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1. Eterneto kabeliu (geltonomis jungtimis) sujunkite TV priedėlį ir
maršrutizatorių.
2. HDMI jungtimi sujunkite TV priedėlį ir televizorių.

3. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį junkite į el. maitinimo lizdą
TV priedėlyje (POWER jungtis), o kitą jungtį į elektros lizdą.
4. Micro SD – neaktyvus Micro SD kortelių lizdas.

5. A/V – jungtis, skirta senesnei įrangai prijungti TV SCART kabeliu.
6. USB – jungtis neaktyvi.

7. Išjungimo / įjungimo / paleidimo iš naujo mygtukas.

Priedėlio perkrovimas
•
•

Nuspausti išjungimo/įjungimo/paleidimo iš naujo mygtuką, kad
nedegtų lemputė ant TV priedėlio korpuso.

Nuspausti ir laikyti nuspaudus apie 10 sekundžių, kol lemputė ant
TV priedėlio korpuso baigs mirksėti žaliai ir pradės degti raudona.

Mygtukas „Veiksmai“, esantis dešinėje pusėje po pagrindiniais
valdymo mygtukais, daugeliu atvejų gali padėti valdyti meniu.

Geltonu pultelio mygtuku galite greičiau pasirinkti norimą kalbąir /
ar subtitrus žiūrėdami užsienio TV kanalą arba videonuomos įrašą.
Raudonu pultelio mygtuku galite patinkantį TV kanalą, įrašą,
videonuomos filmą ar radijo stotį įtraukti į mėgstamų sąrašą.
Mygtuku „Ankstesnis“ galite atsukti TV laidą nuo pradžių.

Mygtuku „Kitas“ galite pereiti į kitą įrašą. Tai ypač patogu žiūrint
serialą arba tarpusavyje susijusias laidas.
Mygtuku „Pauzė“ galite sustabdyti žiūrimą laidą ar filmą.

Mygtuku „Info“ galite sužinoti detalesnę informaciją apie laidą ar
videonuomos filmą.

8. Žiūrėdami TV įrašą arba videonuomos įrašą galite prasukti į priekį
arba atgal keliais būdais:
•

•

•
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Pultelio mygtukais
Pultelio mygtukais

atgal,
.

pirmyn.

įrašą pasuksite 1 min. intervalu.

Jūsų rankose – universalus pultelis. Nors jis skirtas „Telia“ televizijos paslaugoms valdyti, galite juo
užprogramuoti bei valdyti ir kitus namų prietaisus.
Kaip tai padaryti, skaitykite www.telia.lt/duk. Dabar patogiau ir paprasčiau!
Skaitmenų mygtukai
• Perjungiami kanalai. Norėdami įjungti kanalą, kurio numeris susideda iš dviejų skaitmenų, spauskite 0 ir
įveskite norimo kanalo skaičių.
• Šiais mygtukais vedamas slaptažodis (PIN). Pirminis slaptažodis yra 1234, jei jį pakeitėte ir pamiršote,
skambinkite nemokamu („Telia“ tinkle) telefonu 1817.
• Skaitmenų mygtukai gali būti naudojami kaip raidžių mygtukai, pvz., videonuomoje ieškant reikiamo filmo.
Nutildyti
Mygtukas, skirtas išjungti/įjungti garsą.
Naršymo mygtukai
Šiais mygtukais
galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas
paslaugas. Mygtuku „OK“ pasirinksite pažymėtą variantą.
OK (Patvirtinimo mygtukas)
Patvirtinamas Jūsų pasirinkimas. Taip pat galite atidaryti kanalų sąrašą, žiūrėdami bet kurį TV kanalą.
Programų gide atnaujina kanalo programą, nustato laidos priminimą.
Atgal
Mygtukas, skirtas grįžti į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį.
INFO (Papildomas informacinis mygtukas)
Mygtuku atidaroma detali informacija apie TV įrašą, transliuojamą arba būsimą TV laidą, videonuomos filmą.
Spalvoti mygtukai
Žaliu, geltonu ir mėlynu mygtukais yra valdomos papildomos paslaugos.

Detali informacija, kaip perprogramuoti nuotolinį
pultelį, pateikta pultelio instrukcijoje.
Įdėkite 2 AAA tipo elementus, kaip nurodyta
ant pultelio.

Įjungimo/išjungimo mygtukas
Prietaisas įjungiamas arba išjungiamas.
Šviesos diodai
Švieselė rodo, kuris prietaisas šiuo metu valdomas pulteliu.
Režimas (TV, STB, AUX)
Mygtukas, skirtas pasirinkti, kuris prietaisas bus valdomas
nuotolinio valdymo pulteliu.
AV
Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV
signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatytas valdyti
kitus prietaisus (jei nustatymus atlikote šiuo pulteliu).
MENU (meniu)
Atidaro pagrindinį meniu.
SET (nustatyti)
Šiuo mygtuku programuojami pasirinkti prietaisai (TV –
televizorius, STB – priedėlis, AUX – garso sistema).
Daugiau informacijos apie tai, kaip programuojami
prietaisai, rasite www.telia.lt/pagalba.
TV programa
Mygtukas, skirtas parodyti programų sąrašą, t. y. įvairių
kanalų dabartines ir būsimas programas.
Garsas
Mygtukai, skirti reguliuoti garso stiprumą.
Mygtukas „Veiksmai“
Atidaro valdymo langą, kuriame galite pasirinkti norimą
funkciją.
TV
Mygtukas, skirtas žiūrėti televizorių.
Vaizdo medžiagos valdymo mygtukai
Valdoma videonuomos, karaokės, „Mano TV įrašų“,
„Žiūrėti nuo pradžių“ vaizdo medžiaga:
– atsukti atgal/persukti į priekį,
– įjungti pauzę/paleisti iš naujo,
– išeiti iš filmo,
– ankstesnis/kitas skyrius.

Iškilus klausimams skambinkite nemokamu („Telia“ tinkle) telefonu 1817.
Sugedus TV pulteliui atvykite į artimiausią „Telia“ klientų aptarnavimo skyrių, kur galėsite įsigyti naują.

Kaip valdyti įrenginius pulteliu „Arris”?
Įrenginio (TV ar garso aparatūros) valdymo pultelis padedamas prieš
pultelį „Arris“ 3–5 cm atstumu. Kai kurie įrenginio pulteliai gali siųsti per
stiprų signalą, tokiu atveju reikės padidinti atstumą iki 10 cm.

1. Pasirinkite, kurį mygtuką programuoti: „TV“ arba „AUX“. Žemiau
pateikta mygtuko „TV“ instrukcija. Norėdami užprogramuoti
mygtuką „AUX“ atlikite tuos pačius žingsnius, aprašyme pakeisdami
„TV“ į „AUX“.
2. Vienu metu nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite du pultelio
„Arris“ mygtukus – „TV“ ir „SET“. Laikykite nuspaudę, kol įsižiebs
raudona lemputė virš „TV“ mygtuko.

3. Pultelyje „Arris“ tris kartus paspauskite „0“ (nulis) mygtuką. Pultelis
bus paruoštas mygtukų programavimui.

Šviesos diodai
Raudona švieselė rodo, kuris prietaisas šiuo metu
valdomas pulteliu.
Režimas (TV, STB, AUX)
Mygtukas, skirtas pasirinkti, kuris prietaisas bus
valdomas nuotolinio valdymo pulteliu.
SET (nustatyti)
Šiuo mygtuku programuojami pasirinkti prietaisai (TV –
televizorius, STB – priedėlis, AUX – garso sistema).
Daugiau informacijos apie tai, kaip programuojami
prietaisai, rasite www.telia.lt/pagalba.

Su šiuo nuotolinio valdymo pulteliu radijo dažniu (RF) galima valdyti
priedėlį (angl. „set-top box“ – STB), o infraraudonaisiais spinduliais
(IR) – kitus prietaisus. Pirmą kartą įjungus priedėlį, televizoriaus ekrane  
pasirodys instrukcijos, kaip nuotolinio valdymo pultelį susieti su
priedėliu.
Jei kiltų klausimų,
skambinkite telefonu 1817
arba apsilankykite www.telia.lt.

