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Televīzijas papildiespējas
TV programma Tas ir vieglākais veids, kā orientēties plašajā TV kanālu programmu
piedāvājumā. Apskatiet gan šodienas TV raidījumu sarakstu, gan programmu turpmākajām
dienām. Iepazīstieties ar filmu anotācijām un citu vērtīgu informāciju.

TV arhīvs

Šī iespēja ļauj noskatīties ziņas kaut vai pusnaktī un redzēt piektdienas vakara
lielo filmu pirmdienas rīta cēlienā. Visas pārraides, kas demonstrētas pēdējās septiņās dienās, ir
brīvi pieejamas, lai noskatītos tās sev ērtā laikā. Ja kāda epizode šķiet garlaicīga, tad ir vienkāršs
risinājums – pārtīt to un skatīties no tās vietas, kur notiek kas interesants.

Dalītais arhīvs

Iespēja skatīties raidījumu arhīvā pieejama daļai TV kanālu
raidījumiem. Skatieties atkārtoti iecienītāko TV pārraidi septiņu dienu laikā sev ērtā brīdī.

Grāmatzīme

Tik laba filmas vai raidījuma epizode, ka gribas to parādīt vēl kādam?
Vai filma vēl tikai pusē, bet nav laika to noskatīties līdz beigām? Tieši tādiem gadījumiem ir
paredzēta Grāmatzīme – iespēja atsākt skatīties filmu no vietas, kur esat pārtraucis skatīties.

TV ieraksti

Ar TV ierakstu iespēju skatieties pārraides sev vēlamā laikā. Piemēram, ja
gribat noskatīties sen gaidītu filmu, bet tieši tajā laikā neesat mājās, tad ierakstiet to un noskatieties,
kad ir laiks. Sliktās ziņas var patīt uz priekšu, labās – nopauzēt, bet reklāmas vienkārši pārtīt. Lai
seriālu sērijas nebūtu jāieraksta katra atsevišķi, tad ērti izmantot funkciju –> Seriālu sēriju ieraksti.

Uz raidījumu sākumu

Pat, ja esat nokavējuši tikai nedaudz no filmas vai
sporta spēles, jums ir iespēja noskatīties to pilnībā. Tagad jums nekad vairs nebūs sajūta, ka esat
kaut ko svarīgu palaiduši garām. Skatoties raidījumu, varat to pārtīt uz priekšu līdz tiešraidei.

Bērnu stūrītis

Ģimenes paši mazākie (2-7 gadi), kuri vēl nemāk lasīt, var ērti meklēt
un skatīties viņiem draudzīgu saturu no Interaktīvās TV seriālu nomas. Vecāki var uzlikt noteiktu
laiku, cik skatīties, mainīt valodu, kā arī nepieciešamības gadījumā bloķēt saturu sadaļas ietvaros.

Atgādinājums

Atgādinājums palīdzēs jums plānot un organizēt TV skatīšanās
laiku. Lai atkal nepalaistu garām sava mīļākā seriāla jaunākās sērijas vai aizraujošas filmas sākumu,
uzlieciet Atgādinājumu. TV jums atgādinās par izvēlētā raidījuma sākumu.

Valodas un subtitru izvēle

Skatieties TV pārraides un filmas jūsu
izvēlētajā valodā! TV kanāliem, kuri piedāvā šādu iespēju, vienlaikus var uzstādīt, piemēram, balss
tulkojumu angļu valodā un subtitrus – latviešu valodā.

Manu kanālu saraksti

Jūs varat sakārtot savus iecienītākos kanālus sev
vēlamā secībā, izveidojot Manu kanālu sarakstu! Var sastādīt līdz pat 5 kanālu izlasēm, kas ļauj
ērtāk pārslēgties tikai starp jūsu iecienītajiem kanāliem.

Shortcut

Tagad kino ir jūsu televizorā – nekur nav jāiet, pat no dīvāna nav jāpieceļas!
Izvēlieties paši savu repertuāru, jo Shortcut ir pieejami vairāki tūkstoši lielisku filmu, multfilmu,
seriālu un pat karaokes dziesmu. Nevienas reklāmas pauzes, tikai nepārtraukta izklaide visa
vakara garumā. Turklāt jūs varat apstādināt filmu un pēc mirkļa vai nākamajā dienā turpināt to
skatīties no tās pašas vietas. Shortcut vienmēr būs ko izvēlieties.

TV iespējas Tā ir iespēja apskatīties vienkopus visas darbības, ko esat veikuši Interaktīvajā
TV (ierakstītās pārraides, Shortcut pirktās filmas), kā arī sakārtot TV kanālus sev vēlamā secībā.

Priekšrocības Tikai Interaktīvās TV klientiem ir pieejami sadarbības partneru īpašie
piedāvājumi.

Pauze

Ja skatāties kādu pārraidi vai filmu, bet pēkšņi ir kas svarīgs darāms, izmantojiet
iespēju Pauze. Sev ērtā laikā turpiniet skatīties pārraidi no apstādinātās vietas.

Kanālu bloķēšana

Vairs nebūs jāsatraucas, vai bērns skatās kanālu, kura saturu
viņam vēl nevajadzētu redzēt. Uzlieciet drošibas kodu.
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Kas ir Lattelecom Interaktīvā TV?

Interaktīvās TV ierīkošana

Lattelecom Interaktīvā TV ir mūsdienīgs televīzijas pakalpojums, kas tiek nodrošināts, izmantojot interneta līniju.

Pieslēgšanas pakas komplektācija

Lattelecom Interaktīvā TV nodrošina augstu skaņas un attēla kvalitāti, tai skaitā augstas izšķirtspējas (HD)
kvalitāti, kā arī piedāvā noderīgas televīzijas papildiespējas.

Vai iespējams Lattelecom Interaktīvo TV pieslēgt pašiem?
Tas ir iespējams, jo Interaktīvās TV Pieslēgšanas pakā atrodas viss nepieciešamais, lai to izdarītu.

TV arhīvs
TV ieraksti

TV dekoders

Uz raidījuma
sākumu

Dekodera tālvadības TV pults

Grāmatzīme

Mani kanāli

Interneta vads, 10 m
(Ethernet vads)

Pauze

Atgādinājums

Vads (HDMI), kas savieno televizoru
ar TV dekoderu, 1,5 m

AAA baterijas,
2 gab.

Elektrobarošanas
bloks

Interneta pieslēgšanas secība,
ja ir tālruņa līnija un DSL interneta pieslēgums
Interneta modema pieslēgšana
1. Paņemiet vienu tālruņa vadu: vienu galu iespraudiet tālruņa rozetē, otru – sadalītāja ligzdā LINE.

Kanāla
bloķēšana

Valodu izvēle

HD
Bērnu stūrītis
TV programma

Shortcut

2. Paņemiet otru tālruņa vadu: iespraudiet sadalītāja ligzdā PHONE un modema ligzdā PSTN (melnā
krāsā).
3. Paņemiet trešo tālruņa vadu: iespraudiet sadalītāja ligzdā ADSL MODEM un modema ligzdā DSL (pelēkā
krāsā).
4. Paņemiet interneta vadu: vienu galu iespraudiet modema ligzdā Nr. 1 (dzeltenā krāsā), otru – datora
ligzdā, kas domāta interneta pieslēgšanai.
5. Sava mājas tālruņa vadu iespraudiet modema ligzdā Nr. 1 (zaļā krāsā).
6. Barošanas bloku pieslēdziet modemam.

Ievērojiet! Lai skatītos un novērtētu HD saturu, tad TV dekoders un televizors ir noteikti jāsaslēdz ar
HDMI vadu.

6

Kad modems pieslēgts, uz tā priekšējā paneļa jāiedegas lampiņām. Ieslēdziet savu datoru un
pārliecinieties, ka datorā ir pieejams internets.
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Interaktīvās TV pieslēgšanas secība,
ja ir DSL vai optiskā interneta pieslēgums

DSL vai Optiskā interneta un
TV pieslēgšanas secība

TV dekodera pieslēgšana vienam televizoram
1. TV HDMI vada vienu galu iespraudiet TV dekodera SCART vai HDMI ligzdā, otru – televizora HDMI
ligzdā.

OPTIKA

DSL

3. TV vada (Ethernet) vienu galu iespraudiet TV dekodera Ethernet ligzdā, otru – modema Ethernet 2
vai Ethernet 3 ligzdā. Kad TV dekoders ir pieslēgts, uz tā priekšējā paneļa jāiedegas sarkanai lampiņai!
Ieslēdziet televizoru un ar dekodera pulti ieslēdziet Lattelecom Interaktīvo TV. Ekrānā parādīsies
ielādes signāls, kas nozīmē, ka pakalpojums tiek aktivizēts (līdz 5 min).

DSL modems

2. Pieslēdziet TV dekodera barošanas bloku TV dekodera POWER ligzdai.
Dators

Modema
barošanas
bloks

Tālruņa līnija
Sadalītājs

1

Telefons

6

TV dekodera pieslēgšana otram televizoram

2

Ja jums mājsaimniecībā nepieciešams ir otrs televizors, tad to pieslēgt varat paši. Jums tikai jāpasūta
papildu Interaktīvās TV dekoders.
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1. TV HDMI vada vienu galu iespraudiet TV dekodera HDMI ligzdā.
2. Pieslēdziet TV dekodera barošanas bloku TV dekodera POWER ligzdai.
3. TV vada (Ethernet) vienu galu iespraudiet TV dekodera Ethernet ligzdā, otru – modema Ethernet 3.
ligzdā. Kad TV dekoders ir pieslēgts, uz tā paneļa jāiedegas sarkanai lampiņai! Ieslēdziet televizoru un
ar dekodera pulti ieslēdziet Lattelecom Interaktīvo TV. Ekrānā parādīsies ielādes signāls, kas nozīmē, ka
pakalpojums tiek aktivizēts (līdz 5 min).
Sava TV uzstādījumos norādiet, ka signāls jāsaņem no TV dekodera (digital STB).

1 Televizors

2 Televizors

HDMI
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HDMI
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Interaktīvās TV pakalpojuma aktivizācija

Interaktīvās TV dekodera pults lietošana

Kad TV dekoders ir pieslēgts televizoram, uz tā ekrāna parādīsies šāds attēls:
Tas nozīmē, ka TV dekoders ir
pieslēdzies Lattelecom tīklam
un lejupielādē nepieciešamo
programmatūru.

Ieslēgt / Izslēgt TV

Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādes
process ir pabeigts.
Ievadīt TV kanāla numuru

Teletext (nav aktīva)

Atvērt kanāla informācijas logu

Atvērt TV kanāla programmu
Palielināt / Samazināt TV skaļumu

TV programmu izvēle
Ieslēgt / Izslēgt TV kanāla skaņu

Atvērt galveno izvēlnes logu

Ja pirmajā reizē ielāde nav veiksmīga, lūdzu, pārliecinieties, vai viss saslēgts pareizi un pamēģiniet
vēlreiz. Tikai tad, ja ielāde atkal ir neveiksmīga, zvaniet Lattelecom palīdzības dienestam pa tālruni 177.

					
					
					
			
Bultiņas norāda, kuras TV pults pogas
kādam mērķim ir izmantojamas.

Atgriezties TV kanālā
Programmu izvēle

Navigācijas pogas
Četras bultiņu pogas < >
, kas
atļauj pārvietoties izvēlnē vai portāla
Atgriezties iepriekšējā darbībā

Shortcut satura
atskaņošana (nav aktīva)

Atvērt kanālu sarakstus
Atvērt Darbību izvēlnes logu un
apstiprināt darbības
Meklēšana
Skatīties Bērnu stūrīti
Ierakstīt raidījumu
Shortcut Filmu katalogs

Video pogas
(tīšana uz priekšu/atpakaļ
atskaņot/pauze)

Lai TV dekodera pults būtu gatava lietošanai, ielieciet tajā abas pieslēgšanas pakā
pievienotās AAA izmēra baterijas.
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Svarīgi!
Lai veiksmīgi varētu lietot Interaktīvās TV papildpakalpojumus, svarīgi iegaumēt Drošības kodu un PIN
kodu. Uzsākot pakalpojuma lietošanu, Drošības kods ir 1234 un PIN kods ir 0000. Jums ir iespēja šo
noteikto četru ciparu kombināciju nomainīt uz sev vēlamo četru ciparu kombināciju. Kā to izdarīt, varat
izlasīt 37. lpp.
Drošības kods ir augstākas nozīmes kods nekā PIN kods!
Drošības kods tiek izmantots:
•
•
•
•
•

lai ierobežotu piekļuvi atsevišķiem TV kanāliem,
kā papildu aizsardzība, abonējot TV kanālu pakas,
lai nomainītu kodus (PIN kodu un Drošības kodu),
lai varētu nopirkt Shortcut filmas,
lai veiktu uzstādījumus Bērnu stūrītī.

Ja esat aizmirsuši savu Drošības kodu, tad, piezvanot uz Lattelecom Privāto klientu apkalpošanas
dienesta tālruni 177 vai 67000177, jums tiks atjaunota Drošības koda sākotnējā kombinācija 1234.

Jūsu ērtībām mūsdienīga
Interaktīvā TV
Darbību izvēlne
Vai iespējams Interaktīvajā TV ātri
un ērti atrast tieši jums vajadzīgās
funkcijas?
Tas ir iespējams, ja lieto Darbību
izvēlni.
Nospiežot uz TV pults pogu
), atvērsies pakalpojuma
OK (
Darbību izvēlnes logs.

PIN kods tiek izmantots:
•
•
•
•

lai varētu abonēt TV kanālu pakas,
lai varētu nopirkt Shortcut filmas,
lai bloķētu vai atbloķētu TV kanālu,
lai varētu abonēt Bērnu stūrīti.

Ja esat aizmirsuši PIN kodu, tad, piezvanot uz Lattelecom Privāto klientu apkalpošanas dienesta tālruni
177 vai 67000177, jums tiks atjaunota PIN koda sākotnējā kombinācija 0000.
Jūsu atbildībā ir šo kodu glabāšana un nenodošana citām personām. Par veiktajiem pirkumiem,
izmantojot Drošības kodu un PIN kodu, jūs saņemsiet rēķinu.

Lietojiet Darbību izvēlnes logu,
ja vēlaties noteiktiem raidījumiem:
1. apskatīties aprakstu/anotāciju,
2. uzlikt vai izdzēst raidījuma
atgādinājumu,
3. ierakstīt raidījumu vai atcelt
ierakstīšanu,
4. redzēt raidījumu no sākuma,
5. apskatīties arhīvā,
6. uzlikt pauzi tiešraidei,
7. nomainīt audio un subtitru
valodu,
8 bloķēt vai atbloķēt TV kanālu.
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Galvenais izvēlnes logs

Kā lietot TV programmu?
1. Uz TV pults nospiediet pogu
Menu (
).

Nospiežot uz TV dekodera pults pogu
Menu (
) parādās šādas izvēlnes:

2. Izvēlieties sadaļu TV Gids un
apakšizvēlni TV programma,
apstipriniet ar pogu OK (
).

• TV gids
• Shortcut

3. Kad esat atraduši interesējošo
pārraidi, apstipriniet ar pogu

• Mans TV
• Piedāvājumi

OK (

• Mans konts

).

4. Lai pārlūkotu TV kanālu
programmas, izmantojiet TV pults
navigācijas pogas (
).
Lai turpinātu skatīties TV pārraidi,
izmantojiet TV pults pogu TV
(
).
Lai atceltu iepriekšējo darbību, izmantojiet TV pults pogu BACK (

).

Lai izbaudītu tikai kvalitatīvu attēlu, noteikti TV saslēgšanai ar dekoderi izmantojat HDMI vadu.
Īsceļš, lai aplūkotu šobrīd skatīta TV kanāla programmu, spiediet uz TV pults pogu Pa kreisi (

).

TV Gids
Vai iespējams apskatīties TV
programmu gan 7 dienas uz priekšu,
gan atpakaļ, ierakstīt interesējošos
raidījumus, ātri sameklēt kādu filmu
vai pārraidi?

Kanālu saraksts
Lai redzētu Lattelecom Interaktīvās TV
piedāvātos kanālus, skatoties televīziju,
nospiediet uz TV pults pogu

Tas ir iespējams, ja izmantosiet
TV Gida apakšizvēlni TV programma.

Pa labi (

Ikonas pie TV kanāla nosaukuma
norāda, kādas TV iespējas ir kanālam.

Ikonas pie TV kanāla nosaukuma
norāda, kādas TV iespējas ir kanālam.

Īsceļš, lai aplūkotu šobrīd skatīta TV kanāla programmu, spiediet uz TV pults pogu Pa kreisi (

14
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Grāmatzīme

TV arhīvs
Vai ir iespējams vakara filmu noskatīties no rīta?

Vai ir iespējams pārtraukt filmas Shortcut vai raidījuma
TV arhīvā skatīšanos un pēc laika turpināt skatīties no tās
pašas vietas? Tas ir iespējams, jo Grāmatzīme ļauj atzīmēt
vietu, kur filma vai raidījums tika apturēti.

Tas ir iespējams. Ar TV arhīva palīdzību jūs paši izvēlaties, kad un ko skatīties.
Kā noskatīties pārraidi no TV arhīva caur TV programmu?
1. Skatoties televīziju, uz TV pults nospiediet pogu Menu (

Kā ielikt Grāmatzīmi Shortcut filmā

).

2. Pie TV arhīva varat tikt no TV Gida apakšizvēlnes TV programma.
3. Izmantojot TV pults navigācijas pogas (
4. Spiediet TV pults pogu OK (
).
apstipriniet ar pogu OK (

), izvēlieties pagātnes pārraidi, kuru vēlaties noskatīties.

), parādīsies Darbības izvēlnes logs, kur izvēlieties darbību Skatīties un

Kā noskatīties konkrēto pārraidi no
TV arhīva?
1. Skatoties televīziju, uz TV pults
nospiediet pogu OK (
),
parādīsies Darbības izvēlnes logs.

TV ieraksti

2. Izvēlieties darbību TV arhīvs un
apstipriniet ar pogu OK (
).

Vai iespējams, ka filmas un raidījumus varat noskatīties sev ērtā laikā vairākas reizes un bez pauzēm?

3. Izvēlieties TV arhīvā, kuras dienas
raidījumu vēlieties skatīties, un
apstipriniet izvēli ar pogu OK (
).

Tas ir iespējams, jo, izmantojot funkciju TV ieraksti, var skatīties ierakstītās filmas un raidījumus 7 dienas
pēc to tiešraides.
Kā ierakstīt TV pārraides?

4. Darbību izvēlnes logā izvēlieties
darbību Skatīties un apstipriniet ar
pogu OK (
).

1. TV ierakstus varat veikt no TV Gida apakšizvēlnes
TV programma.
daudzfunkcionāla
patīt atpakaļ

Izvēlētās pārraides skatīšanās
Pārraides laikā varat izmantot šādas
iespējas:
• apturēt pārraidi, nospiežot TV pults
pogu (
);
• patīt pārraidi uz priekšu un atpakaļ,
nospiežot TV pults pogas (
);
• “pārlēkt” 5 minūtes uz priekšu vai
atpakaļ, nospiežot TV pults pogas
(
);
• pārtraukt pārraides skatīšanos
iespējams ar pogu (
).
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Filmas skatīšanās laikā vietā, kurā vēlaties pārtraukt
skatīšanos un ielikt atzīmi jeb grāmatzīmi,
nospiediet uz TV pults pogu Pa kreisi (
)un ar pogu OK
) apstipriniet izvēli Izveidot grāmatzīmi.
(
Pārtraucot skatīties filmu vai raidījumu, grāmatzīme automātiski tiek ielikta tajā vietā, kurā filma tika
pārtraukta (sekmīgi ieliekot grāmatzīmi, ekrānā parādīsies apstiprinājums).
Nākamreiz, kad izvēlēsieties turpināt skatīties filmu Shortcut vai raidījumu TV arhīvā, Jums tiks dota
iespēja izvēlēties – uzsākt skatīšanos no iepriekš pārtrauktās vietas vai no sākuma.

apturēt

pauze

skatīties

patīt uz
priekšu

pārlēkt pārlēkt uz
atpakaļ priekšu

2. Izmantojot TV pults navigācijas pogas (
),
izvēlieties TV kanālu un to pārraidi, kuru vēlaties
ierakstīt.
3. Uz izvēlētās pārraides nospiediet TV pults pogu
), no Darbības izvēlnes loga izvēlieties
OK (
Ierakstīt un apstipriniet ar pogu OK (
).
4. TV ierakstu apjomam nav ierobežojumu.
Nākotnes raidījuma ieraksts tiek atzīmēts TV programmā, uzliekot dzeltenas krāsas marķieri uz
ierakstāmā raidījuma sākuma laika. Pašreiz notiekošais raidījuma ieraksts tiek atzīmēts TV programmā,
uzliekot sarkanas krāsas marķieri uz ierakstāmā raidījuma sākuma laika. Pabeigts nākotnes raidījuma
ieraksts tiek atzīmēts TV programmā, uzliekot zaļas krāsas marķieri.
Ievērojiet! Pārraides ierakstīšanu sāk 5 minūtes pirms tās sākuma un beidz 15 minūtes pēc tās beigām
(saskaņā ar kanālu TV programmu).
Visi ierakstītie raidījumi ir apskatāmi Mans TV apakšsadaļā Mani ieraksti.
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Uz raidījuma sākumu
Vai iespējams, ka, nokavējot raidījuma
sākumu, to var pilnībā noskatīties,
turklāt ar iespēju pārtīt reklāmas
pauzes?
Tas ir iespējams, atliek tikai nospiest
pāris TV dekodera pults pogas.

Pauze
Vai iespējams, apturēt raidījumu vai
filmu, lai parunātos pa telefonu?
Tas ir iespējams jebkurā laikā, kad
skatieties TV.

Kā apturēt pārraides tiešraidi?
Kā atgriezties uz raidījuma sākumu?
Skatoties televīziju, uz izvēlētās pārraides nospiediet TV pults pogu OK (
), izvēlieties darbību Uz sākumu
). Pēc apstiprinājuma tiešraides pārraide vai filma tiks atgriezta uz sākumu.
un apstipriniet ar pogu OK (
*Funkcija pieejama raidījumiem, kuri pieejami arhīvā.

Skatoties televīziju, uz izvēlētās
pārraides nospiediet TV pults pogu
OK (
), no Darbības izvēlnes
loga izvēlieties darbību Pauze un
). Pēc
apstipriniet ar pogu OK (
apstiprinājuma tiešraides pārraide
vai filma tiks apturēta raidījumiem,
kuriem pieejama arhīva funkcija.

daudzfunkcionāla
patīt atpakaļ

apturēt

pauze

skatīties

patīt uz
priekšu

pārlēkt pārlēkt uz
atpakaļ priekšu

Lai turpinātu skatīties pārraidi, spiediet
).
TV pults pogu Skatīties* (

* Raidījums atsāksies no apturētās vietas.
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Atgādinājums

Kanālu bloķēšana

Vai iespējams, ka TV man atgādina nenokavēt raidījumu vai filmu, kuru negribu palaist garām?
Vai vēlaties savus bērnus pasargāt no nevēlama TV kanāla, TV raidījuma vai multiplikācijas filmas satura?
Izmantojiet kanālu bloķēšanas
iespējas, lai ierobežotu piekļuvi
TV kanāliem.

Tas ir iespējams, jo Atgādinājuma funkcija ļauj nepalaist garām svarīgāko.
Kā uzlikt Atgādinājumu?
1. Izmantojot TV pults navigācijas
pogas (
), izvēlieties TV
programmā TV kanālu un nākotnes
pārraidi, kurai vēlaties uzlikt
atgādinājumu.

Kā bloķēt TV kanālu?
1. Izvēlies TV kanālu, kuru vēlies
bloķēt.

2. Uz izvēlētās pārraides nospiediet
TV pults pogu OK (
), izvēlieties
darbību Atgādināt un apstipriniet ar
).
pogu OK (

2. Uz izvēlētā kanāla nospiediet TV
pults pogu OK (
), izvēlieties
darbību Bloķēt kanālu un apstipriniet
).
ar pogu OK (
3. Ievadiet PIN kodu un spiediet pogu
OK (
).
Lai skatītos pārraidi bloķētā TV kanālā, jāievada drošības kods.
Ja kanāla bloķēšana bijusi veiksmīga, ekrānā būs paziņojums un pie TV kanāla nosaukuma kanālu sarakstā
un TV programmā būs redzama kanāla Bloķēšanas ikona (

).

Raidījuma atgādinājums tiek atzīmēts TV programmā, uzliekot zilas krāsas marķieri uz raidījuma sākuma laika!
Īsi pirms raidījuma sākuma ekrānā parādīsies atgādinājuma paziņojums.
Atgādinājuma dzēšana
• Uz raidījuma, kam ir uzlikts atgādinājums, nospiediet TV pults pogu OK (
).
Neatgādināt un apstipriniet ar pogu OK (

Kā atbloķēt TV kanālu?
1. Uz bloķētā TV kanāla nospiediet
), izvēlieties
TV pults pogu OK (
darbību Atbloķēt kanālu un
).
apstipriniet ar pogu OK (

• Krāsas marķieris tiks noņemts.

Īsceļš: spiediet uz TV pults pogu Pa kreisi (
nospiediet pogu OK (

), izvēlieties TV kanālu un nākotnes pārraidi,

), izvēlieties darbību Atgādināt (atgādinājuma uzlikšanai) vai Neatgādināt

(atgādinājuma dzēšanai) un apstipriniet ar pogu OK (

2. Ievadiet PIN kodu un spiediet pogu OK (

20

), izvēlieties darbību

).

).
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Valodas un subtitru izvēle

Bērnu stūrītis

Tas ir iespējams, jo pārraidēm un
filmām jūs varat izvēlēties audio un
subtitru valodu.

Bērnu Stūrītis ir Interaktīvās TV
papildpakalpojums, kas ļauj bērniem, kuri
vēl neprot lasīt, ērti meklēt un skatīties
savam vecumam atbilstošu saturu, gan
Bērnu pakas kanālu arhīva materiālus,
gan Shortcut Films bērnu saturu. Vecāki
var kontrolēt, ko mazais skatītājs skatās
un ierobežot ilgumu vai nepieciešamības
gadījumā pat bloķēt saturu.

Kā izvēlēties audio valodu?

Kā apskatīties Bērnu stūrīti?

Vai ir iespējams, ka galvenais varonis
runā man saprotamā valodā?

Skatoties televīziju, uz izvēlētās
pārraides nospiediet TV pults pogu
OK (
), no Darbības izvēlnes loga
izvēlieties darbību Valodas izvēle
).
un apstipriniet ar pogu OK (
Izvēlieties sev vēlamo audio valodu
un apstipriniet izvēli ar pogu OK
(
). Pēc apstiprinājuma tiešraides
pārraidei tiks nomainīta audio valoda.

1. Uz TV pults nospiediet pogu
Menu (

).

2. Izvēlieties sadaļu TV Gids un
apakšizvēlni Bērnu stūrītis, apstipriniet
).
ar pogu OK (
Īsceļš, lai skatītos Bērnu stūrīti,
spiediet uz pults dzelteno ātrās
izvēlnes pogu ( ).

Kā izvēlēties subtitru valodu?
Skatoties televīziju, uz izvēlētās
pārraides nospiediet TV pults pogu
OK (
), izvēlieties darbību Subtitri
). Tad
un apstipriniet ar pogu OK (
izvēlieties sev vēlamo subtitru valodu
).
un apstipriniet izvēli ar pogu OK (
Pēc apstiprinājuma tiešraides pārraidei
tiks nomainīta subtitru valoda.

Bērnu stūrīša uzstādījumi
Lai uzliktu iestatījumus, Bērnu stūrītis ir
jāabonē. Kā to izdarīt, vairāk skatīties sadaļā
Abonēšana. Kad tas izdarīts, tad sadaļas Mans
konts apakšsadaļā Bērnu stūrīša uzstādījumi
var izvēlēties primāro un sekundāro audio
valodu, uzlikt laika ierobežojumus vai pat bloķēt
atsevišķas kategorijas

Ievērojiet, ka audio valodas un subtitru izvēle ir iespējama tikai tad, ja TV kanāls šādu iespēju piedāvā.
Pārslēdzot TV kanālus, uzstādītās audio un subtitru valodas netiek saglabātas.
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TV Gida meklētāja izmantošana
1. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties sadaļu TV
Gids un apakšizvēlni Meklētājs, apstipriniet to
).
ar pogu OK (

2. Iznomāt tikai izvēlētās filmas - Shortcut Premiere:
		 No Iesakām noskatīties piedāvājuma (filmu attēli ir sakārtoti ekrāna labajā pusē)
•

Lai iznomātu filmu no Iesakām noskatīties piedāvājuma Shortcut Premiere galvenajā izvēlnes logā,
izmantojiet TV pults pogas (
) un izvēli apstipriniet ar TV pults pogu OK (
).

•

Atvērsies logs Darbību izvēlne, kurā varēsiet izlasīt filmas aprakstu. Izvēlieties darbību Iznomāt filmu un
). Pasūtījuma apstiprinājuma logā ievadiet savu PIN kodu (skat. 37. lpp).
apstipriniet ar pogu OK (

2. Ierakstiet Meklētājā nosaukumu, kuru vēlaties
atrast, un apstipriniet ar TV pults pogu OK
(
). Uz ekrāna parādīsies, kurā kanālā un
laikā ir skatāma norādītā pārraide.
Atcerieties, ka nosaukumus Meklētājā var
rakstīt ar latviešu, krievu un latīņu burtiem.
Meklētājā ierakstus var veikt ar TV pults vai
virtuālās klaviatūras palīdzību. Meklēšana
notiek pēc pārraides nosaukuma.

Meklēšana pēc filmu kataloga
žanriem
1.

Lai atrastu un iznomātu noteikta
žanra filmu, Shortcut galvenajā
izvēlnes logā izvēlieties žanru,
izmantojot TV pults pogas
( ), un izvēli apstipriniet ar TV
).
pults pogu OK (

Shortcut
Vai iespējams kinoseanss, neizejot no mājas?
Tas ir iespējams, vajadzīga tikai
TV pults.
2.

Lai pārvietotos pa filmu kataloga
tematiskajām sadaļām un tajās
iekļautajām filmām, izmantojiet
).
TV pults navigācijas pogas (

Kas ir Shortcut Films?
Vairāku tūkstošu filmu un seriālu abonements.
Kā lietot?
• Izvēlieties sadaļu Shortcut Films un
nospiediet pogu OK (
).
• Izvēlieties vienu no Shortcut Films filmām /
serialiem
• Nospiediet Abonēt, ievadiet savu PIN kodu
un nospiediet pogu OK (
).
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3.

Iepazīstieties ar filmas aprakstu,
ieskatu.

4.

Kad esat izvēlējušies filmu, izvēli
apstipriniet ar TV pults pogu
OK (
).

5.

Shortcut meklētāja izmantošana
1. Lai atvērtu meklēšanas logu,
nospiediet uz TV pults pogu Menu
(
).

Atvērsies logs Darbību izvēlne.
Izvēlieties darbību Iznomāt filmu
un apstipriniet ar pogu OK (
).
Pasūtījuma apstiprinājuma logā
ievadiet savu PIN kodu*

2. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties
sadaļu Shortcut un apakšizvēlni
Meklētājs, izvēli apstipriniet ar
).
pogu OK (

(skat. 38. lpp).

Ja ekrānā parādās paziņojums Nepareizs PIN, mēģiniet vēlreiz!, pārbaudiet PIN kodu un ievadiet to
atkārtoti! Atkārtotas neveiksmes gadījumā zvaniet Lattelecom klientu apkalpošanas dienestam pa
tālruni 177.
Iznomātā video laikā jūs varat izmantot šādas iespējas:
• ielikt grāmatzīmi, lai pēc mirkļa vai
vēlāk turpinātu to skatīties no tās
pašas vietas, nospiežot TV pults
);
pogu Pa kreisi (

daudzfunkcionāla

apturēt

patīt atpakaļ

pauze

skatīties

patīt uz
priekšu

pārlēkt pārlēkt uz
atpakaļ priekšu

3. Ierakstiet Meklētājā filmas
nosaukumu, kuru vēlaties atrast, un
apstipriniet ar TV pults pogu OK (
).
Uz ekrāna parādīsies izvēlētā filma.
• Lai meklētu pēc aktiera vai režisora,
izmantojiet Izvērstās meklēšanas iespēju. Meklēšanu veiciet filmas oriģinālvalodā.
• Lai atrastu filmas nosaukumu pēc pirmā burta, izmantojiet iespēju Iet uz sarakstu.
Īsceļš: Shortcut Premiere, nospiežot TV pults pogu OK (
Meklēt.

), Darbību izvēlnes logā izvēlieties iespēju 		

• apturēt filmu, nospiežot TV pults
pogu (
);
• patīt filmu uz priekšu un atpakaļ,
nospiežot TV pults pogas (
);
• “pārlēkt” 5 minūtes uz priekšu vai
atpakaļ, nospiežot TV pults pogas
(
);
• pārtraukt skatīties filmu, nospiežot
TV pults pogu (
);
• izvēlēties audio un subtitru valodu,
nospiežot TV pults pogu OK (
);
• iznomātās filmas varat skatīties vairākas reizes 48 stundu laikā.
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Mans TV
Vai iespējams apskatīties vienuviet visu, ko esmu pasūtījuši un ierakstījuši?
Tas ir iespējams, jo sadaļa Mans TV ļauj aplūkot jūsu veiktās darbības.
Mans TV ir šādas apakšsadaļas:
• Mani TV ieraksti
• Manas filmas
• Pirkumu vēsture
• Izvēlēties kanālu sarakstu
• Labot kanālu sarakstu

Ierakstīto raidījumu skatīšanās
• Sadaļā Ieraksti vai Tekošie ieraksti
izvēlieties raidījumu un apstipriniet
izvēli ar TV pults pogu OK (
).
• Atveras Darbību izvēlne, kurā
izvēlieties darbību Skatīties un
).
apstipriniet ar pogu OK (

Kā lietot Mans TV?
1. Skatoties televīziju, uz TV pults
nospiediet pogu Menu (
).

Pārraides laikā jūs varat izmantot šādas iespējas:

2. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties
sadaļu Mans TV un sev vēlamo
apakšsadaļu, apstipriniet izvēli ar
).
pogu OK (

• patīt to uz priekšu un atpakaļ, nospiežot TV pults pogas (
• iziet no pārraides skatīšanās iespējams tikai ar pogu (

3. Lai pārvietotos pa Mans TV izvēlni,
izmantojiet TV pults navigācijas
pogas (
).

Ierakstu dzēšana

• apturēt pārraidi, nospiežot TV pults pogu (

);
);

• “pārlēkt” 5 minūtes uz priekšu vai atpakaļ, nospiežot TV pults pogas (

);

).

Raidījumus, kurus esat noskatījušies
vai kuri nav aktuāli, varat izdzēst.

Mani TV ieraksti
• Sadaļā Ieraksti ir iespējams aplūkot ierakstīto raidījumu sarakstu, tos noskatīties un dzēst no saraksta.
• Sadaļā Nākotnes ieraksti ir iespējams apskatīties visus raidījumus, kurus esat pieprasījuši ierakstīt.
Tiklīdz raidījums ir ierakstīts, tas ir apskatāms sadaļā Ieraksti.
• Sadaļā Tekošie ieraksti ir iespējams apskatīties visus raidījumus, kurus esat pieprasījuši ierakstīt
raidījuma skatīšanās laikā. Ieraksti ir pieejami no raidījuma sākuma. Tiklīdz raidījums ir ierakstīts, tas ir
apskatāms sadaļā Ieraksti.
Ieraksti tiek glabāti 7 dienas. Šajā laikā ierakstītos raidījumus var skatīties atkārtoti.
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Manas filmas

Manu kanālu saraksti

Sadaļā Manas filmas ir iespējams
aplūkot Shortcut iegādātās filmas,
kuras vēl ir iespējams noskatīties.
Beidzoties filmas pieejamības laikam,
filmas no šīs sadaļas tiks izdzēstas.

Tā ir jūsu iespēja sagrupēt skatītākos kanālus sev vēlamā secībā! Veidojiet kanālu sarakstu paši!
Katram klientam ir pieejami 5 saraksti.
Kā izveidot Manu kanālu sarakstu?
1. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties
sadaļu Mans TV un apakšsadaļu
Labot kanālu sarakstu, apstipriniet
izvēli, nospiežot pogu OK (
).
2. Izvēlieties vienu Kanālu sarakstu
no piedāvājuma, nospiediet pogu
OK (
).
3. Darbību izvēlnē aktivizējiet
darbību Izvēlies kanālus un
apstipriniet ar pogu OK (
).

Pirkumu vēsture
Šajā sadaļā ir apskatāmi visi Shortcut
veiktie pirkumi: iegādātā pārraide, tās
cena un pirkuma laiks.

4. Manu kanālu izvēles logā ir
redzami visi kanāli.
5. Lai izveidotu savu iemīļotāko TV
kanālu sarakstu, ar TV pults pogām (
) izvēlieties TV kanālus un ar pogu OK (
bumbiņu. Tādējādi kanāli automātiski tiks iekļauti Manu kanālu sarakstā.

) pielieciet tiem

Bumbiņu var noņemt tieši tāpat, kā pielikt – sarakstā izvēloties attiecīgo TV kanālu un nospiežot
pogu OK (
).
Kā atvērt Manu kanālu sarakstu?
• Uz TV pults nospiediet Pa labi (
),
līdz atveras jūsu izveidotais kanālu
saraksts.
• Lai sāktu skatīties izvēlēto kanālu
sarakstu, spiediet pogu OK (
).
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Kā sakārtot Manu kanālu sarakstā ievietotos TV kanālus vēlamā secībā?
1. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties sadaļu Mans TV un apakšsadaļu Labot kanālu sarakstu, atveriet to,
nospiežot pogu OK (
).
2. Darbību izvēlnē izvēlieties darbību Mainīt sarakstu un apstipriniet ar pogu OK (

).

3. Manu kanālu izvēlnes logā ir redzami visi kanāli, kurus esat izvēlējušies.
4. Lai sakārtotu iemīļotākos TV kanālus vēlamā secībā, ar pogām (
) izvēlieties to TV kanālu, kurš
jāpārvieto, un ar pogu OK (
) iezīmējiet to. Kad attiecīgais TV kanāls ir iezīmēts, ar TV pults pogām
(
) pārvietojiet to uz augšu vai leju, lai ievietotu tieši tajā vietā, kur vēlaties, un, nospiežot atkārtoti
), saglabājiet to izvēlētajā vietā.
pogu OK (
5. Kad vajadzīgās izmaiņas ir veiktas, spiediet Iziet.
Kā mainīt nosaukumu Manu kanālu sarakstam?
1. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties
sadaļu Mans TV un apakšsadaļu
Labot kanālu sarakstu, atveriet to,
nospiežot pogu OK (
).

Mans konts
Sadaļā Mans konts ir iespējams veikt
papildu darbības, piemēram,
iegādāties TV kanālus, nomainīt TV
uzstādījumus. Šajā sadaļā ietilpst:
• Abonēšana;
• Uzstādījumi:
- audio uzstādījumi,
- subtitru uzstādījumi,
- drošības kodi,
- video uzstādījumi,
- portāla uzstādījumi
- Bērnu stūrīša uzstādījumi.

2. Darbību izvēlnē izvēlieties darbību
Nosaukums un apstipriniet ar
pogu OK (
).

Sadaļā Abonēšana jums ir iespēja:

3. Ierakstiet sev vēlamo saraksta
nosaukumu un apstipriniet ar
pogu OK (
).

• iegādāties papildu TV kanālus, ko
piedāvā Lattelecom Interaktīvās TV
pakas;
• apskatīties TV pakas, kuras jau ir
aktivizētas - tās ir ar atzīmi ( );
• abonēt Bērnu stūrīti.
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TV pakas

Veiktie pirkumi tiks atspoguļoti arī
Lattelecom kārtējā rēķinā.

Kā iegādāties papildu TV pakas?

Kad TV paka ir nopirkta, TV ekrānā
pie iegādātās pakas parādīsies atzīme
( ).

1. Skatoties televīziju, uz TV pults
nospiediet pogu Menu ( ).
2. Galvenajā izvēlnes logā izvēlieties
sadaļu Mans konts un tās
apakšizvēlni Abonēšana, izvēli
apstipriniet ar pogu OK (
).
3. Atveras TV paku iegādes logs.
4. Apskatieties TV kanālu sarakstu,
kas pieejams katrā no TV pakām,
un cenu, izmantojot navigācijas
pogas (
).

Portāla uzstādījumi

5. Kad esat izvēlējušies TV paku, izvēli
apstipriniet ar TV pults pogu OK
(
).

Sadaļas Mans konts apakšsadaļā Portāla uzstādījumi var izvēlēties sev vēlamo TV portāla valodu un TV
portāla formātu.

6. Atvērsies pasūtījuma
apstiprinājuma logs, kurā ievadiet
savu PIN kodu (skat. informāciju
par kodu 38. lpp).

Portāla valoda
Sadaļas Mans konts apakšsadaļā
Portāla valoda var izvēlēties sev
vēlamo TV portāla valodu.

7. Ja iegāde ir sekmīga, izvēlēto TV
paku varēsiet skatīties jau uzreiz.

• Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties vēlamo portāla
valodu un nospiediet pogu
OK (

).

Portāla formāts
Sadaļas Mans konts apakšsadaļā
Portāla formāts var izvēlēties sev
vēlamo TV portāla formātu.
• Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties vēlamo portāla
formātu un nospiediet pogu
OK (
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Audio uzstādījumi

Drošības kodi

Sadaļas Mans konts apakšsadaļā Audio
uzstādījumi izvēlieties primāro un sekundāro
audio valodu TV kanāliem, kas šādu iespēju
piedāvā.

Drošības koda maiņa

1. Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties vēlamo primāro audio
).
valodu un nospiediet pogu OK (
2. Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties vēlamo sekundāro audio
).
valodu un nospiediet pogu OK (
Izvēlētā audio valoda tiek atzīmēta ar atzīmi
( ). Kanālos, kuros nebūs pieejama jūsu uzstādītā primārā audio valoda, automātiski tiks piedāvāta
sekundārā valoda.

Drošības kods ir 4 (četru) ciparu kombinācija, ko var nomainīt katrs Interaktīvās TV lietotājs. Pirms jūs to
esat nomainījuši, tas ir automātiski uzstādīts kā1234.
Drošības kods ir vajadzīgs, lai ierobežotu piekļuvi atsevišķiem TV kanāliem, mainītu Bērnu stūrīša
iestatījumus, nomainītu kodus (PIN kodu un Drošības kodu) un iznomātu filmas Video nomā.
Kā nomainīt Drošības kodu?
1. Sadaļas Mans konts apakšsadaļā
Drošības kodi izvēlieties Mainīt
kodus un apstipriniet ar pogu OK
(
).
2. Izvēlieties darbību Mainīt Drošības
kodu un apstipriniet ar pogu OK
(
).

Subtitru uzstādījumi

3. Pirms Drošības koda nomaiņas
tiks pieprasīts aktuālais Drošības
kods. Ievadiet ar TV pulti kodu un
).
apstipriniet ar pogu OK (

Sadaļas Mans konts apakšsadaļā Subtitru
uzstādījumi var izvēlēties primāro un sekundāro
subtitru valodu TV kanāliem, kas šādu iespēju
piedāvā, kā arī ieslēgt vai atslēgt subtitrus.

4. Jauno Drošības kodu – brīvi
izvēlētu 4 (četru) ciparu
kombināciju – ievadiet ar TV pulti
un apstipriniet ar pogu OK (
).

1. Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties sev vēlamo primāro subtitru
).
valodu un nospiediet pogu OK (
2. Ar TV pults navigācijas pogām
(
) izvēlieties sev vēlamo sekundāro
subtitru valodu un nospiediet pogu

5. Apstipriniet jauno Drošības kodu,
ievadot atkārtoti izvēlēto ciparu
kombināciju un apstiprinot ar
pogu OK (
).
6. Drošības kods veiksmīgi nomainīts.

OK (
). Izvēlētā subtitru valoda tiek atzīmēta
ar atzīmi ( ).

Bērnu stūrīša uzstādījumi
Sadaļas Mans konts apakšsadaļā Bērnu stūrītis
var iestatīt primāro un sekundāro valodu, laiku,
kurā aplikācija izslēgsies, kā arī sesijas ilgumu.
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PIN koda nomaiņa
PIN kods ir 4 (četru) ciparu kombinācija, ko var nomainīt katrs Interaktīvās TV lietotājs. Pirms jūs to esat
nomainījuši, tas ir automātiski uzstādīts kā 0000.
PIN kods ir vajadzīgs, lai varētu abonēt TV kanālu pakas un iznomātu filmu Video nomā.
Kā nomainīt PIN kodu?
1. Sadaļas Mans konts apakšsadaļā
Drošības kodi izvēlieties Mainīt kodus
un apstipriniet ar pogu OK (
).

Pirmā palīdzība nestandarta situācijās
KĀ RĪKOTIES?
TV ekrānā parādās sekojoša kļūdu informācija:
Error 1: No network available - Problēmas ar Ethernet vadu un tīkla pieslēgumu
Error 2: Could not get an IP address - TV dekoderis nav saņēmis IP adresi, problēmas ar tīkla pieslēgumu
Error 3: Could not download system software - TV dekoderis nav ielādējis korekti programmatūru

2. Izvēlieties darbību Mainīt PIN kodu
un apstipriniet ar pogu OK (
).

Error 4: Could not start the system software - TV dekodera programmatūras darbības kļūda

3. Pirms PIN koda nomaiņas tiks
pieprasīts Drošības kods. Ievadiet
ar TV pulti Drošības kodu un
apstipriniet ar pogu OK (
).

TV dekoders nav pieslēgts interneta modemam. Pārbaudiet visus savienojumus un pārliecinieties, ka
dekodera aizmugurē (virs Ethernet vada savienojuma) deg gan dzeltena, gan zaļa lampiņa.

4. Jauno PIN kodu – brīvi izvēlētu 4
ciparu kombināciju – ievadiet ar TV
pulti un apstipriniet ar pogu OK
(
).
5. Apstipriniet jauno PIN kodu, ievadot atkārtoti izvēlēto ciparu kombināciju un apstiprinot to ar pogu
).
OK (

Lietojot pakalpojumu, saskaraties ar tehniskas dabas problēmām – parādās melns ekrāns, attēls TV ekrānā
apstājas utt. Pirmā palīdzība šādās situācijās:
1. Atvienojiet un no jauna pievienojiet TV dekoderu elektrības padevei. Notiks sistēmas pārlāde un
darbība atjaunosies.
2. Gadījumā, ja TV dekodera restarts nelīdz, lūdzu, pārlādējiet (uz mirkli atvienojiet no elektrības padeves)
gan interneta modemu, gan TV dekoderu.
3. Ja vēl aizvien nekas nav mainījies, lūdzu, zvaniet Lattelecom klientu apkalpošanas dienestam
pa tālruni 177.
TV ekrānā nav redzami TV kanāli. Kā rīkoties?

Video uzstādījumi

Sadaļā Mans konts, Abonēšana, TV pakas pārliecinieties, vai esat abonējis sev vēlamās kanālu pakas.

Ja dekoders ir savienots ar
HDMI vadu:

Pārliecinieties, vai neesat pārslēdzies tikai uz savu kanālu sarakstu. Lai piekļūtu visiem abonētajiem TV
kanāliem, skatoties televīziju, nospiediet uz TV pults pogu Pa labi, izvēlieties TV kanālu no Visi kanāli un
apstipriniet ar pogu OK (
).

• Ekrāna izšķirtspēja
• Attēla formāts
Ja dekoders ir savienots ar
SCART vadu:
• Attēla formāts
• Video formāts

TV ekrānā nav redzami visi abonētie TV kanāli. Kā rīkoties?

TV dekoders nereaģē uz pults komandām. Kā rīkoties?
1. Pārliecinieties, vai pults darbojas – iespējams, ir nepieciešams nomainīt baterijas.
2. Ja pults darbojas un sūta informāciju TV dekoderam, nospiežot pults taustiņus, uz TV dekodera
displeja iedegsies sarkana lampiņa.
3. Ja TV dekodera pults darbojas, bet TV dekoders nereaģē, lūdzu, pārlādējiet TV dekoderu.

• Video izeja
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