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Kas ir 1188 Internets ar TV
•

Ātrs optiskais internets līdz 100 Mbit/s ar stabilu lejupielādes un augšupielādes ātrumu

•

Kvalitatīva ciparu televīzija ar 70 kanāliem teicamā attēla un skaņas kvalitātē

•

Droši un ērti norēķini - reģistrē savu bankas norēķinu karti regulāriem maksājumiem un ietaupi laiku,
atbrīvojot sevi no ikmēneša rūpēm par laicīgu rēķina apmaksu

1188 TV papildiespējas
TV programma

Tas ir vieglākais veids, kā orientēties TV kanālu programmu piedāvājumā. Apskatieties gan
šodienas TV raidījumu sarakstu, gan programmu turpmākajām dienām.

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.

Kanālu bloķēšana

Uzliekot drošības kodu, liedziet iespēju saviem bērniem skatīties kādu no TV kanāliem.
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1188 TV ierīkošana
TV dekoderi un pultis

Dekoderi

Pults

Pults

Motorola VIP1910-9

Dekoderam

Dekoderiem

Motorola VIP1910-9DB

Motorola VIP1903

Motorola VIP1903

Motorola VIP1910-9
Motorola VIP1910-9DB
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Tipiskākie savienojumi
Ar HDMI kabeli

Ar SCART kabeli

Komplektācija
TV pieslēgšanas pakā ietilpst:
1. TV dekoders Motorola VIP1910-9, vai Motorola VIP1910-9DB,
vai Motorola VIP1903
2. TV dekodera pults
3. 2 gab. AAA baterijas
4. TV dekodera barošanas bloks
5. TV dekodera un televizora savienošanas kabelis (HDMI), 2 m
6. RJ-45/R-J45 savienošanas kabelis (10 m)
7. Pakalpojuma pieslēgšanas un TV dekodera pults
lietošanas instrukcija
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1188 TV pieslēgšanas secība
(1) TV HDMI vada vienu galu iespraudiet TV dekodera HDMI ligzdā, otru – televizora HDMI ligzdā.
(2) Ethernet vada vienu galu pievienot optiskā modema tīkla ligzdā NR. 2 vai Nr.3, otru galu – TV dekodera
Ethernet ligzdā.
(3) TV dekodera barošanas bloku pieslēdziet dekoderim un pie elektrības.
Kad TV dekoders ir pieslēgts, uz tā paneļa jāiedegas sarkanai lampiņai!
Ieslēdziet televizoru un ar dekodera pulti ieslēdziet 1188 TV.
Ekrānā parādīsies ielādes signāls, kas nozīmē, ka pakalpojums tiek aktivizēts (līdz 5 min).

1188 Internets ar TV
optiskais pieslēgums
GPON
Elektrobaro anas
bloks
Elektrobaro anas
bloks

Elektrobaro anas
bloks

(2)

(1)

(3)
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TV pakalpojuma aktivizācija
Kad TV dekoders ir pieslēgts televizoram un ieslēgts, uz TV ekrāna parādīsies šāds attēls.
Pirms ielādes procesa sākšanas visi punkti ekrāna vidū
ir pelēki. Atkarībā no sistēmas ielādes procesa punkti
maina krāsu:
mirgojošs dzeltens punkts – notiek ielādes process;
zaļš punkts – ielāde ir veiksmīgi pabeigta;
sarkans punkts – ielāde nav notikusi.

Ja ielāde nav veiksmīga, lūdzu, pārliecinieties, vai viss saslēgts pareizi un pamēģiniet vēlreiz.
Tikai tad, ja atkārtota ielāde ir neveiksmīga, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruni 90001188.

Tas nozīmē, ka TV dekoders ir pieslēdzies tīklam un
lejupielādē nepieciešamo programmatūru.
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr ielādes process ir pabeigts.
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TV dekodera pults lietošana
Pults sadarbībai ar dekoderiem Motorola VIP1910-9 un Motorola VIP1910-9DB

Ieslēgt / Izslēgt TV

Ievadīt TV kanāla numuru

Atgriezties TV kanālā

Palielināt TV skaļumu
Navigācijas pogas
Četras bultiņu pogas (< >
), kas
atļauj pārvietoties izvēlnē vai
portālā
Samazināt TV skaļumu

Izvēlēties programmas valodu

Atvērt kanāla informācijas logu

Atvērt kanālu sarakstu

Atgriezties iepriekšējā darbībā
Atvērt galveno izvēl nes logu

Atvērt TV kanāla programmu

Pārvietoties pa kreisi
TV programmas izvēlnē

Pārvietoties pa labi
TV programmas izvēlnē

Izslēgt / Ieslēgt TV kanāla skaņu
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TV dekodera pults lietošana
Pults sadarbībai ar dekoderi Motorola VIP1903

Ieslēgt / Izslēgt TV

Ievadīt TV kanāla numuru

Atvērt kanāla informācijas logu

Palielināt /Samazināt TV skaļumu
Izslēgt / Ieslēgt TV kanāla skaņu
Atvērt galveno izvēlnes logu

Navigācijas pogas
Četras bultiņu pogas (< >
), kas
atļauj pārvietoties izvēlnē vai
portālā

Atgriezties TV kanālā

Atvērt kanālu sarakstu

Atgriezties iepriekšējā darbībā
Izvēlēties TV programmas vai
subtitru valodu
Atvērt TV kanāla programmu

Pārvietoties pa kreisi
TV programmas izvēlnē
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Pārvietoties pa labi
TV programmas izvēlnē

1188 TV papildiespēju lietošana
Informācijas logs
Uz TV pults nospiežot pogu Info, atvērsies ieslēgtā TV kanāla informācijas logs.

Šajā logā Jūs variet:
• Sekot līdzi TV kanāla programmai;
• Uzzināt vairāk par Jūs interesējošo pārraidi.

Kā lietot TV kanāla informācijas logu
•

Izvēlieties pārraides valodu vai subtitrus, nospiežot uz TV dekodera pults sarkano pogu ar nozīmi
Valodas. Atcerieties, ka izvēle iespējama tikai tad, ja TV kanāls šādu iespēju piedāvā.

•

Nospiežot uz TV dekodera pults zaļo pogu, atvērsies logs, kurā varēsiet apskatīt visu TV kanālu
programmas.

•

Saņemiet vairāk informācijas par TV raidījumu, nospiežot pogu Info.

•

Nospiežot pogu OK, atvērsies logs, kurā varat apskatīt visus piedāvātos kanālus.

•

Nospiežot pogu Menu, atvērsies logs, kurā ir iespējams mainīt TV portāla uzstādījumus.

Kanālu saraksts
Lai atvērtu kanālu sarakstu, skatoties televīziju,
nospiediet uz TV dekodera pults pogu OK.
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TV programma
TV programma sniedz iespēju aplūkot TV kanālu sarakstu un to programmas šodienai un turpmākajām
dienām, kā arī iepazīties ar raidījumu anotācijām un citu vērtīgu informāciju.
Lai apskatītu TV programmu, skatoties televīziju, nospiediet uz TV dekodera pults zaļo pogu.

Kanālu valodas
Lai izvēlētos pārraides audio un subtitru valodu, nospiediet uz TV dekodera pults sarkano pogu.
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Svarīgi! Pārslēdzot kanālus, kanāla audio un subtitru valoda nesaglabājas. Lai nomainītā valoda
saglabātos, jāmaina audio valodas uzstādījumi, skatīt sadaļu TV kanālu audio un subtitru
valodas izvēle.

Izvēlnes logs
Nospiežot uz TV dekodera pults pogu Menu,
atvērsies izvēlnes logs, kurā Jums ir iespēja
nomainīt portāla uzstādījumus.
Izvēlnē ir iekļautas šādas izvēles:
•
•
•
•
•

Audio valoda
Subtitru valoda
Portāla valoda
Drošības kods
Kanālu bloķēšana

Kā lietot Izvēlnes logu
•

Lai pārvietotos izvēlnes logā, izmantojiet TV dekodera pults navigācijas pogas.

•

Lai apstiprinātu savu izvēli, izmantojiet TV dekodera pults pogu OK.

•

Lai turpinātu skatīties TV pārraidi, izmantojiet TV dekodera pults pogu TV.

•

Lai atvērtu TV programmu, izmantojiet TV dekodera pults zaļo pogu.

TV kanālu audio un subtitru valodas izvēle
Sadaļā Audio valoda izvēlieties pamata audio valodu TV kanāliem, kas šādu iespēju piedāvā.
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Sadaļā Subtitru valoda izvēlieties pamata TV kanālu subtitru valodu tiem kanāliem, kas šādu iespēju piedāvā.
Ar TV pults navigācijas pogām izvēlieties vēlamo audio valodu un nospiediet pogu OK. Izvēlētā audio valoda
tiek atzīmēta TV ekrānā.

Portāla valodas izvēle
Sadaļā Portāla valoda izvēlieties sev vēlamo portāla valodu.
Izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas, izvēlieties sev vēlamo valodu un nospiediet pogu OK.
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Drošības kods
Drošības kods ir paredzēts TV kanālu bloķēšanai, tādējādi ierobežojot piekļūšanu atsevišķiem TV kanāliem.
Sākotnējais drošības kods ir 1234. Nomainiet drošības kodu, attiecīgajā logā izveidojot ar TV dekodera brīvi
izvēlētu četru ciparu kombināciju un apstipriniet to.

Lai nomainītu drošības kodu, rīkojieties šādi:
•
•
•
•

Ievadiet esošo drošības kodu.
Izmantojot TV dekodera pulti, ievadiet brīvi izvēlētu 4 ciparu kombināciju attiecīgajā logā un nospiediet
pogu OK.
Apstipriniet jauno kodu, atkārtoti ievadot izvēlēto 4 ciparu kombināciju un nospiediet pogu OK.
Ja kods ir veiksmīgi nomainīts, uz ekrāna parādīsies paziņojums “Drošības kods nomainīts veiksmīgi!”
Svarīgi! Ja esat aizmirsuši savu drošības kodu, tad, piezvanot uz klientu apkalpošanas tālruni
90001188, Jums tiks atjaunota drošības koda sākotnējā kombinācija 1234
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Kanālu bloķēšana
Lai nobloķētu TV kanālu, rīkojieties šādi:
• Ievadiet drošības kodu;
• Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties nobloķēt, izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas;
• Apstipriniet nobloķēšanu, nospiežot TV dekodera pults pogu OK.
Bloķētajam kanālam tiek uzlikta šāda atzīme (
).

Lai atbloķētu TV kanālu, rīkojieties šādi:
• Ievadiet drošības kodu, lai piekļūtu kanāla bloķēšanas iespējai;
• Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties atbloķēt, izmantojot TV dekodera pults navigācijas pogas;
• Apstipriniet atbloķēšanu, nospiežot TV dekodera pults pogu OK.
). Iziet no izvēlnes ar TV dekodera pults pogu TV.
Bloķētajam kanālam tiks noņemta zīme (
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Pirmā palīdzība nestandarta tehniskās situācijās
TV pakalpojuma aktivizācijas procesā TV ekrānā redzamais pirmais aplis ir sarkans un nekādas darbības nenotiek.
TV dekoders nav pieslēgts interneta modemam. Pārbaudiet visus savienojumus un pārliecinieties, ka
TV dekodera aizmugurē (virs Ethernet vada savienojuma) deg gan dzeltena, gan zaļa lampiņa.
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 elektrobarošanai. Notiks sistēmas pārlāde un darbība
atjaunosies.
2. Gadījumā, ja TV dekodera restarts nelīdz, lūdzu, pārlādējiet (uz mirkli atvienojiet no elektrobarošanas)
gan interneta modemu, gan TV dekoderu.
3. Ja vēl aizvien nekas nav mainījies, lūdzu, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruni 90001188.

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
nomirgos zaļā diode.
3. Ja TV dekodera pults darbojas, bet TV dekoders nereaģē, lūdzu, pārlādējiet TV dekoderu.

1188 Internets ar TV klientu apkalpošanas tālrunis 90001188
www.1188.lv
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