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„Kaon“ priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos skaitmeninę televiziją.

Priedėlio aprašymas

KAON  KCF-SA700PCO

Kanalų numerių indikatorius

Įjungimo / išjungimo mygtukas

Maitinimo šaltinio jungtis

Garso išvestis į skaitmeninį stiprintuvą

SCART laido jungtis

HDMI laido jungtis

Kabelinės TV antenos lizdas

TV priedėlio įjungimas / išjungimas

Radio / TV perjungimas

Garso įjungimas / išjungimas

Kanalų eilės numerio vedimas

Ekrano raiškos pasirinkimas

Teleteksto įjungimas

Spalvoti mygtukai specialioms funkcijoms

Įrašų sąrašas

Patvirtinimas, pasirinkimas, kanalų sąrašas

Navigacijos mygtukai

Nustatymų meniu

Išėjimo mygtukas

Grįžti atgal

Garso rėžimo pasirinkimas

Priedėlio / TV rėžimų perjungimas

Kanalų perjungimas

Subtitrų įjungimas

Įrašymo funkcijų valdymo mygtukai Garso mažinimas / didinimas

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kanalų perjungimo mygtukai

Kortelės lizdas
(kortelė statoma auksine mikroschema aukštyn)
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9 TV programa (EPG)
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1

Maitinimo šaltinis

Televizorius

23

Sujunkite įrenginį („ANT IN“ jungtis) su televizijos įvado kabeliu arba įrenginio „ANT
IN“ jungtį televizijos kabeliu su televizijos kištukiniu lizdu (žalia jungtis).
Jeigu televizoriuje yra HDMI sąsaja, tuomet prijunkite HDMI laidą prie įrenginio
„HDMI“ jungties (HDMI laidą rasite dėžutėje), o kitą laido kištuką junkite prie
televizoriaus (mėlyna jungtis). Jeigu televizoriuje nėra HDMI sąsajos, tuomet
sujungimui naudokite SCART kabelius (rasite dėžutėje).
Pakuotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („12V
IN“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).
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Įjunkite televizorių, 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
ar po gamyklinių nustatymų atnaujinimo, būtina atlikti nustatymus ir TV kanalų paiešką.
1. Pirmiausia Jūsų prašys pasirinkti meniu kalbą. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“
pasirinkite pageidaujamą kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“ mygtuką. 2. Spausdami
mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą garso kalbą ir patvirtinkite
paspaudę „OK“. 3. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą
subtitrų kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“ mygtuką. 4. Spausdami mygtukus „aukštyn /
žemyn“ pasirinkite ekrano formatą „16:9“ ir patvirtinkite paspaudę „OK“. 5. Spausdami
mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite laiko formatą „GMT+02“ ir spauskite „OK“.

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje
TV priedėlio prijungimas

HDMI laidas

KAON  KCF-SA700PCO

TV kabelis

TV priedėlio pagrindiniai nustatymai

Pastaba: Įsitikinkite, kad TV priedėlio priekiniame skydelyje esančiame kortelės lizde,
kortelė  įstatyta auksine mikroschema aukštyn ir priekyje, jeigu ne - įstatykite tinkamai.
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378 Mhz
6875

256 QAM
automatinė

įjungtas

234 Mhz
6875

64 QAM
automatinė

įjungtas

                                                        Kabelinis tinklas           Belaidis tinklas
    Pradinis paieškos dažnis
    Simbolių greitis
    Moduliacija
    Invers
    Tinklas

1. Skaičius įveskite pultelio pagalba, o navigacijai tarp eilučių naudokite „aukštyn / žemyn“
mygtukus.
2. Įvedus prašomus duomenis spauskite „OK“ .
3. Pasibaigus paieškai ekrane pamatysite jos ataskaitą, t.y. rastų kanalų sąrašą ir jų skaičių.
Jeigu paieška atlikta sėkmingai - spauskite „OK“ mygtuką du kartus, jeigu ne - pakartokite
paiešką ir patikrinkite ar gerai įvesti paieškos duomenys.
4. Įjunkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai
pasileidžia per 40 min.).

TV kanalų paieška
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Atlikite rankinę skaitmeninės TV kanalų paiešką su šiais duomenimis:

2

1 Kabelinis tinklas - kai žemės sklype įrengta kabelių sistemą, dažniausiai naudojama daugiabučiuose.
Belaidis tinklas - kai signalas gaunamas nuo Balticum siųstuvo į ant Jūsų namo stogo įrengtą anteną.

TV programos (EPG) naudojimas
Naudojant TV programą galima naršyti kanalų laidų tinkleliuose. TV programą galima rasti
paspaudus pultelio mygtuką „EPG“. Kairiojoje ekrano pusėje matysi kanalų sąrašą, o
dešiniojoje pasirinkto TV kanalo programą. Navigacijai tarp kanalų naudokite „aukštyn /
žemyn“, taip galėsite pažiūrėti skirtingų kanalų programas. Jeigu kanalo programa ilga ir
visa nesimato, galite pultelio mygtuku „kairėn“ pereiti į dešinią ekrano pusę ir mygtukais
„aukštyn / žemyn“ peržiūrėti visą kanao TV programą. Grįžti į kairę ekrano pusę galima
pultelio mygtuku „dešinėn“, o išeiti iš TV programos pultelio mygtuku „EXIT“.

Garso kalbos ir subtitrų valdymas
Daugelis kanalų retransliuojami keliomis kalbomis ir gali turėti subtitrus. Priedėlis
automatiškai įjungia garso takelį ta kalba, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima
pakeisti paspaudus mygtuką „AUDIO“, iššokusioje lentelėje matysi galimas retransliacijos
kalbas, jas pasirinkti galite naudojant mygtukus „aukštyn / žemyn“, taip pat galima
pasirinkti ir pageidaujamą garsumo lygį, toje pačioje lentelėje naudojant mygtukus
„kairėn / dešinėn“. Išeisite iš lentelės paspaudus mygtuką „EXIT“. Subtitrus pakeisti galima
mygtuku „SUB-T“, tačiau ne visi kanalai turi subtitrų galimybę.



Įsitikinkite, ar maitinimo šaltinis yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra tinkamai prijungtas prie elektros jungties priedėlyje.

Įsitikinkite ar priedėlis įjungtas.
Patikrinkite ar priedėlis prijungtas teisingai.
Įsitikinkite, ar vaizdo laidas (SCART arba HDMI) yra tinkamai prijungtas.
Pasirinkite tinkamą TV AV kanalą Jūsų televizoriuje („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“mygtukas
televizoriaus pultelyje).

Įsitikinkite, ar TV antenos kabelis yra tinkamai įjungtas į „ANT IN“ jungtį, priedėlio galiniame skydelyje.
Įsitikinkite, ar TV antenos kabelis yra tinkamai įjungtas į TV antenos kištukinį lizdą, jeigu toks yra
naudojamas.
Patikrinkite signalo stiprumą: įjungus TV kanalą iššokusios lentelės dešinėje apačioje, esančios dvi
spalvotos juostos rodo signalo stiprumo lygį, esant geram signalui jos būti pilnai nuspalvintos.

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 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.

Įsitikinkite, kad TV priedėlio priekiniame skydelyje esančiame kortelės lizde, kortelė  įstatyta auksine
mikroschema aukštyn ir priekyje, jeigu ne - įstatykite tinkamai.
Jeigu ekrane matote užrašą - „Nepasiekiama 6“, tai reiškia, kad įjungtas kanalas dar neatsikodavo,
todėl palaukite kol pradės rodyti arba įjungtas kanalas nepriklauso Jūsų užsakytam TV paketui.

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 vaizdo televizoriaus ekrane

Nėra garso

Priedėlis netinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pultą 

Kanalas nėra transliuojamas arba užkoduotas

Gedimų šalinimas
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Papildoma informacija

Priedėlio nustatymų slaptažodžis - „0000“.
Suaugusių auditorijai skirti kanalai apsaugoti papildomu slaptažodžiu - „1234“. 

Kyla klausimų? Skambinkite 8 700 55540


