Osnovna
navodila

TV vmesnik
Amiko Impulse

I. Daljinski upravljalnik
POWER
Vklop ali izklop sprejemnika.
MUTE
Vklop ali izklop zvoka.
TV / RADIO
Menjava med načinoma TV ali Radio.
RECALL
Vrnitev na prejšnji meni ali status.
INFO
Prikaz informacij o programih ali
storitvah.
EPG (Elektronski programski vodič)
Prikaz programskega vodiča.
MENU
Prikaz menija ali vrnitev na prejšnji
meni ali status..
EXIT
Preklic izbrane možnosti ali izhod iz
menija.
OK
Potrditev možnosti v meniju.
<,> TIPKE
Uravnavanje nivoja zvoka ali
premikanje levo in desno po meniju.

^,v TIPKE
Sprememba kanala ali
pomikanje gor in dol v
meniju.
PAGE GOR / PAGE DOL
Premik na prejšnjo ali
naslednjo stran v meniju ali
seznamu programov.
TELETEXT
Prikaže teletekst na
trenutnem programu, če
vsebuje to funkcionalnost.
Subtitle
Prikaz podnapisov.
FIND
Iskanje programov po
nazivu.
TIMER
Nastavitev ure, ko gre
sprejemnik v stanje
pripravljenosti.
V. FORMAT
Spremeni izhodno video
ločljivost sprejemnika.
FAV(FAVORITE)
Sprejemnik nastavi na
najljubši strežniški način
ali prestavi program med
seznam priljubljenih.

FOLDER
Direkten dostop do seznama
datotek.
AUDIO (RDEČA TIPKA)
Nastavitev avdio kanala.
Možna je izbira med: Levo,
Desno , Stereo, Mono.
OPTION (ZELENA TIPKA)
Prikaže NVOD informacije,
če jo trenuten program
podpira.
SAT
Prikaže seznam satelitov na
navadni sliki.
PLAY MODE
Nastavi način predvajanja v
MP3 ali JPEG predvajalniku.
USB
Varna odstranitev
priključene USB naprave.
TMS (Časovni zamik)
Prikaže informacije o
časovnem zamiku.

II. Sprednja stran

SENZOR DALJINCA
Zazna infrardeči signal daljinskega upravljalnika.
INDIKATOR NAPAJANJA
Gori, ko je sprejemnik prižgan ali v pripravljenosti.
INDIKATOR SIGNALA
Gori, ko je sprejemni signal močan.
LEŽIŠČE PAMETNE KARTICE
Reža za vstavitev pametne dekodirne kartice.
(pod sprejemnikom)
USB
USB 2.0 priključek, za priklop USB trdega diska ali USB
ključka. (na desni strani sprejemnika)
ZASLON
Prikazuje trenutno stanje sprejemnika.

III. Zadnja stran

DC 5V
Za priklop napajalnega adapterja.
TV
Priključek za priklop sprejemnika na televizor preko SCART kabla.
HDMI
Priključek za priklop sprejemnika na televizor preko HDMI
digitalnega kabla.
S/PDIF
Digitalni avdio vmesnik, s katerim lahko priključite zunanji
ojačevalnik oz S/PDIF terminal.
RF IN
Priključek za priklop koaksialnega kabla za sprejem
prizemnega signala (DVB-T/T2) ali digitalnih signalov
kabelskega omrežja (DVB-C).
IR IN
Priključek za priklop zunanjega IR senzorja.

IV. Priklop vašega sprejemnika
Obstajata dva način priklopa sprejemnika na vaš obstoječi
TV sprejemnik. Priporočamo, da uporabite enega izmed
spodnjih načinov:
1. Če imate HD televizijo priporočamo, da uporabite HDMI
kabel. Priključite en konec kabla v HDMI vtičnico na
sprejemniku, drugi konec pa v ujemajočo vtičnico na televiziji.
V tem primeru ni potrebno priklopiti dodatnih avdio povezav,
saj HDMI priključek predvaja stereo zvok in dolby digital.
2. V kolikor vaš televizor ne podpira HD, priključite en konec
SCART kabla na TV (SCART), ter drugi konec v SCART izhod
na sprejemniku.

V. Dodatno
Za priklop zunanjega avdio Hi-Fi sistema priključite SPIDF
kabel na zadnjo stran sprejemnika, drugi konec pa na vašo
zunanjo Hi-Fi opremo.

