Sveiki! Jūs žiūrite „Apple TV“.

Šiame vadove galite rasti visą informaciją, leisiančią
sukonfigūruoti televizorių ir patogiai įsitaisyti sofoje.
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Turinys

Prijungimas

Naudodami „Apple TV“ prietaisą žiūrėkite didelės raiškos filmus ir TV laidas tiesiogiai
iš skaitmeninės „iTunes Store“ parduotuvės savo plačiaekraniame televizoriuje.
Žiūrėkite įrašus iš „Netflix“ sistemos, sporto bei naujienų tiesiogines transliacijas
ir vaizdo įrašus, tinklalaides, įrašus iš „YouTube“ bei „Vimeo“ svetainių, taip pat
klausykitės interneto radijo. Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės savo muzikos įrašų,
įkeltų į „iCloud“ debesį, naudodamiesi belaidžiu ryšiu klausykitės savo „iTunes“
įrašų, esančių „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje. Peržiūrėkite visame ekrane
rodomas nuotraukas patogiai įsitaisę ant sofos. Pasinaudoję „AirPlay“ belaidžio ryšio
technologija, transliuokite turinį iš „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ prietaisų į „Apple TV“
prietaisą arba išvyskite „iPhone4S“ ir „iPad“ prietaisų darbalaukį televizoriaus ekrane.
Pastaba: prieinamas turinys priklauso nuo regiono. Norint naudotis „AirPlay“
technologija, reikia turėti suderinamos versijos „iOS“ prietaisą.
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1 skyrius.

Prijungimas

Daugiau informacijos apie

Žiūrėkite

Ko reikia norint pradėti

10 psl. esantį skyrių „Ko jums reikės“

„Apple TV“ konfigūravimą

11 psl. esantį skyrių „Apple TV“ konfigūravimas“

Tinklo ryšio konfigūravimą

16 psl. esantį skyrių „Apple TV“ konfigūravimas“

Kaip naudoti „Apple Remote“ pultą

20 psl. esantį skyrių „Kaip naudoti „Apple Remote“
pultą“

„Apple TV“ gedimų šalinimą

26 psl. esantį skyrių „Gedimų šalinimas“

„Apple TV“ saugą ir garantiją

Pridedamą „Apple TV“ svarbios informacijos apie
gaminį vadovą

Kas yra pakuotėje

Kintamosios srovės laidas

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas

Pastaba: Jūsų maitinimo laidas gali skirtis nuo parodyto paveikslėlyje.
1 skyrius.

Prijungimas

7

„Apple TV“ apžvalga

IR spindulių
imtuvas

Būsenos lemputė

Maitinimo
laido prievadas
HDMI
prievadas
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1 skyrius.

Eterneto
prievadas
„Micro USB“ prievadas

Prijungimas

Skaitmeninio garso
optinio kabelio prievadas

IR spindulių imtuvas
Naudokite su komplektuojamu „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu valdyti
„Apple TV“ prietaisą.
Būsenos lemputė
Kai „Apple TV“ prietaisas kraunasi, būsenos lemputė lėtai mirksi. Įjungus „Apple TV“
prietaisą, būsenos lemputė šviečia nepertraukiamai. Žr. 27 psl. esantį skyrių „Būsenos
lemputė“.
Maitinimo laido prievadas
Įkiškite pridedamą maitinimo laidą į „Apple TV“ maitinimo prievadą.
HDMI prievadas
Prijunkite „Apple TV“ prie raiškiojo televizoriaus įkišdami HDMI kabelį į televizoriaus
HDMI prievadą.
„Micro USB“ prievadas
Priežiūrai ir diagnostikai.
Skaitmeninio garso optinio kabelio prievadas
Skaitmeninio garso optiniu kabeliu (vadinamojo „S/PDIF“ arba „TOSLINK“) prijunkite
„Apple TV“ prie namų kino imtuvo, kuriame yra skaitmeninio garso optinio kabelio
prievadas.
Eterneto prievadas
Jeigu jūs naudojatės eterneto tinklu, prijunkite eterneto kabelį.
Integruota 802.11n belaidžio ryšio technologija
Prijunkite „Apple TV“ prie savo belaidžio ryšio tinklo.

1 skyrius.

Prijungimas
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Ko jums reikės
Norint pradėti naudotis „Apple TV“ prietaisu, jums reikės:

Raiškiojo televizoriaus
Raiškiojo televizoriaus (HDTV), galinčio rodyti 720p arba 1080p vaizdo įrašus

Kabelių
HDMI kabelio „Apple TV“ prietaisui prijungti prie televizoriaus
Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas)

Tinklo
802.11a, b, g arba n standarto belaidžio ryšio tinklo (vaizdo įrašams transliuoti
belaidžiu ryšiu reikia 802.11a, g arba n palaikymo) arba „10/100Base-T“ eterneto
tinklo
Plačiajuosčio interneto ryšio (DSL, kabelinio arba LAN)
Jūsų belaidžio ryšio tinklo pavadinimo ir slaptažodžio (jei tokį naudojate)

Programinės įrangos ir paskyros
Norint transliuoti turinį, esantį „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje, naudojant
„Apple TV“, jums reikės:
„iTunes 10.5“ arba naujesnės versijos
„Apple ID“ filmams išsinuomoti arba TV laidoms įsigyti iš „iTunes“ parduotuvės,
taip pat norint naudotis „Home Sharing“ funkcija turiniui transliuoti iš „Mac“ arba
asmeninio kompiuterio
„Netflix“ paskyros transliacijoms žiūrėti. Norint gauti prieigą prie kitų įrašų
internete, jums gali prireikti kitų paskyrų.
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1 skyrius.

Prijungimas

„Apple TV“ konfigūravimas
„Apple TV“ prietaisas jungiamas prie jūsų televizoriaus HDMI prievado, kuriuo
perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas. Prieš konfigūruodami „Apple TV“ prietaisą,
pažvelkite į galinėje jūsų televizoriaus pusėje esančius prievadus, kad įsitikintumėte,
jog turite reikiamus kabelius:
HDMI kabelis: HDMI kabeliu, kuriuo perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas, galite
prijungti „Apple TV“ prietaisą prie raiškiojo televizoriaus arba namų kino imtuvo,
kuriame yra HDMI prievadas.
Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas): pasinaudokite šiuo kabeliu, jei
norite prijungti „Apple TV“ prietaisą prie imtuvo norėdami klausytis garso įrašų.
Svarbu: prieš jungdami „Apple TV“ prietaisą į maitinimo lizdą, atidžiai perskaitykite
šias diegimo instrukcijas ir informaciją apie saugą, kurią galite rasti „Apple TV“
svarbios informacijos apie gaminį vadove.

1 skyrius.

Prijungimas
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1 etapas. Kabelių prijungimas
1 Įkiškite vieną HDMI kabelio galą į galinėje televizoriaus pusėje esantį prievadą.
2 Įkiškite kitą kabelio galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje pusėje esantį HDMI prievadą.
3 Jeigu garso įrašų klausytis naudojate skaitmeninio garso optinį kabelį, įkiškite
vieną kabelio galą į jūsų imtuvo arba televizoriaus garso įvesties prievadą, o kitą – į
galinėje „Apple TV“ prietaiso pusėje esantį skaitmeninio garso optinio kabelio
prievadą.
HDMI prievadas

HDMI prievadas

„Apple TV“
Televizorius
HDMI kabelis

Pastaba: „Apple TV“ prietaisas pasitelkiant integruotąją „802.11“ standarto belaidžio
ryšio technologiją prijungiamas prie jūsų belaidžio ryšio tinklo. Jeigu jūs naudojatės
eterneto tinklu, prijunkite „Apple TV“ prietaisą prie tinklo naudodami eterneto kabelį.
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1 skyrius.

Prijungimas

2 etapas. Prijunkite kintamosios srovės laidą
Įkiškite vieną maitinimo kabelio galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje pusėje esantį
maitinimo prievadą, kitą – į maitinimo lizdą.
Maitinimo prievadas

Svarbu: nedėkite jokių daiktų ant „Apple TV“ prietaiso. Ant viršaus pastatyti
daiktai gali trikdyti belaidžio ryšio signalą. Nedėkite „Apple TV“ prietaiso ant kitos
elektroninės įrangos daugialypės terpės įrangos spintelėje.

3 etapas. Įjunkite savo televizorių ir pasirinkite įvesties kanalą
Pirmą kartą naudojantis „Apple TV“ prietaisu jums padedama pasirinkti kalbą ir
tinklą. Žr. 15 psl. esantį 2 skyrių „Sukonfigūruokite“.
Jeigu pirmą kartą naudojantis „Apple TV“ prietaisu matote tik juodą ekraną,
įsitikinkite, kad savo televizoriuje pasirinkote tą įvesties lizdą, prie kurio prijungėte
televizorių arba namų kino imtuvą. Žr. 4 skyrių „Problemos? Jokių problemų“, kurį
rasite 25 psl., ir ieškokite informacijos apie įvesties prievadus dokumentacijoje, kurią
gavote su televizoriumi.
1 skyrius.

Prijungimas
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Sukonfigūruokite

„Apple TV“ prietaisas padeda pasirinkti bei sukonfigūruoti belaidžio tinklo ryšį ir
prisijungti prie jūsų kompiuteryje įdiegtos „iTunes“ programos, jei norite pasiekti
savo „iTunes“ fonoteką arba kinoteką.

„Apple TV“ prietaiso konfigūravimas
Konfigūruodami „Apple TV“ turėkite su savimi savo tinklo pavadinimą bei slaptažodį
(jei tokį naudojate) ir „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą. Įsitikinkite, kad
tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Apple TV“ prietaiso nėra jokių trukdžių. Daugiau
informacijos, kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu, ieškokite 19 psl. esančiame 3
skyriuje „Žiūrėkite“.
Jeigu:
Naudojate laidinį eterneto tinklą, „Apple TV“ prietaisas automatiškai aptinka jūsų
tinklą.
Naudojate belaidžio ryšio tinklą, „Apple TV“ prietaisas padeda jums pasirinkti ir
sukonfigūruoti jūsų tinklo ryšį.

Kaip prisijungti prie savo belaidžio ryšio tinklo
„Apple TV“ prietaisas padeda jums prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo. Jeigu
jungiatės prie savo tinklo naudodami vardą ir slaptažodį, turėkite juos po ranka.
Pasitelkiant „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą:
1 Pasirinkite sąraše savo tinklą arba įveskite savo tinklo pavadinimą, jeigu tinklas
paslėptas.
2 Įveskite savo tinklo slaptažodį (jei tokį naudojate).
16

2 skyrius.

Sukonfigūruokite

Jei jungiatės nenaudodami DHCP, gali reikėti įvesti savo IP adresą, potinklio kaukę,
maršruto parinktuvo ir DNS serverio adresus.
Norėdami prisijungti prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prijungimas prie „iTunes“ programos
Naudojant „Apple TV“ prietaisą ir norint gauti prieigą prie savo „iTunes“ fonotekos
arba kinotekos, reikia, kad kompiuteryje būtų įdiegta „iTunes 10.5“ arba naujesnė
versija. Reikalavimų sistemai sąrašą galite rasti 10 psl. esančiame skyriuje
„Programinė įranga ir paskyros“.

„iTunes“ programinės įrangos naujinimas
Turėtumėte naujinti savo „iTunes“ programinę įrangą į naujausią versiją:
„Mac“ kompiuteryje „iTunes“ programą naujinti į vėliausią versiją galite pasinaudoję
programa „Software Updater“. Norėdami ją paleisti, pasirinkite „Apple ( ) >
Software Update“.
Naudojant kompiuterį su „Windows“ OS „iTunes“ programą naujinti į vėliausią versiją
galima pasirinkus „iTunes“ meniu „Help“. Paleiskite „iTunes“ programą, pasirinkite
„Help > Check for Updates“.

„Home Sharing“ funkcijos konfigūravimas
Sukonfigūravus tinklo ryšį reikia sukonfigūruoti „iTunes“ programą ir „Apple TV“
prietaisą bendrinti jūsų „iTunes“ fonoteką ir kinoteką. Norint bendrinti „iTunes“
fonoteką ir kinoteką visiems jūsų vietiniame tinkle esantiems kompiuteriams,
kuriuose įjungta „Home Sharing“ funkcija, „iTunes“ programoje ir „Apple TV“ prietaise
reikia įjungti funkciją „Home Sharing“.
2 skyrius.

Sukonfigūruokite
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Norėdami sukonfigūruoti „Home Sharing“ funkciją „iTunes“ programoje:
1 Paleiskite savo kompiuteryje „iTunes“ programą.
2 Pasirinkite meniu „Advanced > Turn On Home Sharing“.
3 Įveskite savo „Apple“ ID ir slaptažodį, tada paspauskite mygtuką „Create Home
Share“.
4 Pakartokite 1–3 etapus visuose kompiuteriuose, kuriuose norite naudotis „Home
Sharing“ funkcija.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iTunes“ programą, paleiskite „iTunes“ ir
meniu pasirinkite „Help > iTunes Help“.
Norėdami sukonfigūruoti „Home Sharing“ funkciją „Apple TV“ prietaise:
1 „Apple TV“ prietaise pasirinkite „Settings > Computers“.
2 Pasirinkite punktą „Turn On Home Sharing“, tuomet įveskite tą patį „Apple ID“ ir
slaptažodį, kurį įvedėte savo kompiuteryje.
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2 skyrius.

Sukonfigūruokite

Žiūrėkite

Skaitykite toliau norėdami sužinoti, kaip naudoti „Apple Remote“ nuotolinio
valdymo pultą su „Apple TV“ prietaisu.

Kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu
Naudokite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą „Apple TV“ prietaiso
parametrams valdyti ir turiniui pasirinkti. Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo
pulto ir „Apple TV“ prietaiso nėra jokių trukdžių.
Pasirinkti

Aukštyn
Į kairę

Į dešinę

Žemyn
MENU

Leisti / pauzė

Meniu
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3 skyrius.

Žiūrėkite

Pagrindinės nuotolinio valdymo pulto funkcijos
Štai, kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu:
Jeigu norite

Darykite taip

Naršyti meniu

Spauskite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę

Pasirinkti meniu elementą

Spauskite mygtuką „Select“

Grįžti į ankstesnį meniu

Spauskite mygtuką „Menu“

Pristabdyti arba tęsti vaizdo / garso atkūrimą

Spauskite „Leisti / pauzė“ (

Grįžti į pagrindinį meniu

Laikykite nuspaudę mygtuką „Menu“

Atstatyti „Apple TV“ nuostatas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus
„Menu“ ir žemyn, kol „Apple TV“ prietaiso
būsenos lemputė ims greitai mirksėti

)

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtukai „aukštyn“ ir „žemyn“ nėra skirti
televizoriaus arba imtuvo garso stiprumui keisti. Norėdami pakeisti garso stiprumą,
naudokite nuotolinio valdymo pultą, kurį gavote su televizoriumi arba imtuvu.

Kaip susieti „Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu
„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas sąveikauja su „Apple TV“ prietaise
integruotu IR spindulių imtuvu. Norėdami nustatyti „Apple TV“ prietaisą, kad šis veiktų
tik su komplekte esančiu pultu, susiekite „Apple TV“ ir nuotolinio valdymo pultą.
Norint susieti „Apple TV“ prietaisą su komplekte esančiu nuotolinio valdymo
pultu:
3 skyrius.

Žiūrėkite
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1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „į dešinę“.
Taip pat galite:
1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti punktą „Settings“.
2 Pasirinkti „General > Remotes > Pair Apple Remote“.
Sėkmingai suporavus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, ant „Apple TV“
prietaiso virš nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas grandies simbolis
( ). „Apple TV“ prietaisą dabar galima valdyti tik naudojant susietąjį nuotolinio
valdymo pultą.

Kaip atsieti „Apple TV“ nuo nuotolinio valdymo pulto
Jeigu pametėte „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, kurį suporavote su
„Apple TV“ prietaisu, pasitelkdami kitą „Apple Remote“ pultą galite atsieti „Apple TV“
prietaisą nuo pamestojo.
Norėdami atsieti „Apple TV“ prietaisą nuo nuotolinio valdymo pulto:
1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „į kairę“.
Taip pat galite:
1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti elementą „Settings“.
2 Pasirinkti „General > Remotes > Unpair Apple Remote“.
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3 skyrius.

Žiūrėkite

Sėkmingai atsiejus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultą, ant „Apple TV“
prietaiso virš nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas nutrauktos grandies
simbolis (
). Dabar galite susieti „Apple TV“ prietaisą su kitu nuotolinio valdymo
pultu.

Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją
Kai „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto baterija baigia išsikrauti, ant „Apple
TV“ prietaiso rodoma nuotolinio valdymo pulto piktograma ir įspėjimo simbolis ( ).
Pakeiskite bateriją CR2032 tipo baterija.

Baterijos skyrius

Norėdami pakeisti bateriją:
1 Pasinaudoję moneta nuimkite baterijos skyriaus dangtelį.
2 Išimkite bateriją.
3 Įdėkite CR2032 tipo bateriją teigiamo krūvio ( ) puse į viršų.
4 Uždėkite baterijos skyriaus dangtelį ir pasinaudodami moneta jį pritvirtinkite.
Svarbu: naudotos baterijos turi būti šalinamos laikantis vietos įstatymų ir direktyvų.
3 skyrius.

Žiūrėkite
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Kaip išsinuomoti filmų ir įsigyti TV laidų
Naudojant „Apple TV“ prietaisą galima tiesiogiai jame išsinuomoti standartinių arba
raiškiųjų filmų ir įsigyti televizijos laidų (kur yra tokia galimybė). Norėdami sužinoti,
kada baigiasi filmo nuomos terminas, skaitykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Įsigytoms TV laidoms jokie terminai netaikomi.
Pasibaigus išnuomoto filmo terminui, jo peržiūrėti nebegalima. Norėdami peržiūrėti
jį dar kartą, galite jį vėl išsinuomoti „iTunes“ parduotuvėje.
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3 skyrius.

Žiūrėkite

Problemos?
Jokių problemų

Daugumą problemų, su kuriomis susiduriate naudodami „Apple TV“ prietaisą,
galima greitai išspręsti laikantis šiame skyriuje pateikiamų patarimų. Norėdami gauti
papildomų patarimų ir informacijos apie gedimų šalinimą, žr. „Apple TV“ palaikymo
tinklalapį adresu www.apple.com/support/appletv.

Gedimų šalinimas
Jei naudojant „Apple TV“ atsirado problema, dažniausiai būna paprastas ir greitas
sprendimas.
Pirmieji veiksmai
Jeigu jūsų „Apple TV“ nereaguoja, pirmiausia įsitikinkite, kad:
Kabeliai, jungiantys „Apple TV“ prietaisą ir jūsų televizorių, yra įkišti iki galo.
„Apple TV“ prietaiso ir televizoriaus maitinimo kabeliai yra gerai įkišti į veikiantį
maitinimo lizdą.
Televizorius yra įjungtas ir pasirinktas tinkamas įvesties kanalas.
„Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie tinklo. Pasirinkite „Settings > General >
Network“ ir pažiūrėkite, ar „Apple TV“ prietaisui yra priskirtas IP adresas.
Jūsų tinklo ir interneto ryšys suaktyvintas ir veikia tinkamai.
Jeigu problema vis dar nedingo, pabandykite atstatyti prietaisų nuostatas: išjunkite
„Apple TV“ prietaisą, televizorių, belaidžio ryšio tinklo įrangą arba bazinę stotį
ir maršruto parinktuvą ištraukdami maitinimo kabelius iš lizdo. Luktelėkite 30
sekundžių ir vėl viską įjunkite.
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4 skyrius.

Problemos? Jokių problemų

Būsenos lemputė
„Apple TV“ prietaiso priekinėje dalyje esanti būsenos lemputė rodo dabartinę
būseną.
Jeigu „Apple TV“ prietaisas

Būsenos lemputė

Įjungtas

Šviečia

Išjungtas arba pristabdytas

Išjungta

Paleidžiamas

Lėtai mirksi

Priima nuotolinio valdymo pulto komandas

Vieną kartą mirkteli

Atmeta nuotolinio valdymo pulto komandą
(jūs susiejote pultą su „Apple TV“ prietaisu,
tačiau naudojate nesusietą pultą)

Sumirksi tris kartus

Susidūrė su problemomis

Greitai mirksi

Papildomi veiksmai
Jeigu „Apple TV“ prietaisas į ankstesnius veiksmus nereaguoja, pabandykite atlikti
šiuos veiksmus.
Jeigu negirdėti jokio garso
Jeigu „Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie imtuvo, įsitikinkite, kad imtuvas
įjungtas.
Įsitikinkite, kad nurodytasis televizoriaus arba imtuvo įvesties kanalas atitinka
įvesties prievadą, prie kurio prijungtas jūsų garso kabelis. Daugiau informacijos
rasite kartu su imtuvu pateiktoje dokumentacijoje.
Įsitikinkite, kad jūsų televizoriaus arba imtuvo garso stiprumas yra pakankamas ir
nenutildytas.
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Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą garso kabelį, tvirtai prijungtą prie „Apple TV“
prietaiso ir jūsų televizoriaus arba imtuvo.
Jeigu garso signalui perduoti naudojate HDMI prievadą, įsitikinkite, kad
jūsų televizoriuje yra galimybė perduoti garsą HDMI prievadu. Kai kuriuose
senesniuose televizoriuose HDMI prievadai yra skirti tik vaizdui perduoti.
Jeigu iš televizoriaus garsiakalbių sklinda triukšmas
Jeigu jūsų televizorius arba garsiakalbiai palaiko „Dolby Digital“ formato garsą,
įsitikinkite, kad nurodyti tinkami televizoriaus ir garsiakalbių „Dolby Digital Out“
parametrai. „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > Audio & Video >
Dolby Digital“, tuomet pasirinkite „On“ arba „Off“.
Jeigu kyla sunkumų bandant peržiūrėti turinį, esantį prietaise su „iOS“, naudojant
„AirPlay“ technologiją
„Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > AirPlay“ ir įsitikinkite, kad
„AirPlay“ funkcija yra įjungta.
Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas su „iOS“ sistema ir „Apple TV“ prietaisas yra tame
pačiame belaidžio ryšio tinkle.
Įsitinkite, kad jūsų prietaise su „iOS“ sistema naudojama 4.3 arba vėlesnės versijos
„iOS“ sistema.
Jeigu bandote pasinaudoti „AirPlay Mirroring“ funkcija, norėdami išvysti savo „iOS“
prietaiso darbalaukį savo televizoriuje, pažiūrėkite, ar jūsų prietaisas palaiko šią
funkciją.
Jeigu „Apple TV“ nerodo jūsų nuotraukų albumų arba skaidrių demonstracijų
Įsitikinkite, kad jūsų nuotraukų bibliotekoje arba kompiuteryje esančiame aplanke
yra nuotraukų.
Įsitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų naudojamas kompiuteris
28

4 skyrius.

Problemos? Jokių problemų

sukonfigūruoti naudoti „Home Sharing“ funkciją. Žr. 17 psl. esantį skyrių
„Prijungimas prie „iTunes“ programos“.
Įsitikinkite, kad esate pažymėję bendrintinas nuotraukas. „iTunes“ programoje
pasirinkite „Advanced > Choose Photos to Share“, tuomet pažymėkite
bendrintinas nuotraukas.
Įsitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris yra tame pačiame
vietiniame tinkle.
Įsitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris naudoja tą pačią „Home
Sharing“ paskyrą.
Jei nematote savo „iTunes“ fonotekos ir kinotekos „Apple TV“ prietaiso meniu
„Computers“
Įsitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir jūsų kompiuteris yra tame pačiame
vietiniame tinkle.
Įsitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir „iTunes“ programa naudoja tą patį paskyros
vardą ir slaptažodį.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Apple TV“ prietaisą.
Jeigu esate susieję „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo
pultu, įsitikinkite, kad naudojate susietąjį pultą.
Jeigu paspaudus susietojo nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Apple TV“ prietaiso
būsenos lemputė mirkteli vieną kartą, problema – ne nuotolinio valdymo pultas.
Žr. 31 psl. esantį skirsnį „Jeigu galite matyti vaizdą, tačiau „Apple TV“ prietaisas
nereaguoja“.
Jeigu naudojate nesusietą nuotolinio valdymo pultą, „Apple TV“ prietaiso būsenos
lemputė mirkteli tris kartus.
4 skyrius.
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Jeigu susiejote „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu,
tačiau pastarojo nerandate, nustatykite „Apple TV“ prietaisą reaguoti į bet kurį
„Apple Remote“ pultą, laikydami nuspaudę kito pulto mygtukus „Menu“ ir „į kairę“
6 sekundes.
Įsitikinkite, kad priekinės „Apple TV“ prietaiso dalies nedengia jokie daiktai.
Jeigu „Apple TV“ prietaisas rodo nuotolinio valdymo pulto paveikslėlį ir įspėjimo
simbolį ( ), reikia pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją. Žr. 23 psl. esantį
skyrių „Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją“.
Jeigu jūsų „Apple TV“ prietaisas neprisijungia prie tinklo
Patikrinkite, ar prietaisas neužkrautas kokiais nors daiktais, ir pakeiskite bazinės
stoties arba „Apple TV“ prietaiso vietą.
Jeigu jūsų tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, įsitikinkite, kad įvedėte teisingą
slaptažodį.
Jeigu tinklas apsaugotas slaptažodžiu, laikinai išjunkite apsaugą bazinėje stotyje ir
pabandykite prisijungti dar kartą.
Patikrinkite „Apple TV“ prietaiso naudojamą IP adresą. Jeigu jo pradžia
169.x.x.x, gali būti, kad maršruto parinktuvas arba bazinė stotis yra netinkamai
sukonfigūruoti. Patikrinkite, ar yra galimybė prisijungti naudojant DHCP protokolą,
arba nustatykite „Apple TV“ prietaisą naudoti jūsų įvestą IP adresą.
„Apple TV“ prietaisas negali prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo, kurio pavadinime
arba slaptažodyje naudojami aukštųjų baitų (išplėstiniai) ASCII arba dvibaičiai
(unikodo) simboliai (pvz., japoniški, korėjietiški arba kiniški).
Jeigu jūsų televizoriuje rodomas miglotas vaizdas arba jis yra juodas
Įsitikinkite, kad jūsų raiškusis televizorius palaiko 720p arba 1080p vaizdo įrašus.
Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą HDMI kabelį, tvirtai prijungtą prie „Apple TV“
prietaiso ir jūsų televizoriaus.
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Įsitikinkite, kad nurodytasis televizoriaus įvesties kanalas atitinka įvesties
prievadą, prie kurio prijungtas HDMI kabelis. Daugiau informacijos rasite kartu su
televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.
Jeigu galite matyti vaizdą, tačiau „Apple TV“ prietaisas nereaguoja
Paspauskite ir palaikykite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtuką
„Menu“, kad grįžtumėte į pagrindinį „Apple TV“ prietaiso meniu.
Įsitikinkite, kad jūsų televizorius įjungtas ir veikia tinkamai. Daugiau informacijos
rasite kartu su televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.
Jeigu esate susieję „Apple TV“ prietaisą su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo
pultu, įsitikinkite, kad naudojate susietąjį pultą. Žr. 21 psl. esantį skyrių „Kaip susieti
„Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu“.
Atstatykite „Apple TV“ prietaiso nuostatas atlikę vieną iš šių veiksmų:
Paspauskite ir laikykite nuspaudę „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto
mygtukus „Menu“ ir „žemyn“, kol „Apple TV“ prietaiso būsenos lemputė ims
greitai mirksėti.
Atjunkite „Apple TV“ prietaisą nuo maitinimo lizdo, palaukite maždaug penkias
sekundes, tuomet vėl prijunkite.

Kaip atstatyti visas jūsų „Apple TV“ nuostatas
Galite atstatyti visas „Apple TV“ prietaiso nuostatas į gamyklines.
Svarbu: atlikus šį veiksmą reikės iš naujo įvesti tinklo ir paskyros informaciją.
Norėdami atstatyti visas nuostatas:
Pasirinkite „Settings > General > Reset > Reset All Settings“.
4 skyrius.
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Kaip atkurti „Apple TV“ prietaiso gamyklines nuostatas
Jeigu „Apple TV“ prietaisas nereaguoja nei į vieną iš išvardytų veiksmų arba jeigu
norite atstatyti „Apple TV“ prietaiso nuostatas į numatytąsias, galite atkurti savo
„Apple TV“ prietaiso programinę įrangą.
Norėdami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas:
Pasirinkite „Settings > General > Reset“ ir tuomet pažymėkite „Restore“.
„Apple TV“ prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimo operacija gali užtrukti, būkite
kantrūs.
Jeigu atkurti nepavyksta arba jeigu „Apple TV“ prietaisas vis dar nereaguoja, galite
atkurti naudodami „iTunes“ programą:
Norėdami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas naudojant „iTunes“
programą:
Ištraukite maitinimo ir HDMI kabelius iš „Apple TV“ prietaiso ir nuneškite juos
prie kompiuterio.
Įkiškite vieną „Micro USB“ kabelio (parduodamo atskirai) galą galinėje „Apple TV“
prietaiso pusėje, o kitą – į kompiuterį.
Įkiškite vieną „Apple TV“ prietaiso laido galą į „Apple TV“ prietaiso galinėje
pusėje esantį maitinimo prievadą, kitą – į maitinimo lizdą.
Paleiskite kompiuteryje „iTunes“ programą, pasirinkite sąraše „Sources“ „Apple
TV“ prietaisą, tada spustelėkite mygtuką „Restore“.
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Paslaugos ir palaikymas
Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti „Apple TV“ prietaisą, galite rasti „iTunes“
programos ekrane pateikiamame žinyne ir žiniatinklyje. Šioje lentelėje nurodoma,
kur gauti informacijos apie programinę įrangą ir paslaugas.
Jeigu norite gauti informacijos apie

Darykite taip

Paslaugas ir pagalbą, diskusijas, mokymo
programas ir „Apple“ programinės įrangos
atsisiuntimo programas

Aplankykite: www.apple.com/support/appletv

„iTunes“ naudojimą „Mac OS X“ operacinėje
sistemoje

Paleiskite „iTunes“ programą ir pasirinkite „Help >
iTunes Help“.
Ekrane pateikiamą „iTunes“ programos mokymo
priemonę (prieinamą tik kai kuriuose regionuose)
galite rasti adresu:
www.apple.com/support/itunes

„iPhoto“ naudojimą „Mac OS X“ operacinėje
sistemoje

Paleiskite „iPhoto“ programą ir pasirinkite
„iPhoto > iPhoto Help“.

Saugos ir atitikties teisinį reglamentavimą

Žr. pridedamą „Apple TV“ prietaiso svarbios
gaminio informacijos vadovą.

Serijos ir modelio numeriai
Jūsų „Apple TV“ serijos numeris yra užrašytas „Apple TV“ prietaiso apatinėje pusėje.
Serijos ir modelio numerius taip pat galite rasti „Apple TV“ prietaiso meniu „Settings“.
„Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > General > About“.
4 skyrius.
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Priežiūra ir valymas
PASTABA: nesilaikant šių priežiūros ir valymo instrukcijų, gali būti sugadintas jūsų
„Apple TV“ prietaisas arba kiti daiktai.

Kištukų ir prievadų naudojimas
Niekada nenaudokite jėgos, kišdami kištuką į prievadą. Patikrinkite, ar prievade nėra
pašalinių objektų. Jei kištukas ir prievadas nesusijungia tarpusavyje pakankamai
lengvai, veikiausiai jie vienas kito neatitinka. Įsitikinkite, kad kištukas atitinka prievadą
ir kad jį į prievadą esate įstatę tinkamai.

„Apple TV“ prietaiso naudojimas priimtinoje temperatūroje
„Apple TV“ prietaisą naudokite ten, kur temperatūra visuomet yra tarp 0 ir 40 °C
(32–104 °F).

„Apple TV“ prietaiso išorės valymas
Norėdami nuvalyti „Apple TV“ prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir visus kabelius.
Naudokite minkštą audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į angas.
Valydami „Apple TV“ prietaisą nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerozolinių
purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių.

Tinkamas „Apple TV“ prietaiso išmetimas
Daugiau informacijos apie tinkamą „Apple TV“ prietaiso išmetimą ir kitą svarbią
atitikties teisinio reglamentavimo informaciją galite rasti „Apple TV“ prietaiso
svarbios gaminio informacijos vadove.
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„Apple Inc.“
© 2012 „Apple Inc.“. Visos teisės ginamos.
Remiantis autorių teisių įstatymais, šį vadovą arba
kurią nors jo dalį draudžiama kopijuoti be raštiško
„Apple“ sutikimo.
Buvo dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti
šiame vadove pateikiamos informacijos tikslumą.
„Apple“ neatsako už spausdinimo arba perrašymo
klaidas.
„Apple“
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com
„Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių
ženklas, įregistruotas JAV ir kitose šalyse. „Apple“
klaviatūros logotipo naudojimas (OptionShift-K) komerciniams tikslams be išankstinio
raštiško „Apple“ sutikimo laikomas pažeidimu
ir nesąžiningu konkuravimu, pažeidžiant
federalinius ir valstijų įstatymus.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Apple TV“,
„iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod touch“, „iTunes“,
„Mac“ ir „Mac OS“ yra JAV ir kitose šalyse
registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple Store“, „iCloud“ ir „iTunes Store“ yra „Apple
Inc.“ paslaugų ženklai, įregistruoti JAV ir kitose
valstybėse.
IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba „Cisco“ JAV
ir kitose šalyse registruotas prekių ženklas,
naudojamas gavus licenciją.
Pagaminta gavus „Dolby Laboratories“ bendrovės
licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos
„D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai. Konfidencialūs neskelbiami darbai, ©
1992–1997 m. „Dolby Laboratories, Inc.“. Visos
teisės saugomos.
Kitų įmonių ir gaminių pavadinimai, paminėti
šioje instrukcijoje, gali būti atitinkamų įmonių
prekių ženklai. Trečiųjų šalių gaminiai minimi tik
informavimo tikslais ir tai nėra nei pasiūlymas, nei
rekomendacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės
už šių gaminių funkcionavimą ar naudojimą.

