
 

TV priedėlio AMIKO IMPULSE T2C 

 prijungimo instrukcija ir pagrindinės funkcijos 

 
PRIJUNGIMAS 

Norėdami prisijungti Amiko/Impulse T2/C priedėlį, vadovaukitės tolimesniais žingsniais: 

1. Išpakuokite priedėlį ir maitinimo laidą. 
2. Įjunkite maitinimo laidą į priedėlį ir į rozetę. 
3. Prijunkite televizinį kabelį į priedėlio RF IN jungtį. 
4. Įstatykite skaitmeninės televizijos kortelę į priedėlio apačioje esantį kortelės "stalčiuką". Kortelę įstatykite 

mikroschema į viršų. 
5. Papildomai Jums reikės turėti SCART arba HDMI kabelį (priklausomai nuo to, kokią jungtį turi Jūsų 

televizorius). Kabelius galite įsigyti savarankiškai arba nusipirkti iš mūsų. 
6. Prijunkite priedėlį prie televizoriaus. Tai padaryti galite dviem būdais: 

6.1. Jei televizorius turi HDMI jungtį, priedėlį prijunkite kabeliu HDMI tipo jungtimis. Vieną HDMI kabelio 
galą prijungiant prie HDMI lizdo televizoriuje, antrą AMIKO priedėlyje.  Šiuo atveju susijungimas bus 
vykdomas skaitmeniniu būdu ir tai leis pasiekti aukščiausią vaizdo ir garso kokybę.  

6.2. Jeigu televizorius HDMI jungties neturi, priedėlį su televizoriumi sujunkite SCART kabeliu – vienas kabelio 
galas pajungiamas į atitinkamą lizdą priedėlio galiniame skydelyje, kitas TV galiniame skydelyje. 

 

Galinė priedėlio panelė:  

 

 

7. Sujungus visus laidus, galite pradėti naudotis INIT skaitmenine televizija. Jums tereikia priedėlio pulteliu, 
paspaudus POWER mygtuką, įjungti priedėlį.  

8. Įjungus televizorių, TV pultelio pagalba parinkite šaltinį (source), prie kurio yra prijungtas priedėlis. T.y. jeigu 
televizoriuje HDMI laidą prijungėte į HDMI1 ar HDMI2 jungtį, atitinkamą šaltinį parinkite TV pulteliu.  
TV pultelyje spauskite: SOURCE/INPUT (priklausomai nuo Jūsų televizoriaus modelio) -> pasirinkite šaltinį 
prie kurio prijungtas priedėlio laidas televizoriuje HDMI1/ HDMI2/ AV1 / AV2 -> spauskite OK.  

9. Prijungus priedėlį prie televizoriaus Jums reikės atlikti kanalų paiešką. Priedėlio pultelyje spauskite MENIU -> 
Kabeliniai nustatymai.  
 
 
 



 

Suveskite šiuos parametrus: 
TP numeris  - nieko nekeiskite 
Dažnis 210 
Simbolių greitis 6875 
Moduliacija QAM256 
LCN būsena „įjungti“. 
 
Suvedus visus rodiklius automatiškai pasikeis TP numeris. Spauskite baltą mygtuką (kanalų paieška) priedėlio 
pultelyje. -> turi prasidėti automatinė kanalų paieška, palaukite, kol automatiškai susirinks kanalai. Tai užtruks 
iki 10 minučių. -> TV ekrane pamačius, kad paieška baigta, perjunkite LCN būseną į „išjungta“ režimą. -> 
priedėlio pultelyje spauskite EXIT. 
 
Štai ir viskas, galite naudotis INIT skaitmenine televizija.  Toliau supažindinsime su pagrindinėmis priedėlio 
funkcijomis.  

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

Įjungimas / išjungimas (Power) 
1. Paspaudus [Power] mygtuką priedėlio pultelyje priedėlis persijungs į budėjimo režimą.  
2. Budėjimo režime, paspaudus [Power] mygtuką priedėlis įsijungs ir toliau bus rodomas Jūsų paskutinis 

pasirinktas kanalas.  
3. Norint visai išjungti priedėlį, reikia jį išjungti iš elektros lizdo. 

Kanalų perjungimas 
1. Norint perjungti kanalus, spauskite mygtukus [CH+/CH-]. 
2. Arba spauskite atitinkamo kanalo skaičiaus ir mygtuką [OK] distancinio valdymo pultelyje norimam 

kanalui pasirinkti. 

Garso didinimas / mažinimas 
1. Paspauskite mygtuką [VOL+/VOL-] garso padidinimui arba pamažinimui. 

Garso nutildymas (Mute) 
1. Norint visiškai išjungti garsą paspauskite mygtuką [MUTE] distancinio valdymo pultelyje (ekrane užsidegs 

atitinkamas užrašas). 
2. Norint ir vėl įjungti garsą dar kartą paspauskite mygtuką [MUTE]. 

Kalbos pasirinkimas 

1. Norint pasirinkti konkretaus kanalo garso takelį, vadovaukitės tolimesniais žingsniais: užeikite ant kanalo, 
kurio kalbą norite keisti, priedėlio pultelyje spauskite  raudoną (audio) mygtuką, pasirinkite norimą kalbą, 
spauskite [OK]. Norint išeiti iš kalbos pasirinkimo aplinkos dar kartą paspauskite raudoną (audio) mygtuką 
priedėlio pultelyje.  

2. Norint parinkti pirminę kalbą visiems kanalams, vadovaukitės tolimesniais žingsniais. Priedėlio pultelyje 
spauskite mygtuką [MENIU] – [OK] – [SISTEMA] – OK – [KALBA] – OK -pasirinkite norimas PIRMINĘ 
ir ANTRINĘ kalbas (jeigu tam tikras kanalas neturės Jūsų pasirinktos kalbos, jis bus retransliuojamas antrine 
kalba arba originalo kalba). Pasirinkus kalbas spauskite [EXIT] mygtuką priedėlio pultelyje.  

 

 

 



 

Subtitrai 

1. Paspaudus [SUBTITLE] mygtuką galėsite pasirinkti kanalo subtitrų kalbą. Ši funkcija galima tik kanaluose, 
kurių transliuotojas suteikia galimybę rinktis subtitrus. Užeikite ant kanalo, kurį norite žiūrėti, priedėlio 
pultelyje spauskite SUBTITLE, pasirinkite, kurios kalbos subtitrus norite matyti ir spauskite OK.  

2. Jei meniu punkte prie įvairių nustatymų nustatysite subtitrų punktą „įjungta“ / „On“, subtitrai, esant tokiai 
galimybei, bus rodomi automatiškai. 

 

 

 

 

Susidėliokite mėgstamiausius kanalus 
1. Paspaudus [FAV] mygtuką, bus rodomas langas su mėgstamiausių kanalų sąrašu:   

 

2. Mėgstamiausiųjų sąraše galima pasirinkti norimą kanalą spaudžiant CH+/CH- [Kanalas į priekį/kanalas 
atgal] mygtukus.   

3. Mėgstamiausiųjų sąraše paspaudus mygtukus į kairę /į dešinę [Left/Right] galima pasirinkti kitą 
mėgstamiausiųjų grupę.  

4. Paspaudus  [P-/P+] pereisite puslapį į priekį/puslapį atgal (Page up/Page down). 

 

5. Paspaudus  [Exit] mygtuką langas bus uždarytas. 

Kanalų sąrašas 

3. Priedėlio pultelyje paspaudus  [OK] mygtuką televizoriaus ekrane matysite visą kanalų sąrašą. 



 

 

4. Visus rodomus kanalus galite peržiūrėti, spaudžiant priedėlio pultelyje aplink OK mygtuką esančias 
rodykles. Pasirinkite, kurį kanalą norite žiūrėti ir spauskite OK. Norint išeiti iš kanalų sąrašo, priedėlio 
pultelyje spauskite mygtuką EXIT. 

 

Išeiti/Exit 

1. Paspaudus [EXIT] mygtuką grįžtama vienu meniu lygiu atgal, meniu uždaromas arba uždaromas aktyvus 
langas. 
 
 

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt  

Malonaus laisvalaikio su INIT! 


