
Seadme ühendamine TV-ga 

Kaugjuhtimispuldi klahvide funktsioonid Kaugjuhtimispuldi programmeerimine

TV juhtimise Nuppude programmeerimiseks, mis asuvad nr2  
plokkis, järgige juhised:
1.  Võtke TV originaalpult ühte kätte ja TVIP pult teise kätte;
2.  Vajutage TVIP puldil nuppu «SET» ja hoidke umbes kaks ( 2 ) 
sekundid, kuni punane led-tuli,  mis asub TV  toitenupu all ei hakka 
põlema;
3.  Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil TVIP nuppu, millist soovite 
õpetada. Punane LED-tuli hakkab vilkuma TVIP puldil; 
4.  Suunake mõlemad puldid teine teise suunas umbes 5–10 cm 
kaugusele. Vajutage ja hoidke kaks sekundid  TV  originaal puldil 
programmeeritavat nuppu, mida soovite õpetada TVIP puldil; 
5.  Punane LED-tuli TVIP puldil vilgub kolm korda ja jääb põlema;  
6.  Korrake  õppeprotsessi samm- 2-5 kõigile   vajalikele   nuppudele.
7.  Vajutage nupp «SET» puldil TVIP salvestamiseks ja väljumiseks 
õppemisrežimist. Punane LED-tuli kustub.

TVIP boxi sisendi / väljundi liidesed

•   HDMI-  teleriga ühendamiseks
•   Väline IR  vastuvõtja - pikenduskaabli ühenduse (IrDA) port 
•   Ethernet 10/100 Mbit/s võrgu ühendamine
•   MicroSD pesa -  mälukaartide ühendamiseks
•   Analoog AV väljund 3,5 mm
•   USB port -  väliste kõvaketaste ühendamiseks ja muud seadmed, 
näiteks klaviatuur (sobib v.525, v.530, v.605 ja v.610   
•   USB port – väliste seadmete ühendamiseks näiteks Wi� dongle 
802.11 (ac/b/g/n) 2,4/5 GHz – v.525 ja v.605 

ja

TVIP digiboksi ühendamiseks teleriga kasutage HDMI kaablit video- 
ja helisignaali edastamiseks, tagab ka kõrgresolutsioonilist pilti.

Kui Teie teleril pole HDMI-sisendit, kasutage ühendamiseks AV 
kaablit (küsige teenusepakkujalt).

Pakend sisaldab

HDMI kaabel

IR Pult

IR Pult + Bluetooth 

Patarei AAA 2 tk

Kasutusjuhend

Toiteadapter kaabliga

USB - Toiteadapter

USB kaabel

sisaldab

Tootja jätab endale õiguse teha komplekti pakendis muudatusi
 ilma ostjat sellest ette teavitamata.
Vajadusel võib juurde osta välise infrapuna vastuvõtja 
(küsige teenusepakkujalt).

Spetsi�katsioon

Töötemperatuur: alates +1 °C kuni + 40 °C
Niiskus:  5%   93% RH (ilma kondenseerumist) 
Muud omadused leiad tvip.ru kodulehel.
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1.  Siise / Välja toitenupp
2.  Programmeeritavad teleri juhtimise
klahvid (toide, seadistamine,helitugevus)
3.  Seadistamine
4.  Menüü
5.  Esitamise, kerimise ja Pausi juhtimine
 (Timeshift)
6.  Funktsiooniklahvide plokk
      •      punane – kanali nimekiri
      •      roheline – märkuste lisamine
      •      kollane lemmikud
      •      sinine – EPG (saatekava)
7.  Peamenüü
8.  Tagasi    
9.  Juhtnupud (ülesse, alla, vasakule, 
paremale, kinnitamine-OK)
10.  Info jooksva  eetri kohta
11.  EPG – kava
12.  Heli tugevus
13.  Hiire / Klaviatuuri juhtimine
14.  Heli vaigistamine
15.  Kanalite vahetamine
16.  Numbriklahvide plokk
17.  Eelmine kanal
18.  Tühista
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