1.4. Distancinio valdymo pultas
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TV priedėlio įjungimas / išjungimas
Garso įjungimas / išjungimas
Programos eilės numerio rinkimas, parametrų įvedimas
Grįžimas prie ankščiau žiūrėtos programos
FAV Pamėgtų programų sąrašas
MENU Nustatymų meniu
EXIT Nustatymų meniu lango / pranešimo ekrane išjungimas
EPG Elektroninis programų gidas
i Informacija apie šiuo metu rodomą programą
  Garso mažinimas / didinimas
  Programų perjungimas
OK Patvirtinimas, pasirinkimas / programų sąrašo atidarymas
Televizijos / radio režimas
Nenaudojama šiame modelyje
Žr. p. 10
Žr. p. 11
Funkcijų, kurios nurodomos TV ekrane, vykdymas
Garso kalba / subtitrai / teletekstas
Vaizdo sustabdymas
Nenaudojama šiame modelyje
SCART išėjimų perjungimas
Nenaudojama šiame modelyje
Nenaudojama šiame modelyje
Automatinio išjungimo nustatymas

3. TV priedėlio pagrindiniai nustatymai
Po pirmo įjungimo arba prietaiso gamyklinių nustatymų
atnaujinimo, būtini pagrindiniai nustatymai ir TV programų
paieškos atlikimas.
3.1 TV programų nustatymai

3.4. Vaizdo ir garso nustatymai
TV priedėlyje yra galimybė nustatyti vaizo ir garso
parametrus, atsižvelgiant į poreikius ir televizoriaus tipą.

Menu>System Setting>A/V Output Setting
Mygtukais  nustatomi reikalingi parametrai.
Exit
Menu>Installation>Service Search
Search Mode – Auto
Antenna Supply 5V – Off
Start Search – spauskite OK
Exit

3.5. Apsaugos nustatymai
Šie nustatymai valdo apribojimus.

3.2 Kalbos nustatymai

Menu>System Setting>Parental Control
Gamyklinis PIN kodas yra 0000
Nustatykite reikalingus apribojimus
Exit

2. TV priedėlio prijungimas
2.1. Pirmas žingsnis – antenos kabelio
prijungimas prie TV priedėlio
2.1.1. Antenos kabelis prijungiamas prie TV
priedėlio ANT IN lizdo.

2.2. Antras žingsnis – TV priedėlio prijungimas prie televizoriaus
2.2.1. Jeigu televizoriuje yra SCART jungtis, TV priedėlis prie
televizoriaus prijungiamas SCART kabeliu.

Menu>System Setting>Language Setting
Pasirenkate reikiamą kalbą
Exit
3.3 Laiko nustatymai

2.2.2. Jeigu televizoriuje nėra SCART jungties, TV priedėlis prie
televizoriaus prijungiamas vaizdo ir garso RCA kabeliais (žr. pav.
žemiau).
Jeigu televizijos kabeliu gaunamas signalas
reikalingas dar ir kitiems prietaisams (pvz.
įrašančiam DVD grotuvui), jį galima panaudoti
prijungus papildomą kabelį prie ANT OUT lizdo.

Menu>System Setting>Time Setting
Mode – Auto
Exit

4. Pagrindiniai naudojimo principai
4.1. Įjungimas / išjungimas

TV priedėlis įjungiamas paspaudus mygtuką O/I pultelyje arba priekiniame skydelyje. Jeigu TV priedėlis su
televizoriumi sujungtas SCART kabeliu, televizorius įsijungs automatiškai.

Išjungiama taip pat mygtuku O/I . Jeigu TV priedėlis su televizoriumi sujungtas SCART kabeliu, televizorius
išsijungs automatiškai.
4.2. Televizijos programų peržiūra
Pasirinkti programą galima keliais būdais:

Surinkti programos numerį pultelyje. Reikia rinkti keturženklį numerį (pvz. 0018) arba trumpą numerį ir palaukti, kol
programa įsijungs.

Mygtuku OK atidaryti programų sąrašą (12), mygtukais   rasti norimą programą ir paspausti OK.

Sąraše programas galima greitai perjungti priekinio skydelio arba pultelio mygtukais .

Mygtuku (4) pultelyje galima sugrįžti prie ankščiau žiūrėtos programos.
4.3. Elektroninio Programų Gido naudojimas
Naudojant elektroninį programų gidą galima naršyti televizijos programų laidų tinkleliuose (jeigu šią paslaugą siūlo TV paslaugų
operatorius).

Informacija apie šiuo metu rodomą laidą yra informaciniame laukelyje, kuris 5 sekundes rodomas įjungus programą.
Informacinis laukelis atidaromas mygtuku i ir uždaromas mygtuku EXIT.

Pilnas laidų sąrašas atidaromas paspaudus mygtuką EPG pultelyje. Naršant vadovaujamasi nurodymais lentelės
apačioje.
4.4. Garso kalbos ir subtirų valdymas
Daugelis programų yra transliuojamos keliomis kalbomis ir gali turėti subtitrus. TV priedėlis automatiškai įjungia garso takelį ta
kalba, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima pakeisti garso meniu, pultelio mygtuku (18). Subtitrai taip pat yra įjungiami
pagal nustatytą prioritetą, juos pakeisti galima subtitrų meniu, mygtuku (18) pultelyje. Meniu išjungiamas mygtuku EXIT.
4.5. Pamėgtų programų sąrašo kūrimas ir valdymas
Pamėgtų programų sąrašas – tai galimybė rūšiuoti programas pagal temą ar kitus kriterijus (pvz. kiekvienas šeimos narys gali
susikurti savo programų sąrašą). Ši funkcija ypač naudinga, kai transliuojama daug programų. Pamėgtų programų sąrašas
įjungiamas pultelio mygtuku FAV. Toliau vadovaujamasi nurodymais lentelės apačioje. Išjungimas - EXIT.
4.6. Laikmačio funkcija
Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti TV priedėlį pageidaujamu laiku. Laikmačio valdymui įjungiamas meniu (MENU mygtukas
pulteyje), pasirenkama „Sistemos nustatymai“, toliau „Laikmačio nustatymai“. Ekrane pasirodys užduočių sąrašas. Jūs galite
pridėti, panaikinti užduotis arba redaguoti esamas. Vadovaujamasi nurodymais lentelės apačioje. Išėjimas - EXIT.
4.7. Programų sąrašo redagavimas
Su įrašytomis į priedėlio atmintį programomis galima atlikti šiuos veiksmus:

Ištrinti

Užrakinti (programos žiūrėjimui bus reikalaujama įvesti slaptažodį)

Perstumti į kitą poziciją

Rūšiuoti

Pervadinti
Redagavimo lentelė pasiekiama meniu, „Organizing services“. Vadovaujantis nurodymais lentelės apačioje galima atlikti
reikalingus veiksmus su programomis. Išėjimas iš redagavimo lentelės - EXIT.

TV priedėlis

TOPFIELD

TBC-5400

1. TV priedėlio aprašymas
TBC-5400 yra standartinės raiškos skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvas. Jis pilnai palaiko DVB-T/MPEG4 standarto televiziją,
turi integruotą Conax sąlyginės prieigos sistemos dekoderį. CBC-5400 leidžia:

Saugoti atmintyje iki 2000 televizijos ir radijo programų

Redaguoti programų sąrašus, kurti pamėgtų programų sąrašus

Naudotis elektroniniu programų gidų (EPG)

Patogiai ir greitai naudotis meniu įvairiomis kalbomis
1.1. Priekinis skydelis
1.2. Galinis skydelis

Priekiniame skydelyje yra:

kortelės lizdas (kortelė įstatoma mikroschema žemyn
ir į priekį)

Įjungimo / išjungimo mygtukas „O/I“

Programų perjungimo mygtukai 

Budinčio režimo indikatorius “STANDBY”

Išorinio prietaiso prijungimo indikatorius “EXT”

Distancinio valdymo indikatorius

Galiniame skydelyje yra:
1. Antžeminės TV antenos lizdas
2. Antenos išėjimo lizdas
3. RS-232 jungtis
4. CVBS vaizdo jungtis
5. Analoginė garso jungtis
6. SPDIF skaitmeninė garso jungtis
7. SCART jungtis
8. Papildoma SCART jungtis

1.3. Prietaiso charakteristikos ir saugumo priemonės

Maitinimas: 90-250 V AC, 50/60 Hz, energijos sąnaudos 10W maks., 9W budinčiame režime

Fizinės charakteristikos: matmenys 260 x 46 x 190 mm, svoris 1,2 kg

Veikimo aplinkos charakteristikos: temperatūra 0-45C, drėgnumas 5-90%

Draudžiama savarankiškai remontuoti prietaisą

Naudokite tik antžeminės TV anteną

Neužstatykite prietaiso, užtikrinkite pakankamą ventiliaciją
UAB „Balticum TV“
Taikos pr. 101, Klaipėda
Tel. (46) 390700, E-mail: info@balticum-tv.lt

