
SKAITMENINĖS TV
PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS
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„Meanta“ priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos skaitmeninę televiziją.

Priedėlio aprašymas

MEANTA CR2010 CX

Valdymo mygtukai

Kanalų numerių indikatorius / laikrodis

Kortelės lizdas

Kabelinės TV antenos lizdas

HDMI laido jungtis

Garso / vaizdo RCA kabelių jungtis

Maitinimo šaltinio jungtis

TV priedėlio įjungimas / išjungimas

Garso įjungimas / išjungimas

Kanalų eilės numerio vedimas

Subtitrų įjungimas

Teleteksto įjungimas

Patvirtinimas, pasirinkimas, kanalų sąrašas

Navigacijos mygtukai

Grojaraščio atidarymas

Nustatymų meniu

Išėjimo mygtukas

Pamėgtų kanalų sąrašas

Grįžimas prie ankščiau žiūrėto kanalo

TV programa (EPG)

Kanalų perjungimas

Garso mažinimas / didinimas

Spalvoti mygtukai specialioms funkcijoms

Informacija apie šiuo metu žiūrimą kanalą

Puslapių vartymas

Įrašymo funkcijų valdymo mygtukaiVaizdo vaizde (PIP) funkcijos valdymo mygtukai
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Maitinimo šaltinis

Televizorius

3

4
1

Į „Smart Card Slot“ lizdą įdėkite pakuotėje esančią kortelę auksine mikroschema
žemyn ir priekyje.
Sujunkite įrenginį („CABLE IN“ jungtis) su televizijos įvado kabeliu arba įrenginio
„CABLE 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 vaizdo ir garso RCA kabelius (rasite dėžutėje).
Pakuotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („12V /
1A“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).
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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
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“. 
2. Jeigu pageidaujate nustatyti interneto tinklo parametrus, įveskite Jūsų tinklo
parametrus. Jeigu nesinaudojate internetu arba nenorite prie interneto ryšio prijungti
priedėlio, tuomet spausdami „žemyn“ mygtuką pasirinkite „sekantis“ ir paspauskite „OK“. 
3. Spausdami „aukštyn / žemyn“, pasirinkite „GMT+02“ laiko juostą, spauskite mygtuką
„OK“, toliau spausdami „aukštyn / žemyn“ mygtukus pasirinkite „Europe“ ir spauskite „OK“  
.

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje

TV priedėlio prijungimas

HDMI laidas

MEANTA CR2010 CX

TV kabelis

TV priedėlio pagrindiniai nustatymai
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378 Mhz
6875

256 QAM
visi kanalai

įjungtas

234 Mhz
6875

64 QAM
visi kanalai

įjungtas

                                                        Kabelinis tinklas           Belaidis tinklas
    Pradinis paieškos dažnis
    Simbolių greitis
    Moduliacija
    Paieškos tipas
    Tinklas

1. Skaičius įveskite pultelio pagalba, o navigacijai tarp eilučių naudokite „aukštyn / žemyn“
mygtukus.
2. Įvedus prašomus duomenis pereikite prie eilutės „pradėti paiešką“ ir spauskite „OK“.
3. Pasibaigus paieškai ekrane pamatysite jos ataskaitą, t.y. rastų kanalų sąrašą ir jų skaičių.
Jeigu paieška atlikta sėkmingai - spauskite „OK“ mygtuką, 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.).

Naudojant TV programą galima naršyti kanalų laidų tinkleliuose. Informaciją apie apie
šiuo metu rodomą laidą rasite paspaudus „INFO“ mygtuką, dar sykį paspaudus „INFO“
mygtuką matysite išsamesnę laidos informaciją. Informacinis laukelis uždaromas mygtuku
„EXIT“. Visas laidų sąrašas atidaromas paspaudus mygtuką „EPG“. Naršant vadovaukitės
nurodymais lentelės apačioje. Iš TV programos išeikite mygtuku „EXIT“.

Daugelis kanalų retransliuojami keliomis kalbomis ir gali turėti subtitrus. Priedėlis
automatiškai įjungia garso takelį ta kalba, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima
pakeisti garso meniu, geltonu pultelio mygtuku. Laukelyje „Garso takelis“ pasirinkite
norimą kalbą. Subtitrus pakeisti galima subtitrų meniu, mygtuku       . 

TV kanalų paieška

MEANTA CR2010 CX

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

Garso kalbos ir subtitrų valdymas

TV programų peržiūra

Mygtuku „RECALL“ galima sugrįžti prie ankščiau žiūrėto kanalo.
Suaugusių auditorijai skirti kanalai apsaugoti papildomu slaptažodžiu - „1234“. 

geltonu

Kyla klausimų? Skambinkite 8 700 55540


