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Mielas Kliente,

dėkojame, kad pasirinkote „Cgates“ sumani.tv paslaugą. Šioje instrukcijoje rasite informaciją,
kaip savarankiškai įsidiegti priedėlį namuose.

Komplekto turinys

Trumpa naudojimosi priedėliu instrukcija
Priedėlis „Homecast HD sumani.tv v2“
Nuotolinio valdymo pultas
Infraraudonųjų spindulių jutiklis
HDMI laidas
2 AAA tipo baterijos
Maitinimo blokas

1. Komplekto turinys
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Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nelaikykite įrenginio drėgmėje arba lietuje, neremontuokite ir neardykite šio prietaiso 
patys. Viduje nėra jokių atsarginių dalių. Šį įrenginį gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai. 

Svarbios saugos taisyklės

2. Saugos priemonės 

Perskaitykite instrukciją ir jos neišmeskite.
Laikykitės visų instrukcijos įspėjimų ir nurodymų.
Neuždenkite vėdinimo angų, nes priedėlis gali perkaisti, sugesti ar sukelti gaisrą. Būtinai palikite laisvą oro erdvę priedėlio 
ventiliacijai, mažiausiai 5-10 cm.
Valykite priedėlį tik sausu audiniu. Nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti įrenginio korpusą.
Išjunkite priedėlį iš elektros energijos tinklo, jei jo nenaudojate ilgą laiką, arba audros metu.
Stenkitės nenumesti nuotolinio valdymo pulto ant žemės ir jo nepažeisti.
Jei pamatysite dūmus arba pajusite degėsių kvapą, nedelsdami išjunkite įrangą iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą.
Nenaudokite šio prietaiso arti vandens ar drėgmėje. Nestatykite ant slidžių paviršių.
Nestatykite ant jo vazų ar kitų daiktų, pripildytų skysčio.
Reguliariai valykite dulkes. Į įranginio vidų patekusios dulkės ir metalo mikrodalelytės gali sąlygoti trumpą jungimą arba gaisrą.
Neišrinkinėkite ir nesurinkinėkite įrangos savarankiškai. Nelaikykite priedėlio veikiančio, jei jame nėra kai kurių detalių.
Nestatykite priedėlio šalia šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, krosniadangčių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų, stiprintuvų ar kitos 
šilumą spinduliuojančios įrangos, arba saulėkaitoje.
Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų.
Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
Venkite temperatūros svyravimų virš +30°C ir žemiau +5°C. 
Kreipkitės į kvalifikuotą personalą, jei priedėlis neveikia ar yra apgadintas (pvz. elektros energijos tiekimo laidas arba kištukas yra 
sugadintas, priedėlis buvo paveiktas lietaus, skysčio, blogai veikia arba buvo nukritęs). 
Sugedus įrenginiui skambinkite mokamu tel. 19900.
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3.1 TV priedėlis

Priedėlio veikimo indikatorius – šviečia mėlynai, kai TV priedėlis veikia, raudonai – „budėjimo rėžime“.

Galinė panelė

Priekinė panelė

TV KABELIS – jungtis, skirta TV kabeliui prijungti.
A/V – jungtis, skirta priedėliui sujungti su televizoriaus Audio/Video IN (RCA) jungtimi.
TV kortelės lizdas – skirtas TV kortelei įdėti.
USB – jungtis USB prietaisui prijungti.
HDMI – HDMI jungtis.
AKUTĖ – infraraudonųjų spindulių jutiklio jungtis.
INTERNETO LAIDAS – tinklo jungtis.
MAITINIMAS (12V) – maitinimo bloko jungtis.
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3. TV priedėlis – prijungimas
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3. TV priedėlis – prijungimas

3.2 Nuotolinio valdymo pultas
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3. TV priedėlis – prijungimas

3.2 Nuotolinio valdymo pultas

Įjungimas / išjungimas – įjungiamas arba išjungiamas priedėlis.
Garso įjungimas / išjungimas – įjungiamas / išjungiamas garsas. Paspaudus mygtuką vieną kartą garsas išjungiamas, 
paspaudus antrą kartą garsas vėl įsijungia.
Televizoriaus įjungimas / išjungimas (TV) - prieš pradėdami naudotis, turite nustatyti priedėlio nuotolinio 
valdymo pultelį. Nustatymas: 

Sumažinti priedėlio garsą – sumažina priedėlio garsą.
Kalbos pasirinkimas – Leidžia pasirinkti rodomo kanalo kalbą ir subtitrus (jei kanalas ar vaizdo įrašas suteikia tam 
galimybę).
Padidinti priedėlio garsą – padidina priedėlio garsą.
Video – atidaro vaizdo įrašų biblioteką. 
Radijas – atidaro radijo stočių sąrašą.
Paslinkti aukštyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų aukštyn.
Meniu – pagrindinio meniu atidarymas esant bet kuriame TV lange.
Informacija – atidaro valdymo langą, kuriame galite pasirinkti norimą funkciją. 
Naršymo mygtukai – jais galite rinktis meniu  punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Žiūrėdami 
vaizdo įrašus     ir     mygtukais galite atsukti ar pagreitinti įrašo rodymą.

įjunkite televizorių;
tuo pat metu nuspauskite garso reguliavimo (22) ir programų perjungimo (25) mygtukus ir laikykite 3 sekundes (kol 
aktyvuosis TV (3) mygtukas);
paleiskite mygtukus; 
nuspauskite ir laikykite TV (3) mygtuką, kol televizorius išsijungs (gali tekti laikyti iki 5 minučių). 
Televizoriui išsijungus, atleiskite TV (3) mygtuką ir paspauskite bei atleiskite OK (15) mygtuką. Atkreipkite dėmesį, 
kad mygtuką reikia paspausti nedelsiant (per 1-2 sekundes).
Įjunkite televizorių. Jei televizorius neįsijungė, aukščiau aprašytus žingsnius atlikite dar kartą.

OK – patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat paspaudus šį mygtuką, kai rodomas bet kuris TV kanalas, atidaromas 
kanalų sąrašas. Žiūrint bet kokį vaizdo įrašą, šis mygtukas atlieka pauzės / paleidimo funkciją.
Programų gidas – elektroninio programų gido langas. Jame matysite mažą žiūrimos programos vaizdą ir programų 
sąrašą, jų trukmę bei išsamų laidos ar filmo aprašymą, taip pat galėsite susipažinti su  TV programa.
Atgal – gražina į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, žiūrint televiziją – grąžina į anksčiau žiūrėtą kanalą.
Paslinkti žemyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų žemyn.
Garso reguliavimas – sumažina (-) ar padidina (+) garsą. Įprastai mygtukas valdo priedėlio garsą, tačiau nustačius 
nuotolinio valdymo pultelį pagal 3 punktą, mygtukas valdys televizoriaus garsą. 
Info – atidaro informacinę juosta.
Grįžti į TV – Grąžina į televizijos transliaciją.
Programų perjungimas – TV kanalų perjungimas į prieš tai buvusį (-)/ tolesnį (+) kanalą.
Pauzė/Groti – vaizdo įrašo valdymo mygtukas, sustabdantis arba paleidžiantis vaizdo įrašą.
Atsukti atgal/į priekį – mygtukai atsuka įrašą atgal, prasuka įrašą į priekį.
Laida nuo pradžių – mygtukas, paleidžiantis dabar rodomą TV laidą nuo pradžių. 
Skaičiai – šiais mygtukais yra perjungiami kanalai. Norėdami įjungti norimą kanalą, tiesiog įveskite jo numerį. Šiais 
mygtukais taip pat vedamas slaptažodis (PIN).
Nustatymai – atidaro priedėlio nustatymų langą. 
Šaltinis – Vaizdo signalo šaltinio parinkimas televizoriuje. Veikia tik nustačius priedėlio nuotolinio valdymo pultelį.
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3. TV priedėlis – prijungimas

3.2 Nuotolinio valdymo pultas (tęsinys)

Įjungimas / išjungimas – įjungiamas arba išjungiamas priedėlis.
Garso įjungimas / išjungimas – įjungiamas / išjungiamas garsas. Paspaudus mygtuką vieną kartą garsas išjungiamas, 
paspaudus antrą kartą garsas vėl įsijungia.
Televizoriaus įjungimas / išjungimas (TV) - prieš pradėdami naudotis, turite nustatyti priedėlio nuotolinio 
valdymo pultelį. Nustatymas: 

Sumažinti priedėlio garsą – sumažina priedėlio garsą.
Kalbos pasirinkimas – Leidžia pasirinkti rodomo kanalo kalbą ir subtitrus (jei kanalas ar vaizdo įrašas suteikia tam 
galimybę).
Padidinti priedėlio garsą – padidina priedėlio garsą.
Video – atidaro vaizdo įrašų biblioteką. 
Radijas – atidaro radijo stočių sąrašą.
Paslinkti aukštyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų aukštyn.
Meniu – pagrindinio meniu atidarymas esant bet kuriame TV lange.
Informacija – atidaro valdymo langą, kuriame galite pasirinkti norimą funkciją. 
Naršymo mygtukai – jais galite rinktis meniu  punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Žiūrėdami 
vaizdo įrašus     ir     mygtukais galite atsukti ar pagreitinti įrašo rodymą.

OK – patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat paspaudus šį mygtuką, kai rodomas bet kuris TV kanalas, atidaromas 
kanalų sąrašas. Žiūrint bet kokį vaizdo įrašą, šis mygtukas atlieka pauzės / paleidimo funkciją.
Programų gidas – elektroninio programų gido langas. Jame matysite mažą žiūrimos programos vaizdą ir programų 
sąrašą, jų trukmę bei išsamų laidos ar filmo aprašymą, taip pat galėsite susipažinti su  TV programa.
Atgal – gražina į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, žiūrint televiziją – grąžina į anksčiau žiūrėtą kanalą.
Paslinkti žemyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų žemyn.
Garso reguliavimas – sumažina (-) ar padidina (+) garsą. Įprastai mygtukas valdo priedėlio garsą, tačiau nustačius 
nuotolinio valdymo pultelį pagal 3 punktą, mygtukas valdys televizoriaus garsą. 
Info – atidaro informacinę juosta.
Grįžti į TV – Grąžina į televizijos transliaciją.
Programų perjungimas – TV kanalų perjungimas į prieš tai buvusį (-)/ tolesnį (+) kanalą.
Pauzė/Groti – vaizdo įrašo valdymo mygtukas, sustabdantis arba paleidžiantis vaizdo įrašą.
Atsukti atgal/į priekį – mygtukai atsuka įrašą atgal, prasuka įrašą į priekį.
Laida nuo pradžių – mygtukas, paleidžiantis dabar rodomą TV laidą nuo pradžių. 
Skaičiai – šiais mygtukais yra perjungiami kanalai. Norėdami įjungti norimą kanalą, tiesiog įveskite jo numerį. Šiais 
mygtukais taip pat vedamas slaptažodis (PIN).
Nustatymai – atidaro priedėlio nustatymų langą. 
Šaltinis – Vaizdo signalo šaltinio parinkimas televizoriuje. Veikia tik nustačius priedėlio nuotolinio valdymo pultelį.
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3. TV priedėlis – prijungimas

3.3 Prijungimas prie kompiuterio arba televizoriaus HDMI jungtimi 

Įjunkite televizinį kabelį į TV KABELIS jungtį, esančią priedėlyje.
Paruoškite ir įdėkite televizijos signalo kodavimo kortelę.
Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
Priedėlio INTERNETO LAIDAS jungtį „Ethernet“ laidu sujunkite su maršrutizatoriumi arba belaidžio ryšio stotele.
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
Įjunkite televizorių, pasirinkite HDMI vaizdo signalo šaltinį. 
Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą. 

1
2
3
4
6
7
8

HDMI
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Skaitmeninės televizijos
atkodavimo kortelė

Tel. 19900
www.cgates.lt
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3. TV priedėlis – prijungimas

3.4 Televizijos signalo kodavimo kortelės įdėjimas






