
Kā uzstādīt Go3
dekoderu?



Go3 Android dekoders:

Tālvadības pults apskats:

DC

LAN
HDMI

OPTICAL
RF

MICRO SD

USB 2.0

PIESLĒGUMVIETA

Micro SD

USB 2.0

RF

OPTICAL

HDMI

LAN

DC

SD kartes lasītājs

USB pieslēgumvieta zibatmiņai,

peles vai tastatūru pivienošanai

Virszemes televīzijas antenas

pieslēgumvieta

Mini-toslink 3,5mm optiskā

izeja HIFI audio sistēmām

Dekodera pieslēgšanai pie TV

ar HDMI vadu

Dekodera pieslēgšanai pie

interneta ar Ethernet kabeli

barošanas bloka pieslēgumvieta

FUNKCIJA

Ieslēgt/
izslēgt

Meklēšana

D-PAK, OK

Opcijas

Sākums

Atpakaļ

Skaņa klusāk/
izslēgt skaņu/

skaļāk

POGA

Dekodera ieslēgšana/izslēgšana

Satura meklēšana

navigācija un izvēlne

Pāriet uz priekšējo ekrānu

Izveles opcijas

Pāriet uz galveno ekrānu

Skaņas regulēšana, skaņas

izslēgšana

FUNKCIJA
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Kā pieslēgt dekoderu?

Kā sākt lietot dekoderu?

Iespraud strāvas vadu dekodera pieslēgvietai ”DC port” un
pievieno pie strāvas.

Ja vēlies pievienot dekoderu internetam izmantojot ”ethernet” vadu,
savieno to ar rūteri, izmantojot dekodera ”LAN port” pieslēgvietu.
Labākai signāla kvalitātei iesakām izmantot ”ethernet” savienojumu.

Savieno dekoderu ar televizoru, izmantojot HDMI vadu un izvēloties
attiecīgo signāla avotu (source) savā televizorā.

1.

2.

3.

Solis 1. Izvēlies sev vēlamo valodu
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Ja Tu vēlies turpināt dekodera iestatīšanas procesu televizorā,
izvēlies “Izlaist”.

Ja vēlies iestatīt savu televizoru, izmantojot Android telefonu,
izvēlies “Tālāk”. Meklē papildu instrukcijas 10. lapā.





Solis 2. Izvēlies iestatīšanas metodi.
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Solis 3: Ja Tev ir WiFi savienojums, izvēlies savu tīklu

Izvēlies tīklu un ievadi paroli. Ja dekoders ir pievienots internetam,
izmantojot “ethernet” vadu, izlaid šo soli.
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Solis 4.

Lai pievienošanās būtu ātrāka, izlaid pieslēgšanos Google kontam.

Ja tomēr vēlies pieslēgties savam Google kontam, atver 13. lapu
papildu instrukcijām.
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Solis 5. Apstiprinājumi

Izvēloties “Apstiprināt”, Tu dod savu obligāto piekrišanu Google pakalpojumu
sniegšanas noteikumiem, Google konfidencialitātes politikai un Google Play
pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Turpinājumā, Tev tiks dota iespēja
apstiprināt “Atrašanās vietu” un “Palīdziet uzlabot Android” - šīs piekrišanas
nav obligātas.
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Apsveicam, Tavs Go3 dekoders ir veiksmīgi uzstādīts. Apskati, kādas
funkcijas Tev ir pieejamas, un tas arī viss! Baudi vēl vairāk izklaides savā
TV ekrānā!
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* Ja pārdomā un tomēr vēlies pieslēgties savam Google kontam, izvēlies
“Paziņojumi” Go3 sānu izvēlnē, kur to ir iespējams izdarīt. 
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Iestati savu televizoru,
izmantojot Android
telefonu

* Instrukcijas turpinājums no 3. lapas
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Pieslēdzies ar Android telefonu

2

Seko instrukcijām ekrānā

2
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Pieslēdzies ar Android telefonu

Seko instrukcijām ekrānā

3

4
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Pieslēdzies savam
Google kontam

* Instrukcijas turpinājums no 5. lapas
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Izvēlies starp diviem variantiem:

Izmanto savu telefonu vai datoru, lai pieslēgtos savam Google kontam
(nav iespējams, ja esi pievienojis dekoderu internetam, izmantojot
“ethernet”) un seko instrukcijām.

Ievadi sava Google konta epastu un paroli, izmantojot tālvadības pulti.





* Ja Tev nav izveidots Google konts, lūdzu, dodies uz
accounts.google.com/signup, lai to izveidotu. Google kontam iespējams
pievienot jebkuru derīgu epasta adresi.

Pieslēdzies savam Google kontam.
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Papildus:  Papildu lietotņu instalēšana

Izvēlies citas lietotnes, ko vēlies instalēt papildus un spied “Turpināt”.
Tev var nebūt šī soļa, ja neesi iepriekš instalējis citas lietotnes kādā no
savām Android ierīcēm.


