SD-digiboksi vahetus HD-digiboksi vastu Scart-RCA ühendusega
1) SD-DIGIBOKSI LAHTI ÜHENDAMINE
1 eemaldage toitekaabel vooluvõrgust
2 eemaldage scart ühenduskaabel
digiboksi küljest
3 keerake lahti sat-antennikaabli
vindiga ühendus ja eemaldage kaabel
digiboksi küljest
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2) HD-DIGIBOKSI ÜHENDAMINE
1 ühendage sat-antennikaabel
vindiga antennisisendi külge
2 ühendage scart-RCA kaabel
digiboksi RCA pesasse

1

2

3) SEADISTAMINE
• sisestage vaatajakaart digiboksi paremal küljel
olevasse kaardipesasse vaatajakaardil näidatud
noole suunas (kiip all pool)
• asetage patareid Viasati digiboksi kaugjuhtimispulti
• lülitage teler sisse
• veenduge, et ekraanil on Viasati digiboksi kirjed
(kui ei ole, leia teleril õige AV sisend)
4) DIGIBOKSI SEADISTAMINE JA
VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE
• valige ekraanil olevatest regioonidest õige – EESTI
(valiku kinnitamiseks vajutage puldil „OK“ nuppu)
• digiboks käivitub nr 1 kanalil ja teleri ekraanile
kuvatakse teavitus „Teenus ei ole aktiveeritud“
• nüüd võite aktiveerida oma vaatajakaardi
5) VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE
• minge lingile https://minuviasat.ee/contract ja toimige
vastavalt juhendile
või
• helistage Viasati telepildi aktiveerimise liinile number
699 0999 ja toimige vastavalt juhistele

3

3 ühendage digiboks vooluvõrku (digiboks käivitub
automaatselt)

SD-digiboksi vahetus HD-digiboksi vastu HDMI ühendusega
1) SD-DIGIBOKSI LAHTI ÜHENDAMINE
1 eemaldage toitekaabel vooluvõrgust
2 eemaldage scart ühenduskaabel
digiboksi küljest
3

3 keerake lahti sat-antennikaabli
vindiga ühendus ja eemaldage kaabel
digiboksi küljest
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2) HD-DIGIBOKSI ÜHENDAMINE
1 ühendage sat-antennikaabel
vindiga antennisisendi külge
2 ühendage HDMI kaabel
digiboksi HDMI pesasse

1

2

3) SEADISTAMINE
• sisestage vaatajakaart digiboksi paremal küljel
olevasse kaardipesasse vaatajakaardil näidatud
noole suunas (kiip all pool)
• asetage patareid Viasati digiboksi kaugjuhtimispulti
• lülitage teler sisse
• veenduge, et ekraanil on Viasati digiboksi kirjed
(kui ei ole, leia teleril õige AV sisend)
4) DIGIBOKSI SEADISTAMINE JA
VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE
• valige ekraanil olevatest regioonidest õige – EESTI
(valiku kinnitamiseks vajutage puldil „OK“ nuppu)
• digiboks käivitub nr 1 kanalil ja teleri ekraanile
kuvatakse teavitus „Teenus ei ole aktiveeritud“
• nüüd võite aktiveerida oma vaatajakaardi
5) VAATAJAKAARDI AKTIVEERIMINE
• minge lingile https://minuviasat.ee/contract ja toimige
vastavalt juhendile
või
• helistage Viasati telepildi aktiveerimise liinile number
699 0999 ja toimige vastavalt juhistele

3

3 ühendage digiboks vooluvõrku (digiboks käivitub
automaatselt)

