
IŠMANIOSIOS TV
PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS
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Priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos Išmaniąją televiziją.

Priedėlio aprašymas

Infraraudonųjų spindulių daviklis

LED indikatorius

Skaitmeninis garso išėjimas
(prijungti garso sistemą per optinį kabelį)

HDMI laido jungtis

Mini DIN jungtis
(prijungti televizorių ar vaizdo grotuvą per SCART arba RCA laidą)

Interneto tinklo jungtis

Maitinimo šaltinio jungtis

Televizoriaus įjungimas / išjungimas

Priedėlio įjungimas / išjungimas

Programos įrašymas

Sustabdyti įrašymą / pereiti į tiesioginį eterį

Greitas atsukimas
Kiekvieną karta spaudžiant mygtuką atsukimo greitis didėja

Tiesioginės transliacijos arba įrašo paleidimas /
sustabdymas
Greitas prasukimas
Kiekvieną karta spaudžiant mygtuką prasukimo greitis didėja

Perkelti atgal arba žiūrėti nuo pradžios

Perkelti į priekį

Spalvoti mygtukai yra skirti teleteksto arba
interaktyviosioms funkcijoms

TV programa (EPG)

Informacija apie kanalus ir programas

Kanalų perjungimas / navigacija meniu sąraše

Patvirtinti pasirinktą elementą

Įeiti arba išeiti iš priedėlio meniu

Išeiti iš meniu arba elektroninio programų gido

Garso didinimas / mažinimas

Kanalų / puslapių perjungimas

Garso įjungimas / išjungimas

Greitas perėjimas į  pagalbos puslapį

žalia
raudona
mirk snt žalia
mirks iti raudona

- priedėlis įjungtas
       - priedėlis išjungtas
                 - atnaujinama programinė įranga
                        - atnaujinimas nepavyko
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Grįžti į ankstesnį kanalą / menių

21

2019

mirksinti
mirksinti
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Sujunkite įrenginį („Ethernet“ jungtis) interneto kabeliu su maršrutizatoriumi arba
interneto kištukiniu lizdu (raudona jungtis). Jeigu jungsite su maršrutizatoriumi A,
tuomet UTP kabelį junkite į 2-5 numeriais pažymėtus LAN prievadus. Jeigu jungsite
su maršrutizatoriumi B, tuomet UTP kabelį junkite į „ETH PoE“ arba „Data+“ jungtį.
Jeigu televizoriuje yra HDMI sąsaja, tuomet prijunkite HDMI laidą prie įrenginio
„HDMI“ jungties, o kitą laido kištuką junkite prie televizoriaus (mėlyna jungtis). Jeigu
televizoriuje nėra HDMI sąsajos, tuomet prijungti galite per priedėlio „Mini DIN“ ir
televizoriaus „SCART“ arba „RCA“ jungtį.
Pakuotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („DC
12V“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).
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HDMI laidas

Interneto kištukinis lizdas

Maitinimo šaltinis

Maršrutizatorius A

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje.

TV priedėlio prijungimas

Maršrutizatorius B
Televizorius

UTP kabelis

Dažniausiai garsas yra grojamas per televizoriaus garsiakalbius, tačiau Jūs taip pat galite
prijungti išorinį garso įrenginį, pavyzdžiui „Hi-Fi“ erdvinio garso sistemą aukštos kokybės
garsui. Priedėlis palaiko Dolby Pro Logic kai gauna Dolby® garso srautus per SCART (per
„mini DIN“). Priklausomai nuo AC3 sistemos nustatymų, priedėlis naudoja skaitmeninį
garso Dolby® technologiją (RAW), o visus kitus garso formatus konvertuoja į PCM. Jei
AC3 yra išjungtas, visi garso formatai yra konvertuojami į PCM. Taip pat šitos sistemos
konfigūracija yra taikoma kai naudojama HDMI sąsaja.
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Įsitikinkite, ar maitinimo šaltinis yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra tinkamai prijungtas prie elektros jungties priedėlyje.

Įsitikinkite, ar LED indikatoriai dega abiejuose įrenginiuose (televizoriuje ir priedėlyje).
Įsitikinkite, ar vaizdo laidas (SCART, RCA arba HDMI) yra tinkamai prijungtas.
Pasirinkite tinkamą TV AV kanalą Jūsų televizoriuje („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“mygtukas
televizoriaus pultelyje).

Patikrinkite visas jungtis.
Patikrinkite priedėlio garso nustatymą priedėlio nuotolinio valdymo pulto pagalba, taip pat
patikrinkite garso išjungimo funkciją (mute).
Patikrinkite garso nustatymus televizoriuje.
Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius palaiko Dolby Digital dekodavimą. Jeigu Jūsų televizorius nepalaiko
šio dekodavimo, pakeiskite garso nustatymus.
Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius palaiko pasirinktą garsą per išrinktą HDMI sąsają. 

Nuotolinio valdymo pultą naudokite iki 7 metrų atstumu.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į priedėlį.
Pašalinkite kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir priedėlio.
Patikrinkite arba pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus.

Priedėlis yra patikimas ir paprastas naudoti. Jeigu naudojant priedėlį Jums kilo problemų,
žemiau pateiktas veiksmų sąrašas gali padėti Jums rasti sprendimą.
LED indikatorius nedega

Nėra vaizdo televizoriaus ekrane

Nėra garso

Priedėlis netinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pultą 

Įjunkite televizorių ir pasirinkite tinkamą TV AV kanalą („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“
mygtukas televizoriaus pultelyje). Kai ekrane atsiras „AV“ arba „HDMI“ jungčių sąrašas,
pasirinkte tą, kurią naudojote televizoriui ir priedėliui sujungti. Pirmą kartą įjungus priedėlį,
jis automatiškai atnaujina savo programinę įrangą (LED indikatorius mirksi žaliai), tai gali
šiek tiek užtrukti. Neišjunkite priedėlio iš maitinimo lizdo ir leiskite jam veikti. Priedėliui
galutinai įsijungus, televizoriaus ekrane atsiras prisijungimo meniu. Suveskite pradinį PIN
kodą „1“, „2“, „3“, „4“ ir spauskite „OK“, po to Jūsų paprašys pasikeisti šį aikiną PIN kodą į

Priedėlio įjungimas pirmą kartą

Gedimų šalinimas

Jūsų sugalvotą nuolatinį. Suvedę norimus skaičius spauskite „OK“.
Toliau televizoriaus ekrane pamatysite lentelę prašančią Jūsų sutikimo
įrašyti rodomą turinį. Paspauskite „OK“, kad galėtumėte naudotis įrašų
archyvu. Išsamią Išmaniosios TV priedėlio prijungimo ir paleidimo
instrukciją galite peržiūrėti vaizdo įrašę, tereikia nuskenuoti šį QR kodą. 

Kyla klausimų? Skambinkite 8 700 55540


