
Osnovna 
navodila

TV vmesnik
Amino Kamai 7x



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Varnostna 
opozorila

Prosimo da, da pozorno preberete ta navodila. Še posebej bodite pozorni na vsa 
opozorila.
• Za vsa popravila te opreme se obvezno obrnite na pooblaščenega serviserja.
• Previdno ravnajte z opremo. Ne poizkušajte razstaviti ali odpreti naprave.
• Naprave in komponent ne izpostavljate tekočinam, dežju ali vlagi.
• Naprave ne postavljajte v bližino drugih vročih teles in ne prekrivajte rež za  

kroženje zraka. 
• Naprava se bo med delovanjem segrela, zato naj ima vsaj 10cm prostora za  

pravilno kroženje zraka.
• Ne postavljajte naprave na mesta, kjer se lahko fizično poškoduje ali kjer lahko  

pade. Prav tako naj ne bo izpostavljena vibracijam.
• Naprave ne postavljajte na mehko podlago, kot so tkanine.
• Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen napravi. Uporaba kakršnegakoli  

drugega napajalnika lahko napravo poškoduje. Takšna uporaba je lahko tudi  
nevarna!

• Zaščitite kabel napajalnika pred poškodbami.
• V primeru daljše neuporabe naprave jo izklopite iz električne omrežne vtičnice. 

Le ko je naprava izklopljena iz električnega omrežja, je popolnoma izklopljena. 
Prav tako izklopite napravo v primeru neviht.

• Pred čiščenjem naprave jo izklopite iz električnega omrežje. Za čiščenja   
uporabljajte samo suho krpo.

• Dovoljena je le uporaba dodatkov, ki jih je potrdil proizvajalec.
• Naprava je namenjena samo za notranjo uporabo.
• Naprava deluje v temperaturnem območju od 5°C do 40°C.



2. Analogni A/V izhod
3. S/PDIF optični izhod
4. HDMI izhod
5. USB vrata
6. Ethernet vrata
7. Vhod za DC enosmerni tok 12V, 1A
8. Gumb za ponastavitev (reset). 

1. PREGLED NAPRAVE

Gumb RESET ne uporabljajte med normalnim delovanjem. Uporabite samo v primeru navodil 
tehničnega osebja ponudnika storitev.

1. Statusna LED
 Modra - delovanje
 Utripajoča modra - sprejem ukaza daljinskega upravljalnika ali zagon naprave
 Rdeča - pripravljenost
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2. DALJINEC

Upravljanje 
multimedijskih
vsebin

Meni

Korak nazaj

RTV

Domači zaslon

Upravljanje glasnosti

Teletekst

Preskok programov

Info tipka

Top dogodki

Priljubljeni 
TV programi

Pričetek snemanja

Nemo

Vklop/izklop 
TV vmesnika



3. NAVODILO ZA PRIKLJUČITEV

3.1. Priključitev HDMI kabla
V ta namen potrebujete:
• Amino Kamai 7x
• HDMI kabel
• TV sprejemnik

Pozor! Pred priklopom katerega koli kabla izklopite vse naprave iz omrežne napetosti.

HDMI kabel vključitev v tako pripravljen 
vhod na TV vmesniku.

Drugo stran HDMI kabla vključite v tako
pripravljen vhod na TV sprejemniku.



3.2. Priključitev analognega A/V kabla
V ta namen potrebujete:
• Amino Kamai 7x
• Analogni A/V kabel
• TV sprejemnik

V primeru tovrstnega priklopa vam bo potreben A/V kabel zagotovil omrežni tehnik 
ponudnika storitev.

Preko analognega A/V kabla je možen ogled le v SD kvaliteti.

SCART kabel vključitev v tako pripravljen 
vhod na TV vmesniku.

Drugo stran SCART kabla vključite v tako
pripravljen vhod na TV sprejemniku.



3.3. Priključitev na Ethernet omrežje
V ta namen potrebujete:
• Amino Kamai 7x
• UTP kabel
• komunikacijski prehod (CPE IAD)

S priloženim Ethernet kablom povežite 
Ethernet vrata naprave Kamai7X.

Drugo stran kabla vključite v enega 
od vhodov (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4) 

na komunikacijskem prehodu.



3.4. Priključitev na električno omrežje
V ta namen potrebujete:
• Amino Kamai 7x
• EU napajalni kabel
• vtičnica 220 V

Pozor! Dovoljena je uporaba samo priloženega napajalnika.

Priklopite priložen napajalnik v vhod 
za DC enosmerni tok naprave Kamai7x.

Nato vklopite napajalnik v električno 
omrežno vtičnico. 


