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Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks 
Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada ka teleri põhifunktsioone 
juhtima. Nii saad telerit ja vastuvõtjat juhtida sama puldiga. 

Meetod 1: Koodi automaatotsing 
Selle funktsiooni abil on võimalik hõlbsasti seadistada Viasati 
universaalpult juhtima teleri põhifunktsioone. 

Puldi seadistamiseks jälgi järgnevaid juhiseid: 
1. veendu, et universaalpult toetab koodi automaatotsingu funktsiooni.
Seda on lihtne tuvastada universaalpuldi punase sisselülitusnupu järgi. 
Funktsiooni mitte toetavatel pultidel on sisselülitusnupp valge;

  

2. veendu, et teler on sisse lülitatud;
3. vajuta universaalpuldi “TV” nuppu ja vabasta see;
4. vajuta ja hoia all nuppe “OK” ja "”, kuni nupu “TV” all olev punane 
LED-tuli vilgub kaks korda;
5. suuna universaalpult teleri poole, vajuta ja hoia all numbrinuppu, mis 
vastab Sinu teleri tootjale. Andmed leiad juuresolevast tabelist. 
“TV” nupp hakkab perioodiliselt vilkuma, kuni sobitub teleri juhtimiseks. 
See tegevus võib mõned minutid aega võtta;
6. kui universaalpult on teleriga sobitunud, lülitub teler automaatselt 
välja. Kui teler on välja lülitunud, vabasta numbrinupp. Kui sobitumine 
õnnestus, vilgub “TV”nupu punane LED-tuli 2 korda. Universaalpult on 
nüüd valmis teleri põhifunktsioone juhtima;
7. kui sobitumine ebaõnnestus, vilgub “TV” nupu LED-tuli 3 korda. Sel 
juhul proovi järgmist meetodit.

Meetod 2: Koodi manuaalotsing
1. Veendu, et teler on sisse lülitatud;
2. vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu “TV” ja vabasta see;
3. vajuta ja hoia all nuppe “OK” ja "“, kuni nupu TV all olev punane 
LED-tuli vilgub kaks korda;
4. kasuta numbrinuppe, et sisestada 9 9 1. Punane LED-tuli nupu “TV” all 
vilgub kaks korda;
5. suuna kaugjuhtimispult telerile ja vajuta "”;
6. suuna kaugjuhtimispult telerile ja vajuta korduvalt “CH +”, kuni teler 
lülitub välja. Iga kord, kui vajutad “CH +”, saadab kaugjuhtimispult signaali 
“POWER” (toide), kasutades järgmist puldi teegis olevat telerikoodi.
Nuppu “CH +” tuleb tõenäoliselt vajutada palju kordi (kuni 150 korda). 
Koodiotsing võib kesta kuni 15 minutit. Kui oled mõne koodi vahele jätnud, võid nupuga “CH –” koodide 
loendis tagasi liikuda.
Hoia kaugjuhtimispult koodi otsimise ajal telerile suunatuna;
7. kui teler välja lülitub, vajuta koodi salvestamiseks “OK”. Punane LED-tuli vilgub nupu “TV” all kaks korda;
8. peale seadistamist saad kaugjuhtimispuldi abil telerit juhtida, vajutades esmalt “TV” nuppu. 
Tagasi vastuvõtja juhtimisele lülitamiseks vajuta “VIASAT”.

Numbri-
nupud  Teleri tootja 
 1  Grundig  
 2  Hitachi  
 3  LG 
 4  Panasonic  
 5  Philips  
 6  Samsung  
 7  Sharp  
 8  Sony  
 9  Thomson  
 0  Toshiba  

Koodi automaatotsingut toetav Koodi automaatotsingut mitte toetav



Mida teha, kui …
… teleril ei tule pilt ette või ekraan on sinine/must:
• kontrolli, kas digiboks on vooluvõrgus ja sisse lülitatud. Sisse lülitatud digiboksi esipaneelil põleb roheline 

tuluke;
• kontrolli, kas digiboksi menüü tuleb ekraanile. Selleks vajuta digiboksi puldil “MENU” nuppu;
• kontrolli, kas teler on õige videosisendi peal. Sõltuvalt teleri mudelist ja tootjast on teleripuldil videosisendi 

vahetamise jaoks üks järgnevatest nuppudest: “AV”, “INPUT”, “SOURCE”, “EXT”;
• kontrolli, kas digiboksi- ja teleri vahelised kaablid on korrektselt ühendatud.

… digiboks ei reageeri kaugjuhtimispuldile:
• kontrolli, kas puldil vilgub punane tuluke – kas tuluke vilgub nupu “VIASAT“ all. Veendu, et pult on 

“VIASAT“ režiimil ehk vajutades puldil olevat “OK“ nuppu, “VIASAT“ tuluke vilgub. Juhul, kui vilgub “TV“ 
nupp, vajuta puldil nupule “VIASAT“;

• kontrolli, kas saad puldiga teleri heli muuta (eeldusel, et pult on teleriga ühildatud);
• kontrolli, kas puldis olevad patareid on töökorras.

... kaugjuhtimispult ei muuda helitugevust:
• HD-digiboksidel puudub helitugevuse reguleerimise võimalus, kuid digiboksiga on kaasas universaalpult, 

mille abil on võimalik juhtida teleri helitugevust (puldi saab seadistada teleri peamiste funktsioonide juhti-
miseks).

… pildi formaat on paigast ära (teleri ekraan külgedelt must või ülemine/alumine äär must):
• pildi formaati saad muuta digiboksi seadete alt. Vali puldilt MENU – SEADED - SÜSTEEMI SEADED (PIN:0000) 

- TELERI SEADED/HDMI (UHD boksi puhul) – Kuidas näidata 4:3 pilt? – venita ja kinnita oma valik.
Kui soovitud formaati ei leia, proovi reguleerida ka teleri formaati.

... digiboksi esipaneelil põlevad kõik tuled või digiboksi esipaneelil vilgub roheline standby tuluke (tele-
ekraanil teavitus “Downloading software from satellite...“ või “Updating system software – do not 
disconnect from main supply, satellite dish or internet connection. This may take up to 30 minutes“)
• Digiboks uuendab tarkvara – see võib aega võtta orienteeruvalt 30 minutit.
NB! Digiboksi ei tohi sellel ajal vooluvõrgust eemaldada ning antennikaablit digiboksi küljest lahti keerata. 

KIIRNUPUD/NIPID DIGIBOKSIDEL 
MENU – vajutades nuppu 1x, jõuad digiboksi peamenüüsse. Vajutades nuppu 2x, jõuad kanalite saatekava 
juurde.
INFO – vajutades nuppu 1x, näed käimasoleva saate nime. Vajutades nuppu 2x, näed käimaoleva saate 
kirjeldust. TV-režiimil olles saad selle nupuga vahetada teleri sisendkanalit (kaugjuhtimispult peab olema 
teleriga ühildatud).
OK – avab kanalite nimekirja ning näed käimasoleva saate lühitutvustust ja kestvust.
PLANNER – võimaldab ühe nupule  vajutusega jõuda salvestiste ja meeldetuletuste menüüsse.
EDASIKERIMISE/TAGASIKERIMISE NUPP – võimaldab saatekavas liikuda edasi/tagasi 24h võrra.
VIASAT – kiireim võimalus menüüdest väljumiseks.

Täpsemad juhendid leiad: www.viasat.ee/klienditugi/juhendid-dokumendid
Juhul, kui Sa ei leidnud eelnevast lahendust, kontakteeru klienditeenindusega.



Võimalikud veateated/teavitused ekraanil:
“Signaal puudub või on väga nõrk“
• kontrolli, kas antennikaabel on digiboksiga korrektselt ühendatud;
• eemalda digiboks hetkeks vooluvõrgust ning seejärel lülita digiboks uuesti sisse.
 NB! Kui ekraanile ilmub veateade “Signaali pole“, “No signal“ või muu sarnane teade, on teler tõenäoliselt 

vale videosisendi peal või on digiboks välja lülitatud. Juhul, kui Viasati digiboksi pult on ühildatud teleri-
ga, tuleks puldi peal valida “TV” režiim ning vajutada info nuppu – ekraanile ilmub videosisendite valik (nt 
“HDMI1”, “EXT1”, ”AV” jne). Leia õige videosisend. Juhul, kui digiboksi pult ei ole ühildatud teleriga, 

   tuleb teleri puldilt leida võimalus sisendite vahetamiseks. Üldjuhul on puldil olemas nupp “INPUT”, 
“SOURCE”, “AV” vms, millega saab teleri videosisendit vahetada. 

“Tere tulemast Viasati kliendiks. Teenuse aktiveerimiseks helistage 6989000. Vastuvõtja seerianumber on ... 
.Vaatajakaardi number on ... . Lisaks vajad sa oma kliendilepingu numbrit. (6)“
• Teavitus kuvatakse ekraanil, kui olete saanud uue vaatajakaardi ja digiboksi ning teenus vajab aktiveerimist
Teenuse aktiveerimiseks on erinevad võimalused: 
1) külasta Viasati iseteenindust minuviasat.ee – loo konto ning aktiveeri oma vaatajakaart;
2) kui digiboks on ühendatud internetiga, võid vaatajakaardi aktiveerida, vajutades puldil sinist nuppu;
3) helista Viasati klienditeeninduse numbril 6989000 ning vali “Vaatajakaardi aktiveerimine (valik nr 1)”.

“Sul ei ole õigusi vaadata seda kanalit selle vastuvõtjaga. See kaart ei ole mõeldud kasutamiseks selles 
vastuvõtjas. Sinu vastuvõtja number on .... Vaatajakaardi number on .... (14)“
• Teavitus kuvatakse ekraanil, kui oled välja vahetanud oma vana digiboksi/vaatajakaardi ning saanud uue ja 

teenus vajab aktiveerimist,
• kontrolli, kas sisestasid digiboksi õige vaatajakaardi;
• võta ühendust Viasati klienditeenindusega telefonil 6989000.

“Antud kanal ei ole sinu poolt tellitud. (4)“
• Kontrolli, kas antud kanal on Sinu poolt tellitud paketi nimekirjas;
• aktiveeri vaatajakaart uuesti, külastades “minuviasat.ee” keskkonda, helistades telefonil 6989000 või kasu-

tades internetipõhist aktiveerimist puldil oleva sinise nupuga;
• eemalda digiboks hetkeks vooluvõrgust ja seejärel lülita digiboks uuesti sisse;
• veendu, et Viasati arve on tasutud.
 
“Vaatajakaart on vigane või kaardipessa valesti sisestatud. Vaata juhiseid kasutusjuhendist. (2)“
• Kontrolli, kas vaatajakaart on sisestatud digiboksi korrektselt;
• vajadusel eemalda kaart ning sisesta see uuesti vastavalt digiboksiga kaasas olevale juhendile.

Klienditeeniduskeskuste asukohad:

Tallinn
Pärnu mnt 67a

(endise ajakirjandusmaja I korrus)

Tartu
Ringtee 75

(Lõunakeskus)

Rakvere
Haljala tee 4
(Põhjakeskus)

Pärnu
Papiniidu 8

(Kaubamajakas)


