
 

 

 

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELERIGA 

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada teleri põhifunktsioonide juhtimiseks. 

Kui olete saanud uue puldi siis esmalt sisestage puldi sisse patareid ning veenduge, et patareid on  

täis – kõige lihtsamini saab selles veenduda vajutades nupule VIASAT ning nupu all vilgub punane 

tuluke. 

 

Kaugjuhtimispuldi seadistamiseks on mitu võimalust: 

 

MEETOD 1: Koodi automaatotsing 

Seda funktsiooni soovitame kasutada kui teate oma teleri tootjat ja leiate sama tootja all olevast 

tabelist. 

1. Veenduge, et teie teler on sisse lülitatud. 

2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuldi nuppe OK ja STANDBY kuni nupu 

VIASAT all vilgub punane tuluke 2 korda. 

3. Leidke tabelist oma teleritootjale vastav number. 

4. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole, vajutage ja hoidke all numbrinuppu, mis vastab teie 

teleritootjaga kuni teler lülitub välja. Seejärel vabastage numbrinupp. Õnnestunud 

seadistamise järel vilgub nupu VIASAT all punane tuluke 2 korda.  

See tegevus võib aega võtta kuni 1 minut. 

5. Teleri sisse lülitamiseks hoidke nuppu STANDBY all umbes 3 sekundit. 

6. Kui teler käivitus siis olete saanud puldi seadistamisega edukalt hakkama. 

 

TELERI TOOTJA NUMBRINUPUD 

GRUNDIG 1 

HITACHI 2 

LG 3 

PANASONIC 4 

PHILIPS 5 

SAMSUNG 6 

SHARP 7 

SONY 8 

THOMSON 9 

TOSHIBA 0 

 

 

 

 



 

SOURCE – teleri videosisendi 

vahetamiseks ja/või allikaloendi 

kuvamiseks 

STANDBY – teleri ja digiboksi 

sisse/välja lülitamiseks 

CH ˄/˅ – kanali vahetamiseks 

VOL +/- – teleri heli muutmiseks 

 

MEETOD 2: Koodi manuaalne otsing 

Seda funktsiooni soovitame kasutada kui seadistamine esimese meetodi järgi ei õnnestunud või teie 

teleri tootja ei ole automaatotsingut toetavas telerite tabelis. 

1. Veenduge, et teie teler on sisse lülitatud. 

2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuldi nuppe OK ja STANDBY kuni nupu 

VIASAT all vilgub punane tuluke 2 korda. 

3. Sisestage numbrinuppude abil kood 9 9 1 – nupu VIASAT all vilgub punane tuluke 2 korda. 

4. Vajutage nuppu STANDBY ja seejärel nuppu CH ˄ kuni teie teler lülitub välja. Koodi 

salvestamiseks vajutage nuppu OK (nupu VIASAT all vilgub punane tuluke 2 korda)  

Võib juhtuda, et nuppu CH ˄ tuleb vajutada palju kordi ja tegevuseks võib kuluda 2 kuni 3 

minutit.  

5. Teleri sisse lülitamiseks hoidke STANDBY nuppu all umbes 3 sekundit. 

6. Kui teler käivitus siis olete saanud puldi seadistamisega edukalt hakkama. 

TELERI PÕHIFUNKTSIOONIDE JUHTIMINE 

Kui olete kaugjuhtimispuldi edukalt seadistanud siis saate juhtida oma teleri põhifunktsioone.  

✓ Teleri sisse/välja lülitamiseks hoidke all nuppu STANDBY umbes 3 sekundit.  

✓ Teleri heli muutmiseks kasutage puldil olevaid VOL +/- nuppe. 

✓ Teleri videosisendi vahetamiseks ja/või allikaloendi kuvamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 

SOURCE umbes 3 sekundit – sõltuvalt telerist saab videosisendit vahetada kas puldil olevate 

noolenuppudega või SOURCE nupuga. 

 

 


