Kaip savarankiškai prijungti sumani.tv priedėlį
HDMI
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1. Sujunkite laidus ir sudedamasias dalis:
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Įjunkite televizinį kabelį į TV KABELIS jungtį, esančią priedėlyje
Išlaužkite ir įdėkite į priedėlį TV atkodavimo kortelę. Skaičiai ant kortelės turi būti į viršų, o nukirptas kortelės kampas matomas išorėje.
Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
Jei turite galimybę – priedėlio INTERNETO LAIDAS jungtį interneto laidu sujunkite su bevielio ryšio (WiFi) stotele.
Prijunkite WiFi įrenginį.
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.
Įjunkite priedėlį jo nuotolinio valdymo pultu, lemputė priedėlio priekyje turi degti mėlynai.
Įjunkite televizorių. TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai – mygtuku „SOURCE“) pasirinkite vaizdo HDMI šaltinį. Jei
televizoriaus meniu yra keletas HDMI vaizdo šaltinių, Jums reikalingas tas, kurį pasirinkus ekrane pasirodys TV vaizdas (prie
jo yra prijungtas sumani.tv priedėlis).

2. Prijunkite priedėlį prie namų WiFi interneto tinkle:
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Pasveikinimo/kalbos pasirinkimo lange spauskite „OK“ priedėlio distancinio valdymo pultelyje.
Naujai pasirodžiusiame meniu vėl spauskite „OK“ – įeisite į „Interneto nustatymai“
Pasirinkite „Belaidžiu (WiFi)“
Pasirinkite savo bevielio ryšio stotelę iš sąrašo, ją pasirinkę spauskite „OK“ ir įveskite tinklo slaptažodį (jei stotelė gauta iš
Cgates, slaptažodį rasite ant pačios stotelės)

3. Suderinkite priedėlio distancinio valdymo pultą, kad juo galėtumėte išjungti
ir įjungti ir Jūsų televizorių
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Televizorius turi būti įjungtas
Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę priedėlio nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „OK“
kartu su „TV“ mygtuku, kol „TV“ mygtukas pradės mirksėti raudonai. Jei mirksėti nepradėjo –
bandykite iš naujo.
Pradėjus mirksėti – atleiskite mygtukus, nukreipkite priedėlio pultelį į televizorių ir laikykite (gali
tekti palaukti 3 - 5min.). Kai televizorius išsijungs, nedelsiant paspauskite bet kurį priedėlio mygtuką
(pvz. „5“).
TV mygtukas turi nustoti mirksėti. Jį paspaudus Jūsų televizorius turi įsijungti. Jei “TV” mygtukas
neįjungia televizoriaus – bandykite iš naujo. Atkreipkite dėmesį, kad televizoriui išsijungus, bet kurį
pultelio mygtuką reikia paspausti per 1-2 sekundes.

