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Pirminis įdiegimas



5Pirminis įdiegimas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Pasirinkite šalį

Švedija

Norvegija

Danija

Suomija

Latvija

Lietuva

Estija

Rusija

Kita?

LNB nustatymai

LNB konverterio tipas

LNB konverterių skaičius

Žemas dažnis

Aukštas dažnis

Universalus

1 LNB

0

1

9

0

7

6

5

0

0

0

GHz

GHz

.

.

Pasirenkame Lietuva ir 
spaudžiame OK.

Pasirenkame LNB 
konverterio tipą (su 
pulteliu) Universalus ir 
spaudžiame OK.



6 Pirminis įdiegimas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Signalo nustatymai

Dažnis

Poliarizacija

Simbolių greitis

Pasirinkti FEC

Meniu

12.054 MHz

Ksimb/s27500

Vertikali

3/4

BACK

MeniuBACK

Signalo testas

Dažnis 11.958

Poliarizacija Horizontalus

Simbolių greitis 27500

BIT klaidų kiekis 0.0E-7

FRONT_END_LOCKED Taip

Tuner1

Tuner2

  Signalo stiprumas
49 %

  Signalo stiprumas 46 %

  Signalo kokybė 100 %

  Signalo kokybė 100 %

Pasirenkame dažnį 
12.054 ir spaudžiame 
OK.

Jei yra Signalo stiprumas 
ir Signalo kokybė, 
tada spaudžiame OK 
ir pradedame žiūrėti 
kanalus. (Jei Jums 
neleidžiama paspausti 
OK, reikia toliau 
reguliuoti anteną.).
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Exit

Setup

Back

Signalo kokybės 
peržiūra

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Signalo kokybės peržiūra

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

MeniuBACK

Signalo testas

Dažnis 11.958

Poliarizacija Horizontalus

Simbolių greitis 27500

BIT klaidų kiekis 0.0E-7

FRONT_END_LOCKED Taip

Tuner1

Tuner2

  Signalo stiprumas
49 %

  Signalo stiprumas 46 %

  Signalo kokybė 100 %

  Signalo kokybė 100 %

Pasirenkame Signalo 
testas (su pulteliu) ir 
spaudžiame OK.

Signalo testas. Signalo 
stiprumas turėtų būti 
apie 50 %, o Signalo 
kokybė 100%. Tokie 
parametrai turėtų būti, 
kad kokybiškai matyti 
paslaugą.
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Exit

Setup

Back

Mėlynas

Kanalų paieška

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Kanalų paieška

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Šis meniu užblokuotas PIN kodu

Įveskite PIN

Patvirtinti

Pasirenkame (su pulteliu) 
„Sistemos nust.“ Ir 
spaudžiame OK.

Įvedame PIN kodą 
„0000“.

Keliuose 
kambariuose

Signalo nustatymai

LNB nustatymai

SCART nustatymai

HD raiška

TV nustatymai

Audio

Nustatymai > Sistemos nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Pasirenkame „Signalo 
nustatymai“ Ir 
spaudžiame OK.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Signalo nustatymai

Dažnis

Poliarizacija

Simbolių greitis

Pasirinkti FEC

Meniu

12.054 MHz

Ksimb/s27500

Vertikali

3/4

BACK

Pasirenkame Jums 
reikalingus duomenis:
  •  Dažnis  
  •  Poliarizacija  
  •  Simbolių greitis 
Ir patvirtinimui 
spaudžiame Mėlyną 
mygtuką.

Kanalų paieška

MeniuBACK

Signalo testas

Dažnis 11.958

Poliarizacija Horizontalus

Simbolių greitis 27500

BIT klaidų kiekis 0.0E-7

FRONT_END_LOCKED Taip

Tuner1

Tuner2

  Signalo stiprumas
49 %

  Signalo stiprumas 46 %

  Signalo kokybė 100 %

  Signalo kokybė 100 %

Imtuvas 3 sekundes 
pamąstys, tada jei 
Signalo kokybė ir 
Signalo stiprumas geri, 
spaudžiame Mėlyną 
mygtuką.
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Exit

Setup

EPG

Back

Mėlynas

Žalias

Mėgstamų kanalų 
sąrašo sudarymas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Pasirenkame „Vartotojo 
nust.“ Ir spaudžiame OK.

Mėgstamų kanalų sąrašas

Keliuose 
kambariuose

Kalbos nustatymas

Žinutė

Disko nustatymai

Ekrano užsklanda

Mėgstamų kanalų nustatymai

Meniu > Vartotojo nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Mėgstamų kanalų nustatymai

Pasirinkite 100 kanalų iš megstamų sąrašo

Meniu Pertvarkyti mėgs... Rūši... PatvirtintiBACK

1 Lithuanian TV1 LRT 11 TV1000 Nordic

12 TV1000 Classic

13 TV1000 Premium

14 TV1000 Action East

15 Viasat Sport Baltic

17 Viasat Golf

18 Premier League HD

19 NatGeo HD

20 Viasat Nature East

21 Explorer/Spice

2 LTV World

3 TV3 Lithuania

4 TV6 Lithuania 

5 LNK

6 Tv1 Lithuania

7 BTV

8 Lietuvos Rytas TV

9 TV1000 East

10 TV1000 Russkoj

Pasirenkame „Mėgstamų 
kanalų nust.“ ir 
spaudžiame OK.

OK mygtuku 
pasirenkame kanalus, 
kuriuos norime matyti 
savo mėgstamų kanalų 
sąraše. Baigus tai daryti, 
spaudžiame Mėlyną 
mygtuką patvirtinimui.
(Žaliu mygtuku galime 
pakeisti kanalo numerį 
mėgstamų sąraše).
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Mėgstamų kanalų sąrašas

Mėgstamų kanalų nustatymai

Pasirinkite 100 kanalų iš megstamų sąrašo

Meniu Pertvarkyti mėgs... Rūši... PatvirtintiBACK

1 Lithuanian TV1 LRT 11 TV1000 Nordic

12 TV1000 Classic

13 TV1000 Premium

14 TV1000 Action East

15 Viasat Sport Baltic

17 Viasat Golf

18 Premier League HD

19 NatGeo HD

20 Viasat Nature East

21 Explorer/Spice

2 LTV World

3 TV3 Lithuania

4 TV6 Lithuania 

5 LNK

6 Tv1 Lithuania

7 BTV

8 Lietuvos Rytas TV

9 TV1000 East

10 TV1000 Russkoj

Sąrašas pakeistas. Spauskite "OK", kad išsaugti
pakeitimus.

Atšaukti

Patvirtinti

Laisva vietas diske

1 LTV World Nėra informacijos.

Mėgsstami kanalai Šiandien 09

2 TV1000 Action East Stigmata

Nėra informacijos.

Nėra informacijos.

12:30           13:00           13:30

Street Fighter:Tje Legend of Chun-Li

Trans World Sports apskats

Omega Dubai Dessert Classic

Golfs... Futbols:Premjerigaspa...3 Viasat Sport Baltic

4 Viasat Golf

ĮrašytiR

OK mygtuku 
patvirtiname ir 
išsaugome sąrašą. Po to 
spaudžiame Exit išeiti iš 
Meniu.

Atsidarius mėgstamų 
kanalų sąrašo programai, 
pirmame programos 
stulpelyje spaudžiame 
OK mygtuką. Mums 
įjungs pasirinktą kanalą 
ir aktyvuos mėgstamų 
kanalų sąrašą.
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Exit

Setup

Back

Mėlynas

Kalbos keitimas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Kalbos keitimas

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Kalbos nustatymas

Žinutė

Disko nustatymai

Ekrano užsklanda

Mėgstamų kanalų nustatymai

Meniu > Vartotojo nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Pasirenkame „Vartotojo 
nust.“ spaudžiame OK.

Pasirenkame „Kalbos 
nustatymai“ ir 
spaudžiame OK.

Kalba

Meniu kalba

Audio kalba 1

Audio kalba 2

Subtitrai įj./išj.

Subtitrų kalba 1

Subtitrų kalba 2

Lietuvių

Lietuvių

Įjungti

Anglų

Lietuvių

Anglų

MeniuBACK

Nusistatome kalbas, 
kurias norime ir išsaugoti 
pakeitimams spaudžiame 
Mėlyną mygtuką ir 
tada spaudžiame 
Exit mygtuką, kad 
išeitumėme į kanalus.
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Exit

Setup

Back

Mėlynas

Tėvų priežiūra

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Tėvų priežiūra

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Šis meniu užblokuotas PIN kodu

Įveskite PIN

Patvirtinti

Pasirenkame „Tėvų 
kontrolė“ spaudžiame 
mygtuką OK.

Įvedame PIN kodą 
„0000“.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

Blokuoti kanalą

Kontrolės nustatymai

Keisti PIN kodą

Nustatymai > Tėvų kontrolė
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

1 Lithuanian TV1 LRT 11 TV1000 Nordic

12 TV1000 Classic

13 TV1000 Premium

14 TV1000 Action East

15 Viasat Sport Baltic

17 Viasat Golf

18 Premier League HD

19 NatGeo HD

20 Viasat Nature East

21 Explorer/Spice

2 LTV World

3 TV3 Lithuania

4 TV6 Lithuania 

5 LNK

6 Tv1 Lithuania

7 BTV

8 Lietuvos Rytas TV

9 TV1000 East

10 TV1000 Russkoj

Pasirenkame „Blokuoti 
kanalai“ ir spaudžiame 
OK.

OK mygtuku 
pasirenkame kanalus, 
kuriuos norime 
užblokuoti. Baigę tai 
daryti spaudžiame 
Mėlyną mygtuką 
patvirtinimui ir Back 
mygtuku išeiname į 
kanalus.

Tėvų priežiūra
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Exit

EPG

Setup

Back

EPG / Elektroninis 
programų gidas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

TV

Viaplay

Bilietas

Radijas

Planuotojas

Nustatymai

Meniu
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Visi kanalai

Mėgstami kanalai

Kanalai pagal tipą

Pagal Programą

Meniu > TV
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Pasirenkame „TV“ 
ir spaudžiame OK 
mygtuką.

Pasirenkame „Visi 
kanalai“ ir spaudžiame 
OK. Čia matome 
praktiškai visų kanalų 
programą savaitei į 
priekį. Norint uždėti 
priminimą pageidaujamai 
programai, spaudžiame 
OK mygtuką ant tos 
programos ir sekančiame 
lange spaudžiame OK 
mygtuką ant „Priminti“.

EPG / Elektroninis programų gidas
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Exit

Setup

Back

Gamyklinių parametrų 
atstatymas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Šis meniu užblokuotas PIN kodu

Įveskite PIN

Patvirtinti

Pasirenkame „Sistemos 
nust.“ ir spaudžiame OK 
mygtuką.

Įvedame PIN kodą 
„0000“.

Gamyklinių parametrų atstatymas
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Keliuose 
kambariuose

TV nustatymai

Audio

VOD Setup

taupymo būsena

Formatuoti diską

Gamykliniai parametrai

Nustatymai > Sistemos nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

TV nustatymai

Audio

VOD Setup

taupymo būsena

Formatuoti diską

Gamykliniai parametrai

Nustatymai > Sistemos nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ar tikrai norite atsatyti gamyklinius parametrus?
(Tam Jums reikės perkrauti imtuvą jį išjungiant iš

el. tinklo)

Ne

Taip

Rodykle žemyn 
spaudžiame tol, 
kol geltonai degs 
„Gamykliniai 
parametrai“ užrašas. 
Ant jo spaudžiame OK 
mygtuką.

Pasiruošiame išjungti 
imtuvą iš el.tinklo ir 
spaudžiame OK.
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Exit

Setup

Back

TV/ vaizdo parametrų 
nustatymai

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

TV/ vaizdo parametrų nustatymai

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Šis meniu užblokuotas PIN kodu

Įveskite PIN

Patvirtinti

Pasirenkame Sistemos 
nust. Ir spaudžiame OK.

Įvedame PIN kodą 
„0000“.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

Signalo nustatymai

LNB nustatymai

SCART nustatymai

HD raiška

TV nustatymai

Audio

Nustatymai > Sistemos nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

TV nustatymai

TV tipas

Ekrano formatas

Keisti 4:3

HD

16:9

Vaizdas centre

MeniuBACK

Pasirenkame TV 
nustatymai Ir 
spaudžiame OK.

Nustatome TV tipą arba 
ekrano formatą, tinkantį 
Jūsų TV.

TV/ vaizdo parametrų nustatymai
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Exit

Setup

Back

TV/ garso parametrų 
keitimas

Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Su pulteliu spaudžiame 
Setup mygtuką.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Keliuose 
kambariuose

Tėvų kontrolė

Vartotojo nust.

Sistemos nust.

Informacija

Signalo testas

Meniu > Nustatymai
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kove prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Šis meniu užblokuotas PIN kodu

Įveskite PIN

Patvirtinti

Pasirenkame Sistemos 
nust. Ir spaudžiame OK.

Įvedame PIN kodą 
„0000“.

TV/ garso parametrų keitimas
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

TV/ garso parametrų keitimas

Keliuose 
kambariuose

Signalo nustatymai

LNB nustatymai

SCART nustatymai

HD raiška

TV nustatymai

Audio

Nustatymai > Sistemos nust.
12:29

VIASAT "Keliuose kambariuose"
Kad žiūrėtumėte tai, ką norite!

Tai paslauga, kuri leidžia mėgautis skirtingomis
skaitmeninės TV programonis per kelis
televizorius.
Sužinokite daugiau viasat.lt

Prieš srovę      11:50 - 12:35                  A 

Ieškoti, veikiausiai, verta visą gyvenimą. Tai ne karta įrodė į mūsų
laidą besikreipiantys žmonės. Begalinis noras rasti teisybę,
drąsumas ginant savo vaikus ir artimuosius kovoje prieš didelius
ir galingus visa tai mus daro išskitiniais...

Audio

Audio tipas

Audio vėlavimas

HDMI

Stereo

0 msek.

Stereo

MeniuBACK

Pasirenkame Audio ir 
spaudžiame OK.

Pasirenkame Formatuoti 
diską ir spaudžiame OK, 
jei norite visiškai visą 
inforamciją pašalinti 
iš vidinės laikmenos, 
patvirtinimui reiks 
paspausti OK.



Imtuvo gamyklinių parametrų 
atstatymas kai imtuvas užstrigęs 

arba neįsijungia:

EPG Lemputės

1. Išjungiate imtuvą iš maitinimo lizdo arba su mygtuku.
2. Laikote EPG (ant imtuvo) mygtuką ir įjungiate į maitinimo lizdą. Laikote  

EPG mygtuką, kol užsidega visos lemputės ir kai jos sumirksi 4 kartus, 
tada atleidžiate EPG mygtuką.

3. Imtuvas gali krautis iki 2 min mirksi įvairios lemputės ir tada ekrane 
atsiranda šalių pasirinkimai. Imtuvas perkrautas = Gamykliniai 
paramterai atstatyti.
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Iškilus klausimams, galite skambinti į „Viasat„ klientų aptarnavimo centrą telefonu: (8 5) 236 3365.

POWER IN



„Viasat„ klientų aptarnavimo centro tel.  
(8 5) 236 3365


