lisateavet 
online-abist aadressilt telia.ee/abi.

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.

Tähelepanu!
Äikese korral ühenda digiboksi küljest lahti kõik kaablid – nii side- kui ka toitekaabel!

Punane

Kollane

Roheline

Vilkuv roheline

Digiboks ei ole sisse lülitatud

Digiboks käivitub

Digiboks on sisse lülitatud

Digiboks võtab vastu signaali puldilt

Interneti-
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olemas,
aga telepilt
puudub

Kõiki kanaleid
ei ole näha

Sa ei tea Telia
TV PIN-koodi

Digiboksi
käivitumine
ebaõnnestus

Käivita ruuter ja digiboks uuesti

Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud

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

Kaablid
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ühendatud

Teleris on
valitud vale
videosisend

Telia TV
teenus ei ole
aktiveeritud

Aktiivne on 
ainult
lemmiklist

PIN-kood
on uuenenud

Oota, kuni Telia on teenuse aktiveerinud

Vajuta puldil OK-nuppu. Liigu valikule „Telekanalid”
ja vali „Kõik kanalid”, vali mõni teine kanal ja vajuta
valikule “Vaata”

Vaikimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud ja
unustanud, siis saab selle algseadistada 
online-abis aadressil telia.ee/abi
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Oluline info: Digiboksi ühendamine S6-puldi kasutamine

Nüüd võid hakata Telia TV-d vaatama!

Vali digiboksile sobiv asukoht

Komplekt sisaldab:

Loe enne digiboksi ühendamist!

Digiboks avab sulle uued Telia TV võimalused: saad nautida väga hea pildi ja heliga
telekanaleid, valida ja vaadata filme, sarju ning multikaid, salvestada ja järelvaadata
oma lemmiksaateid, uurida telekava otse teleriekraanil ning palju muud.

• Paiguta digiboks sobivasse asukohta televiisori lähedal

• Veendu, et ruuterist tulev võrgukaabel ulatub kas otse

   või läbi majasisese sidekaablivõrgu digiboksini

• Arvesta ka teiste juhtmete pikkust

• Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist

• Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest

• Ära aseta midagi digiboksi peale

• Peale digiboksi sidumist puldiga ei pea digiboks olema

   nähtav – võid selle paigutada näiteks teleri taha

 

 

Digiboks Arris VIP5305 

Toiteadapter HDMI-kaabel Võrgukaabel

S6-pult

1. A/V-kaablipesa
2. Elektritoitepesa
3. Võrgukaablipesa

1. Digiboksi ühendamine teleriga
Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots teleri HDMI-
pesasse. Kui sinu teleril puudub HDMI-pesa, siis saad ühendamiseks kasutada
A/V-kaablit (ei sisaldu komplektis). Sõltuvalt telerist on vaja kas SCART- või
RCA-ühendusliidesega kaablit.

2. Digiboksi ühendamine ruuteriga
Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgukaabli pesasse ja teine ots kas otse
või läbi koduse sidevõrgu ruuteri vabasse LAN-pesasse.

3. Toite ühendamine
Ühenda toiteadapter digiboksi elektritoitepesasse ja seejärel vooluvõrku.

4. Digiboksi käivitamine
Käivita digiboks korpuse peal olevast nupust. Kui digiboks käivitub, laadib see
automaatselt internetist alla vajaliku tarkvara. Ole esmakordsel käivitamisel valmis
ootama kuni 10 minutit. Jälgi teleriekraanile kuvatavat teavet ja juhiseid.
Nüüd võid hakata Telia TV-d vaatama!

Digiboksi tagakülg Teleri sisse- ja väljalülitamine 
(vajalik puldi õpetamine)         

Digiboksi sisse- ja  
väljalülitamine

Käivitub otsingufunktsioon

Liigu menüüs paremale,
kanalit vaadates telekava

Valiku kinnitamine,
kanalit vaadates
peamenüü kuvamine

Liigu menüüs alla, kanalit
vaadates eelmine kanal                                

Helitugevuse reguleerimine,
algselt digiboksi heli,
õpetamisel teleri heli

Kodunupp kiireks
lülitamiseks algmenüüsse

Liigu menüüs
üles, kanalit vaadates
järgmine kanal                             

Liigu menüüs
vasakule, kanalit vaadates
telekanalite nimekiri     

Liigu menüüs tagasi,
kanalit vaadates lülitub
viimati vaadatud kanalile       

Kanalivahetus
numbriklahvidega,
PIN-koodi sisestamine                                           

4. HDMI-kaablipesa
5. USB-pesa
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