TELEVIZIJOS PRIEDĖLIO
DIEGIMO INSTRUKCIJA
„VIP5305“

TELEVIZIJOS PRIEDĖLIO SUJUNGIMAS LAIDAIS
1. HDMI jungtimi sujunkite televizijos priedėlį ir televizorių.
2. Eterneto kabeliu sujunkite televizijos priedėlį ir maršrutizatorių.
3. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį junkite į el. maitinimo lizdą televizijos
priedėlyje (POWER jungtis), o kitą jungtį į elektros lizdą.
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KITOS JUNGTYS IR JŲ PASKIRTIS
4. USB – jungtis neaktyvi.
5. A/V – skaitmeninio garso optinė jungtis, taip pat jungtis, skirta prijungti TV SCART/RCA kabeliu.
6. Micro SD – neaktyvus Micro SD kortelių lizdas.
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7. Išjungimo / įjungimo / paleidimo iš naujo mygtukas.
8. Šviesos diodo indikacija:
a) Raudona – priedelis išjungtas (budėjimo režimas);
b) Geltona – priedėlis paleidimo režime;
c) Žalia – priedėlis įjungtas (sėkmingai prisijungęs prie eterneto tinklo);
d) Mėlynos arba žalios spalvos žybtelėjimas – vyksta paslaugos valdymas.

PIRMINIS PASLAUGOS PALEIDIMAS
1. Prieš įjungiant priedėlio maitinimo bloką į rozetę, būtinai prijunkite visus kitus laidus ir
įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pulteliu.
2. Pirmo diegimo procesas trunka iki 5 min. Televizoriaus ekrane turi būti rodomas
programinės įrangos įkrovimas. Palaukite kol įkrovimas pasibaigs ir televizoriaus ekrane
rodys registracijos langą.
3. Registracijos lange, įveskite pageidaujamą slaptažodį („Naujas PIN“) – įveskite naują 4
skaičių kombinaciją ir įsiminkite ją. Vėliau šis slaptažodis (PIN) bus reikalingas, jei norėsite
užsakyti papildomas paslaugas, pvz. videonuomą.
4. Įvedus PIN, registraciją patvirtinkite pultelio mygtuku „OK“.
5. Po priedėlio paleidimo, pirmą kartą naudojantis „Telia“ pulteliu, nukreipkite jį į priedėlį ir
paspauskite kelis kartus kanalų perjungimo mygtukus (CH – kanalų perjungimas). Pultelis
pats „prisiriš“ prie priedėlio (spaudžiant pultelio mygtukus, pultelio LED švies žaliai). Po to
valdymas jau vyks be pultelio nukreipimo į priedėlį (kurį galima paslėpti už televizoriaus, pvz.
jei jis pakabintas ant sienos).

JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO:
1) Patikrinkite, ar televizorius įjungtas.
2) Jeigu ir įjungus televizorių, nematote jokio vaizdo, televizijos valdymo pultelyje pasirinkite
įvestį, kuria perduodamas signalas iš televizijos priedėlio į televizorių.
3) Jei jūsų televizorius naujo tipo, spauskite „Input“ arba „Source“ mygtuką. Naujausiuose
televizoriuose galite iš karto pasirinkti konkretų jungties tipą, kuriuo jungsite televizijos
priedėlį kartu su televizoriumi arba HDMI, arba SCART. Jūs turite rinktis tą įvestį, kuria
sujungėte televizorių ir televizijos priedėlį (HDMI arba SCART).
4) Jeigu matote PĮ pasikrovimo langą su klaidos pranešimu – patikrinkite, ar gerai prijungtas
eterneto kabelis ir, ar yra tinklo ryšys (veikia internetas).

PRIEDĖLIO GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATSTATYMAS
(naudojamas pvz. pultelio pakeitimo atveju)
• atjunkite el. maitinimo laidą;
• palaukite bent 5 sek., laikydami nuspaustą „Power“ mygtuką, vėl prijunkite priedėlio el.
maitinimą ir neatleiskite nuspausto „Power“ mygtuko tol, kol lemputė ant televizijos priedėlio
korpuso baigs mirksėti geltonai ir pradės šviesti raudona spalva.

