
UAB “Consilium op mum”

ĮRANGOS SUJUNGIMO INSTRUKCIJA

(pav.1 Op nis kei klis; pav.2 Maršru zatorius; pav.3 TVIP televizijos priedėlis; pav.4 Televizorius)

1. Sujunkite op nį kei klį (pav.1) su maršru zatoriumi (pav.2) interne niu (utp/lan) kabeliu. Svarbu, kad maršru zatoriuje

įstatytumėte interneto kabelį į WAN lizdą (dažnu atveju, šis lizdas būna mėlynos spalvos ir pažymėtas užrašu - WAN)

2. Maršru zatorių ijunkite į elektros lizdą. Kai įjungsite prietaisą – palaukite apie 30 min, kol prietaiso mac adresas prisiriš 

prie Fastlink sistemos. Kai tai įvyks, visos lemputės turėtų deg  žalia spalva. WI-FI nklo pavadinimą bei slaptažodį rasite

apa nėje prietaiso dalyje ant lipduko. 

3. Pridėlį sujunkite su maršru zatoriumi interne niu (utp/lan) kabeliu, bei HDMI kabeliu su televizoriumi. Taip pat įjunkite 

elektros mai nimo laidą į priedėlį.  Kad gautumėte transliuojamą vaizdą bei garsą iš priedėlio, savo televizoriuje turite 

parinki  nkamą įves es/šal nio (source/input)  kanalą. Jeigu naudojate HDMI kabelį, tarp matomų variantų 

turėtumėte suras  pasirinkimą – HDMI arba TVIP. Jeigu naudojate AV kabelį – AV šal nis. Kai k šiuos žingsnius 

atliksite, pradėkite naudo  pultelį televizijai žiūrė . 

4. Televizijos priedėlį taip pat rekomenduojame sujung  interne niu kabeliu, tačiau jei nėra galimybės – galima naudo  

WI-FI nklą. Norint prijung  WI-FI nklu reikia: 

2.  Pasirinkite langelį „Tinklas“ ir paspauskite „OK“ mygtuką (Jūsų gali paprašy  Apsaugos kodo – tai Jūsų 

sutar es nr (be FL raidžių)

3.  Viršu nėje eilutėje „Tinklo sąsaja“ paspaudus kryp es mygtuką į dešinę pasikeis rėžimas iš Internetas (eth0)

į bevielis (wlan0)

4.  Pasirinkite žemiau esančią eilutę „Taiky “ ir paspauskite „OK“ mygtuką.

5.  Išsirinkite savo WI-FI nklo pavadinimą naudodamiesi kryp es mygtukais aukštyn žemyn ir pasirinkę 

paspauskite „OK“ mygtuką

6.  Įveskite savo WI-FI slaptažodį naudodami kryp es ir „OK“ mygtukų kombinaciją, įvedę pasirinkite langelį 

Enter, ir paspauskite „OK“ langelį

7.  Palaukite 15-20 sekundžių kol užsikraus wifi duomenys ir paspauskite mygtuką „BACK“   kelis kartus kol

grįšite į pradinį kanalą nuo kurio pradėjote nustatymus
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