
TVKÄIVITUSNUPP
Lülitab teleri sisse või välja

DIGIBOKSI KÄIVITUSNUPP
Lülitab digiboksi sisse või välja

HUUB
Viib otse Elisa Huubi keskkonda

APPS
Viib otse Androidi äppide nimistusse

HELI –
Reguleerib heli vaiksemaks

HELI +
Reguleerib heli valjemaks

MIKROFON
Käivitab Google’i assistendi (hääljuhtimise)

OK
Kinnitab valiku

NOOLED on digiboksi menüüs liikumiseks.

NOOLÜLES

NOOL PAREMALE
(kerib 1 min sammudega järelvaatamisel edasi)

NOOLALLA

NOOLVASAKULE
(kerib 30 sek sammudega järelvaatamisel tagasi)

TAGASI
Sulgeb menüü või viib eelmisse vaatesse

KODU
Avab kodumenüü

LISAVALIKUD
Kuvab lisavalikud, kui need on olemas

NUPUD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Numbri vajutamisel viib otse vastavale kanalile

KAUGJUHTIMISPULT

ELISAUUE TV PULDI JUHEND



DIGIBOKSI JA PULDI VAHELINEÜHENDUS

Esmase seadistamise ajal ühendatakse pult digiboksiga automaastelt. Kui digiboks on puldiga ühendatud,
ei pea digiboks enam nähtaval olema – võid selle paigutada näiteks teleri taha.

› Digiboksi ja puldi vahelise Bluetooth ühenduse kontrollimine

› Vaata puldi infot digiboksist:
Kodu → Seaded → Digiboksi seaded → Kaugjuhtimisseadmed ja tarvikud → Elisa pult

• Siin saad pulti ja digiboksi omavahel nii lahti ühendada kui ka kokku paaritada.
• Näed siit ka patareide täituvust.
• Samuti saad siin puldi tarkvara uuendada. Uuenda alati, kui see võimalus olemas on.

› Digiboksi ja puldi käsitsi Bluetoothiga ühendamine

Et digiboksi ja pulti käsitsi ühendada, pead puldil korraga vähemalt 3 sekundit all hoidma numbreid 7 ja 9.

Ühendamine võib võtta kuni 90 sekundit. Seadmed on omavahel ühendatud, kui sinine tuli lõpetab
vilkumise.
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DIGIBOKSI PULDI TVNUPU SEADISTAMINE

› Esmalt kontrolli, kas digiboksi TV nupp lülitab televiisori sisse/välja või mitte. Tuntud tootjate telerid
on sageli suutelised üle HDMI ühenduse antud käsklustele automaatselt reageerima.

› Antud funktsiooni kasutamiseks peab mõlemal seadmel olema sisse lülitud HDMI-CEC.
› Kui sinu televiisor nupuvajutusele ei reageerinud, tuleb digiboksi TV nupp seadistada käsitsi.
› Digiboksi puldi saad seadistada juhtima ka teleri heli.

› TV nupu käsitsi seadistamine
Siit leiad oma televiisori puldi ID numbri

Hoia korraga vähemalt 3 sekundit all nuppe TV + ID number (nt 1, kui sul on Samsung), kuni sinine tuli
hakkab vilkuma. Kui sinine tuli vilgub, on otsing aktiivne. Paremat noolt vajutades saad oma telekamargi
koode vahetada.

Kui teler digiboksi puldi parema noole vajutamise peale end välja lülitab, siis ongi sobiv kood leitud.
Kinnitamiseks hoia all OK nuppu. Seejärel testi, kas TV nupp lülitab teleri sisse.

ID TOOTEMARK

1 Samsung
2 Panasonic
3 LG
4 Sony
5 Philips
6 Toshiba
7 Sharp
8 Hannspree
9 Blaupunkt
0 Grundig
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SEADISTUSTE TÜHISTAMINE (NULLIMINE)

Kui soovid TV nupu ja heli juhtimise käsklusi tühistada, hoia korraga vähemalt 3 sekundit all nuppe TV +
Tagasi (Back), kuni sinine tuli hakkab vilkuma. Nüüd lase nupud lahti.

Kui sinine tuli jäi põlema, vajuta kinnitamiseks nuppu OK ja oota, kuni sinine tuli on kustunud. Nüüd on sinu
digiboksi pult algseadistuses.

NB! Antud käskluste tühistamine ei mõjuta puldi ja digiboksi Bluetooth ühendust ega katkesta
nendevahelist sidet.
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