
Sveiki! J!s "i!rite „Apple TV“.

!iame vadove galite rasti vis" informacij", leisian#i" 
sukon$g%ruoti televizori& ir patogiai 'sitaisyti sofoje.
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Naudodami „Apple TV“ prietais$ "i#r!kite didel!s rai%kos filmus ir TV laidas tiesiogiai 
i% skaitmenin!s „iTunes Store“ parduotuv!s savo pla(iaekraniame televizoriuje. 
)i#r!kite 'ra%us i% „Netflix“ sistemos, sporto bei naujien& tiesiogines transliacijas 
ir vaizdo 'ra%us, tinklalaides, 'ra%us i% „YouTube“ bei „Vimeo“ svetaini&, taip pat 
klausykit!s interneto radijo. )i#r!kite nuotraukas ir klausykit!s savo muzikos 'ra%&, 
'kelt& ' „iCloud“ debes', naudodamiesi belaid"iu ry%iu klausykit!s savo „iTunes“ 
'ra%&, esan(i& „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje. Per"i#r!kite visame ekrane 
rodomas nuotraukas patogiai 'sitais* ant sofos. Pasinaudoj* „AirPlay“ belaid"io ry%io 
technologija, transliuokite turin' i% „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ prietais& ' „Apple TV“ 
prietais$ arba i%vyskite „iPhone4S“ ir „iPad“ prietais& darbalauk' televizoriaus ekrane.

Pastaba: prieinamas turinys priklauso nuo regiono. Norint naudotis „AirPlay“ 
technologija, reikia tur!ti suderinamos versijos „iOS“ prietais$.
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Daugiau informacijos apie #i!r$kite

Ko reikia norint prad)ti 10 psl. esant' skyri& „Ko jums reik!s“

„Apple TV“ kon$g%ravim" 11 psl. esant' skyri& „Apple TV“ konfig#ravimas“

Tinklo ry*io kon$g%ravim" 16 psl. esant' skyri& „Apple TV“ konfig#ravimas“

Kaip naudoti „Apple Remote“ pult" 20 psl. esant' skyri& „Kaip naudoti „Apple Remote“ 
pult$“

„Apple TV“ gedim& *alinim" 26 psl. esant' skyri& „Gedim& %alinimas“

„Apple TV“ saug" ir garantij" Pridedam$ „Apple TV“ svarbios informacijos apie 
gamin' vadov$

Kas yra pakuot)je

Pastaba: J#s& maitinimo laidas gali skirtis nuo parodyto paveiksl!lyje.

Kintamosios srov!s laidas „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas
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„Apple TV“ ap+valga

IR spinduli& 
imtuvas

B#senos lemput!

ᎈ�Maitinimo 
laido prievadas

ጳ�HDMI 
prievadas

ፃ „Micro USB“ prievadas

ጿ Eterneto 
prievadas

Skaitmeninio garso 
optinio kabelio prievadas
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IR spinduli& imtuvas
Naudokite su komplektuojamu „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu valdyti 
„Apple TV“ prietais$.

B%senos lemput)
Kai „Apple TV“ prietaisas kraunasi, b#senos lemput! l!tai mirksi. +jungus „Apple TV“ 
prietais$, b#senos lemput! %vie(ia nepertraukiamai. )r. 27 psl. esant' skyri& „B#senos 
lemput!“.

ᎈ Maitinimo laido prievadas
+ki%kite pridedam$ maitinimo laid$ ' „Apple TV“ maitinimo prievad$.

ጳ HDMI prievadas
Prijunkite „Apple TV“ prie rai%kiojo televizoriaus 'ki%dami HDMI kabel' ' televizoriaus 
HDMI prievad$.

ፃ „Micro USB“ prievadas
Prie"i#rai ir diagnostikai.

Skaitmeninio garso optinio kabelio prievadas
Skaitmeninio garso optiniu kabeliu (vadinamojo „S/PDIF“ arba „TOSLINK“) prijunkite 
„Apple TV“ prie nam& kino imtuvo, kuriame yra skaitmeninio garso optinio kabelio 
prievadas.

ጿ Eterneto prievadas
Jeigu j#s naudojat!s eterneto tinklu, prijunkite eterneto kabel'.

፪ Integruota 802.11n belaid+io ry*io technologija
Prijunkite „Apple TV“ prie savo belaid"io ry%io tinklo.
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Ko jums reik)s
Norint prad!ti naudotis „Apple TV“ prietaisu, jums reik!s:

Rai%kiojo televizoriaus
Rai%kiojo televizoriaus (HDTV), galin(io rodyti 720p arba 1080p vaizdo 'ra%us

Kabeli&
 ̆ HDMI kabelio „Apple TV“ prietaisui prijungti prie televizoriaus

 ̆ Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas)

Tinklo
 ̆ 802.11a, b, g arba n standarto belaid"io ry%io tinklo (vaizdo 'ra%ams transliuoti 

belaid"iu ry%iu reikia 802.11a, g arba n palaikymo) arba „10/100Base-T“ eterneto 
tinklo

 ̆ Pla(iajuos(io interneto ry%io (DSL, kabelinio arba LAN)

 ̆ J#s& belaid"io ry%io tinklo pavadinimo ir slapta"od"io (jei tok' naudojate)

Programin$s 'rangos ir paskyros
Norint transliuoti turin', esant' „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje, naudojant 
„Apple TV“, jums reik!s:

 ̆ „iTunes 10.5“ arba naujesn!s versijos

 ̆ „Apple ID“ filmams i%sinuomoti arba TV laidoms 'sigyti i% „iTunes“ parduotuv!s, 
taip pat norint naudotis „Home Sharing“ funkcija turiniui transliuoti i% „Mac“ arba 
asmeninio kompiuterio

 ̆ „Netflix“ paskyros transliacijoms "i#r!ti. Norint gauti prieig$ prie kit& 'ra%& 
internete, jums gali prireikti kit& paskyr&.
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„Apple TV“ kon$g%ravimas
„Apple TV“ prietaisas jungiamas prie j#s& televizoriaus HDMI prievado, kuriuo 
perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas. Prie% konfig#ruodami „Apple TV“ prietais$, 
pa"velkite ' galin!je j#s& televizoriaus pus!je esan(ius prievadus, kad 'sitikintum!te, 
jog turite reikiamus kabelius:

 ̆ HDMI kabelis: HDMI kabeliu, kuriuo perduodamas tiek garsas, tiek vaizdas, galite 
prijungti „Apple TV“ prietais$ prie rai%kiojo televizoriaus arba nam& kino imtuvo, 
kuriame yra HDMI prievadas.

 ̆ Skaitmeninio garso optinis kabelis (neprivalomas): pasinaudokite %iuo kabeliu, jei 
norite prijungti „Apple TV“ prietais$ prie imtuvo nor!dami klausytis garso 'ra%&.

Svarbu: prie% jungdami „Apple TV“ prietais$ ' maitinimo lizd$, atid"iai perskaitykite 
%ias diegimo instrukcijas ir informacij$ apie saug$, kuri$ galite rasti „Apple TV“ 
svarbios informacijos apie gamin' vadove.
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1 etapas. Kabeli& prijungimas
1 +ki%kite vien$ HDMI kabelio gal$ ' galin!je televizoriaus pus!je esant' prievad$.

2 +ki%kite kit$ kabelio gal$ ' „Apple TV“ prietaiso galin!je pus!je esant' HDMI prievad$.

3 Jeigu garso 'ra%& klausytis naudojate skaitmeninio garso optin' kabel', 'ki%kite 
vien$ kabelio gal$ ' j#s& imtuvo arba televizoriaus garso 'vesties prievad$, o kit$ – ' 
galin!je „Apple TV“ prietaiso pus!je esant' skaitmeninio garso optinio kabelio 
prievad$.

Pastaba: „Apple TV“ prietaisas pasitelkiant integruot$j$ „802.11“ standarto belaid"io 
ry%io technologij$ prijungiamas prie j#s& belaid"io ry%io tinklo. Jeigu j#s naudojat!s 
eterneto tinklu, prijunkite „Apple TV“ prietais$ prie tinklo naudodami eterneto kabel'.

HDMI prievadas HDMI prievadas

„Apple TV“

Televizorius

HDMI kabelis
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2 etapas. Prijunkite kintamosios srov$s laid(
+ki%kite vien$ maitinimo kabelio gal$ ' „Apple TV“ prietaiso galin!je pus!je esant' 
maitinimo prievad$, kit$ – ' maitinimo lizd$.

Svarbu: ned!kite joki& daikt& ant „Apple TV“ prietaiso. Ant vir%aus pastatyti 
daiktai gali trikdyti belaid"io ry%io signal$. Ned!kite „Apple TV“ prietaiso ant kitos 
elektronin!s 'rangos daugialyp!s terp!s 'rangos spintel!je.

3 etapas. )junkite savo televizori& ir pasirinkite 'vesties kanal(
Pirm$ kart$ naudojantis „Apple TV“ prietaisu jums padedama pasirinkti kalb$ ir 
tinkl$. )r. 15 psl. esant' 2 skyri& „Sukonfig#ruokite“.

Jeigu pirm$ kart$ naudojantis „Apple TV“ prietaisu matote tik juod$ ekran$, 
'sitikinkite, kad savo televizoriuje pasirinkote t$ 'vesties lizd$, prie kurio prijung!te 
televizori& arba nam& kino imtuv$. )r. 4 skyri& „Problemos? Joki& problem&“, kur' 
rasite 25 psl., ir ie%kokite informacijos apie 'vesties prievadus dokumentacijoje, kuri$ 
gavote su televizoriumi. 

ᎈ Maitinimo prievadas





Sukonfig!ruokite
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„Apple TV“ prietaisas padeda pasirinkti bei sukonfig#ruoti belaid"io tinklo ry%' ir 
prisijungti prie j#s& kompiuteryje 'diegtos „iTunes“ programos, jei norite pasiekti 
savo „iTunes“ fonotek$ arba kinotek$.

„Apple TV“ prietaiso kon$g%ravimas
Konfig#ruodami „Apple TV“ tur!kite su savimi savo tinklo pavadinim$ bei slapta"od' 
(jei tok' naudojate) ir „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$. +sitikinkite, kad 
tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Apple TV“ prietaiso n!ra joki& trukd"i&. Daugiau 
informacijos, kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu, ie%kokite 19 psl. esan(iame 3 
skyriuje „)i#r!kite“.

Jeigu:

 ̆ Naudojate laidin! eterneto tinkl", „Apple TV“ prietaisas automati%kai aptinka j#s& 
tinkl$.

 ̆ Naudojate belaid#io ry$io tinkl", „Apple TV“ prietaisas padeda jums pasirinkti ir 
sukonfig#ruoti j#s& tinklo ry%'.

Kaip prisijungti prie savo belaid"io ry%io tinklo
„Apple TV“ prietaisas padeda jums prisijungti prie belaid"io ry%io tinklo. Jeigu 
jungiat!s prie savo tinklo naudodami vard$ ir slapta"od', tur!kite juos po ranka.

Pasitelkiant „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$:

1 Pasirinkite s$ra%e savo tinkl$ arba 'veskite savo tinklo pavadinim$, jeigu tinklas 
pasl!ptas.

2 +veskite savo tinklo slapta"od' (jei tok' naudojate).
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Jei jungiat!s nenaudodami DHCP, gali reik!ti 'vesti savo IP adres$, potinklio kauk*, 
mar%ruto parinktuvo ir DNS serverio adresus.

Nor!dami prisijungti prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prijungimas prie „iTunes“ programos
Naudojant „Apple TV“ prietais$ ir norint gauti prieig$ prie savo „iTunes“ fonotekos 
arba kinotekos, reikia, kad kompiuteryje b#t& 'diegta „iTunes 10.5“ arba naujesn! 
versija. Reikalavim& sistemai s$ra%$ galite rasti 10 psl. esan(iame skyriuje 
„Programin! 'ranga ir paskyros“.

„iTunes“ programin$s 'rangos naujinimas
Tur!tum!te naujinti savo „iTunes“ programin* 'rang$ ' naujausi$ versij$:

 ̆ „Mac“ kompiuteryje „iTunes“ program$ naujinti ' v!liausi$ versij$ galite pasinaudoj* 
programa „Software Updater“. Nor!dami j$ paleisti, pasirinkite „Apple (ፇ) > 
Software Update“.

 ̆ Naudojant kompiuter! su „Windows“ OS „iTunes“ program$ naujinti ' v!liausi$ versij$ 
galima pasirinkus „iTunes“ meniu „Help“. Paleiskite „iTunes“ program$, pasirinkite 
„Help > Check for Updates“.

„Home Sharing“ funkcijos konfig!ravimas
Sukonfig#ravus tinklo ry%' reikia sukonfig#ruoti „iTunes“ program$ ir „Apple TV“ 
prietais$ bendrinti j#s& „iTunes“ fonotek$ ir kinotek$. Norint bendrinti „iTunes“ 
fonotek$ ir kinotek$ visiems j#s& vietiniame tinkle esantiems kompiuteriams, 
kuriuose 'jungta „Home Sharing“ funkcija, „iTunes“ programoje ir „Apple TV“ prietaise 
reikia 'jungti funkcij$ „Home Sharing“.
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Nor)dami sukon$g%ruoti „Home Sharing“ funkcij" „iTunes“ programoje:

1 Paleiskite savo kompiuteryje „iTunes“ program$.

2 Pasirinkite meniu „Advanced > Turn On Home Sharing“.

3 +veskite savo „Apple“ ID ir slapta"od', tada paspauskite mygtuk$ „Create Home 
Share“.

4 Pakartokite 1–3 etapus visuose kompiuteriuose, kuriuose norite naudotis „Home 
Sharing“ funkcija. 

Nor!dami gauti daugiau informacijos apie „iTunes“ program$, paleiskite „iTunes“ ir 
meniu pasirinkite „Help > iTunes Help“.

Nor)dami sukon$g%ruoti „Home Sharing“ funkcij" „Apple TV“ prietaise:

1 „Apple TV“ prietaise pasirinkite „Settings > Computers“.

2 Pasirinkite punkt$ „Turn On Home Sharing“, tuomet 'veskite t$ pat' „Apple ID“ ir 
slapta"od', kur' 'ved!te savo kompiuteryje.



#i!r$kite
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Skaitykite toliau nor!dami su"inoti, kaip naudoti „Apple Remote“ nuotolinio 
valdymo pult$ su „Apple TV“ prietaisu.

Kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu
Naudokite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$ „Apple TV“ prietaiso 
parametrams valdyti ir turiniui pasirinkti. +sitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo 
pulto ir „Apple TV“ prietaiso n!ra joki& trukd"i&.

MENU

Auk%tyn

+ kair*

)emyn

Meniu

Pasirinkti

+ de%in*

Leisti / pauz!
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Pagrindin)s nuotolinio valdymo pulto funkcijos
,tai, kaip naudotis „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu:

Jeigu norite Darykite taip

Nar*yti meniu Spauskite auk%tyn, "emyn, ' kair* arba ' de%in*

Pasirinkti meniu element" Spauskite mygtuk$ „Select“

Gr'+ti ' ankstesn' meniu Spauskite mygtuk$ „Menu“

Pristabdyti arba t,sti vaizdo / garso atk%rim" Spauskite „Leisti / pauz!“ (Ꮆ)

Gr'+ti ' pagrindin' meniu Laikykite nuspaud* mygtuk$ „Menu“

Atstatyti „Apple TV“ nuostatas Paspauskite ir laikykite nuspaud* mygtukus 
„Menu“ ir "emyn, kol „Apple TV“ prietaiso 
b#senos lemput! ims greitai mirks!ti

„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtukai „auk%tyn“ ir „"emyn“ n!ra skirti 
televizoriaus arba imtuvo garso stiprumui keisti. Nor!dami pakeisti garso stiprum$, 
naudokite nuotolinio valdymo pult$, kur' gavote su televizoriumi arba imtuvu.

Kaip susieti „Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu
„Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultas s$veikauja su „Apple TV“ prietaise 
integruotu IR spinduli& imtuvu. Nor!dami nustatyti „Apple TV“ prietais$, kad %is veikt& 
tik su komplekte esan(iu pultu, susiekite „Apple TV“ ir nuotolinio valdymo pult$.

Norint susieti „Apple TV“ prietais" su komplekte esan#iu nuotolinio valdymo 
pultu:
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1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pult$ tiesiai ' „Apple TV“ prietais$.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaud* 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „' de%in*“.

Taip pat galite:

1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti punkt$ „Settings“.

2 Pasirinkti „General > Remotes > Pair Apple Remote“.

S!kmingai suporavus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$, ant „Apple TV“ 
prietaiso vir% nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas grandies simbolis  
(Ꮌ). „Apple TV“ prietais$ dabar galima valdyti tik naudojant susiet$j' nuotolinio 
valdymo pult$.

Kaip atsieti „Apple TV“ nuo nuotolinio valdymo pulto
Jeigu pamet!te „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$, kur' suporavote su 
„Apple TV“ prietaisu, pasitelkdami kit$ „Apple Remote“ pult$ galite atsieti „Apple TV“ 
prietais$ nuo pamestojo.

Nor)dami atsieti „Apple TV“ prietais" nuo nuotolinio valdymo pulto:

1 Nukreipkite nuotolinio valdymo pult$ tiesiai ' „Apple TV“ prietais$.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaud* 6 sekundes mygtukus „Menu“ ir „' kair*“.

Taip pat galite:

1 „Apple TV“ prietaiso pagrindiniame meniu pasirinkti element$ „Settings“.

2 Pasirinkti „General > Remotes > Unpair Apple Remote“.
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S!kmingai atsiejus „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pult$, ant „Apple TV“ 
prietaiso vir% nuotolinio valdymo pulto piktogramos rodomas nutrauktos grandies 
simbolis (Ꮋ). Dabar galite susieti „Apple TV“ prietais$ su kitu nuotolinio valdymo 
pultu.

Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterij"
Kai „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto baterija baigia i%sikrauti, ant „Apple 
TV“ prietaiso rodoma nuotolinio valdymo pulto piktograma ir 'sp!jimo simbolis (ᎅ). 
Pakeiskite baterij$ CR2032 tipo baterija.

Nor)dami pakeisti baterij":

1 Pasinaudoj* moneta nuimkite baterijos skyriaus dangtel'.

2 I%imkite baterij$.

3 +d!kite CR2032 tipo baterij$ teigiamo kr#vio (ᎌ) puse ' vir%&.

4 U"d!kite baterijos skyriaus dangtel' ir pasinaudodami moneta j' pritvirtinkite. 

Svarbu: naudotos baterijos turi b#ti %alinamos laikantis vietos 'statym& ir direktyv&.

Baterijos skyrius
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Kaip i*sinuomoti $lm& ir 'sigyti TV laid&
Naudojant „Apple TV“ prietais$ galima tiesiogiai jame i%sinuomoti standartini& arba 
rai%ki&j& film& ir 'sigyti televizijos laid& (kur yra tokia galimyb!). Nor!dami su"inoti, 
kada baigiasi filmo nuomos terminas, skaitykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 
+sigytoms TV laidoms jokie terminai netaikomi.

Pasibaigus i%nuomoto filmo terminui, jo per"i#r!ti nebegalima. Nor!dami per"i#r!ti 
j' dar kart$, galite j' v!l i%sinuomoti „iTunes“ parduotuv!je.



Problemos?  
Joki& problem&
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Daugum$ problem&, su kuriomis susiduriate naudodami „Apple TV“ prietais$, 
galima greitai i%spr*sti laikantis %iame skyriuje pateikiam& patarim&. Nor!dami gauti 
papildom& patarim& ir informacijos apie gedim& %alinim$, "r. „Apple TV“ palaikymo 
tinklalap' adresu www.apple.com/support/appletv.

Gedim& *alinimas
Jei naudojant „Apple TV“ atsirado problema, da"niausiai b#na paprastas ir greitas 
sprendimas.

Pirmieji veiksmai

Jeigu j#s& „Apple TV“ nereaguoja, pirmiausia 'sitikinkite, kad:

 ̆ Kabeliai, jungiantys „Apple TV“ prietais$ ir j#s& televizori&, yra 'ki%ti iki galo.

 ̆ „Apple TV“ prietaiso ir televizoriaus maitinimo kabeliai yra gerai 'ki%ti ' veikiant' 
maitinimo lizd$.

 ̆ Televizorius yra 'jungtas ir pasirinktas tinkamas 'vesties kanalas.

 ̆ „Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie tinklo. Pasirinkite „Settings > General > 
Network“ ir pa"i#r!kite, ar „Apple TV“ prietaisui yra priskirtas IP adresas.

 ̆ J#s& tinklo ir interneto ry%ys suaktyvintas ir veikia tinkamai.

Jeigu problema vis dar nedingo, pabandykite atstatyti prietais& nuostatas: i%junkite 
„Apple TV“ prietais$, televizori&, belaid"io ry%io tinklo 'rang$ arba bazin* stot' 
ir mar%ruto parinktuv$ i%traukdami maitinimo kabelius i% lizdo. Luktel!kite 30 
sekund"i& ir v!l visk$ 'junkite.
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B!senos lemput$

„Apple TV“ prietaiso priekin!je dalyje esanti b#senos lemput! rodo dabartin* 
b#sen$.

Jeigu „Apple TV“ prietaisas B!senos lemput$

-jungtas ,vie(ia

I*jungtas arba pristabdytas I%jungta

Paleid+iamas L!tai mirksi

Priima nuotolinio valdymo pulto komandas Vien$ kart$ mirkteli

Atmeta nuotolinio valdymo pulto komand" 
(j%s susiejote pult" su „Apple TV“ prietaisu, 
ta#iau naudojate nesusiet" pult")

Sumirksi tris kartus

Susid%r) su problemomis Greitai mirksi

Papildomi veiksmai

Jeigu „Apple TV“ prietaisas ' ankstesnius veiksmus nereaguoja, pabandykite atlikti 
%iuos veiksmus.

Jeigu negird)ti jokio garso
 ̆ Jeigu „Apple TV“ prietaisas yra prijungtas prie imtuvo, 'sitikinkite, kad imtuvas 

'jungtas.
 ̆ +sitikinkite, kad nurodytasis televizoriaus arba imtuvo 'vesties kanalas atitinka 

'vesties prievad$, prie kurio prijungtas j#s& garso kabelis. Daugiau informacijos 
rasite kartu su imtuvu pateiktoje dokumentacijoje.

 ̆ +sitikinkite, kad j#s& televizoriaus arba imtuvo garso stiprumas yra pakankamas ir 
nenutildytas.



28 4 skyrius.        Problemos? Joki& problem& 

 ̆ +sitikinkite, kad naudojate tinkam$ garso kabel', tvirtai prijungt$ prie „Apple TV“ 
prietaiso ir j#s& televizoriaus arba imtuvo.

 ̆ Jeigu garso signalui perduoti naudojate HDMI prievad$, 'sitikinkite, kad 
j#s& televizoriuje yra galimyb! perduoti gars$ HDMI prievadu. Kai kuriuose 
senesniuose televizoriuose HDMI prievadai yra skirti tik vaizdui perduoti.

Jeigu i* televizoriaus garsiakalbi& sklinda triuk*mas
 ̆ Jeigu j#s& televizorius arba garsiakalbiai palaiko „Dolby Digital“ formato gars$, 

'sitikinkite, kad nurodyti tinkami televizoriaus ir garsiakalbi& „Dolby Digital Out“ 
parametrai. „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > Audio & Video > 
Dolby Digital“, tuomet pasirinkite „On“ arba „O-“.

Jeigu kyla sunkum& bandant per+i%r)ti turin', esant' prietaise su „iOS“, naudojant 
„AirPlay“ technologij"
 ̆ „Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > AirPlay“ ir 'sitikinkite, kad 

„AirPlay“ funkcija yra 'jungta.
 ̆ +sitikinkite, kad j#s& prietaisas su „iOS“ sistema ir „Apple TV“ prietaisas yra tame 

pa(iame belaid"io ry%io tinkle.
 ̆ +sitinkite, kad j#s& prietaise su „iOS“ sistema naudojama 4.3 arba v!lesn!s versijos 

„iOS“ sistema.
 ̆ Jeigu bandote pasinaudoti „AirPlay Mirroring“ funkcija, nor!dami i%vysti savo „iOS“ 

prietaiso darbalauk' savo televizoriuje, pa"i#r!kite, ar j#s& prietaisas palaiko %i$ 
funkcij$.

Jeigu „Apple TV“ nerodo j%s& nuotrauk& album& arba skaidri& demonstracij&
 ̆ +sitikinkite, kad j#s& nuotrauk& bibliotekoje arba kompiuteryje esan(iame aplanke 

yra nuotrauk&.
 ̆ +sitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir j#s& naudojamas kompiuteris 
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sukonfig#ruoti naudoti „Home Sharing“ funkcij$. )r. 17 psl. esant' skyri& 
„Prijungimas prie „iTunes“ programos“.

 ̆ +sitikinkite, kad esate pa"ym!j* bendrintinas nuotraukas. „iTunes“ programoje 
pasirinkite „Advanced > Choose Photos to Share“, tuomet pa"ym!kite 
bendrintinas nuotraukas.

 ̆ +sitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir j#s& kompiuteris yra tame pa(iame 
vietiniame tinkle.

 ̆ +sitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir j#s& kompiuteris naudoja t$ pa(i$ „Home 
Sharing“ paskyr$.

Jei nematote savo „iTunes“ fonotekos ir kinotekos „Apple TV“ prietaiso meniu 
„Computers“
 ̆ +sitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir j#s& kompiuteris yra tame pa(iame 

vietiniame tinkle.
 ̆ +sitikinkite, kad „Apple TV“ prietaisas ir „iTunes“ programa naudoja t$ pat' paskyros 

vard$ ir slapta"od'.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia
 ̆ Nukreipkite nuotolinio valdymo pult$ tiesiai ' „Apple TV“ prietais$.
 ̆ Jeigu esate susiej* „Apple TV“ prietais$ su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo 

pultu, 'sitikinkite, kad naudojate susiet$j' pult$.
 ̆ Jeigu paspaudus susietojo nuotolinio valdymo pulto mygtuk$ „Apple TV“ prietaiso 

b#senos lemput! mirkteli vien$ kart$, problema – ne nuotolinio valdymo pultas. 
)r. 31 psl. esant' skirsn' „Jeigu galite matyti vaizd$, ta(iau „Apple TV“ prietaisas 
nereaguoja“.

 ̆ Jeigu naudojate nesusiet$ nuotolinio valdymo pult$, „Apple TV“ prietaiso b#senos 
lemput! mirkteli tris kartus.
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 ̆ Jeigu susiejote „Apple TV“ prietais$ su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pultu, 
ta(iau pastarojo nerandate, nustatykite „Apple TV“ prietais$ reaguoti ' bet kur' 
„Apple Remote“ pult$, laikydami nuspaud* kito pulto mygtukus „Menu“ ir „' kair*“ 
6 sekundes.

 ̆ +sitikinkite, kad priekin!s „Apple TV“ prietaiso dalies nedengia jokie daiktai.
 ̆ Jeigu „Apple TV“ prietaisas rodo nuotolinio valdymo pulto paveiksl!l' ir 'sp!jimo 

simbol' (ᎅ), reikia pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterij$. )r. 23 psl. esant' 
skyri& „Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterij$“.

Jeigu j%s& „Apple TV“ prietaisas neprisijungia prie tinklo
 ̆ Patikrinkite, ar prietaisas neu"krautas kokiais nors daiktais, ir pakeiskite bazin!s 

stoties arba „Apple TV“ prietaiso viet$.
 ̆ Jeigu j#s& tinklas yra apsaugotas slapta"od"iu, 'sitikinkite, kad 'ved!te teising$ 

slapta"od'. 
 ̆ Jeigu tinklas apsaugotas slapta"od"iu, laikinai i%junkite apsaug$ bazin!je stotyje ir 

pabandykite prisijungti dar kart$.
 ̆ Patikrinkite „Apple TV“ prietaiso naudojam$ IP adres$. Jeigu jo prad"ia 

169.x.x.x, gali b#ti, kad mar%ruto parinktuvas arba bazin! stotis yra netinkamai 
sukonfig#ruoti. Patikrinkite, ar yra galimyb! prisijungti naudojant DHCP protokol$, 
arba nustatykite „Apple TV“ prietais$ naudoti j#s& 'vest$ IP adres$.

 ̆ „Apple TV“ prietaisas negali prisijungti prie belaid"io ry%io tinklo, kurio pavadinime 
arba slapta"odyje naudojami auk%t&j& bait& (i%pl!stiniai) ASCII arba dvibai(iai 
(unikodo) simboliai (pvz., japoni%ki, kor!jieti%ki arba kini%ki).

Jeigu j%s& televizoriuje rodomas miglotas vaizdas arba jis yra juodas
 ̆ +sitikinkite, kad j#s& rai%kusis televizorius palaiko 720p arba 1080p vaizdo 'ra%us.
 ̆ +sitikinkite, kad naudojate tinkam$ HDMI kabel', tvirtai prijungt$ prie „Apple TV“ 

prietaiso ir j#s& televizoriaus.



4 skyrius.        Problemos? Joki& problem&  31

 ̆ +sitikinkite, kad nurodytasis televizoriaus 'vesties kanalas atitinka 'vesties 
prievad$, prie kurio prijungtas HDMI kabelis. Daugiau informacijos rasite kartu su 
televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.

Jeigu galite matyti vaizd", ta#iau „Apple TV“ prietaisas nereaguoja
 ̆ Paspauskite ir palaikykite „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto mygtuk$ 

„Menu“, kad gr'"tum!te ' pagrindin' „Apple TV“ prietaiso meniu.
 ̆ +sitikinkite, kad j#s& televizorius 'jungtas ir veikia tinkamai. Daugiau informacijos 

rasite kartu su televizoriumi pateiktoje dokumentacijoje.
 ̆ Jeigu esate susiej* „Apple TV“ prietais$ su „Apple Remote“ nuotolinio valdymo 

pultu, 'sitikinkite, kad naudojate susiet$j' pult$. )r. 21 psl. esant' skyri& „Kaip susieti 
„Apple TV“ su nuotolinio valdymo pultu“.

 ̆ Atstatykite „Apple TV“ prietaiso nuostatas atlik* vien$ i% %i& veiksm&:
 ̆ Paspauskite ir laikykite nuspaud* „Apple Remote“ nuotolinio valdymo pulto 

mygtukus „Menu“ ir „"emyn“, kol „Apple TV“ prietaiso b#senos lemput! ims 
greitai mirks!ti.

 ̆ Atjunkite „Apple TV“ prietais$ nuo maitinimo lizdo, palaukite ma"daug penkias 
sekundes, tuomet v!l prijunkite.

Kaip atstatyti visas j%s& „Apple TV“ nuostatas
Galite atstatyti visas „Apple TV“ prietaiso nuostatas ' gamyklines.

Svarbu: atlikus %' veiksm$ reik!s i% naujo 'vesti tinklo ir paskyros informacij$.

Nor)dami atstatyti visas nuostatas:

Pasirinkite „Settings > General > Reset > Reset All Settings“.



32 4 skyrius.        Problemos? Joki& problem& 

Kaip atkurti „Apple TV“ prietaiso gamyklines nuostatas
Jeigu „Apple TV“ prietaisas nereaguoja nei ' vien$ i% i%vardyt& veiksm& arba jeigu 
norite atstatyti „Apple TV“ prietaiso nuostatas ' numatyt$sias, galite atkurti savo 
„Apple TV“ prietaiso programin* 'rang$.

Nor)dami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas: 

Pasirinkite „Settings > General > Reset“ ir tuomet pa"ym!kite „Restore“.

„Apple TV“ prietaiso gamyklini& nustatym& atk#rimo operacija gali u"trukti, b#kite 
kantr#s.

Jeigu atkurti nepavyksta arba jeigu „Apple TV“ prietaisas vis dar nereaguoja, galite 
atkurti naudodami „iTunes“ program$:

Nor)dami atkurti gamyklines „Apple TV“ prietaiso nuostatas naudojant „iTunes“ 
program": 

 ̆ I%traukite maitinimo ir HDMI kabelius i% „Apple TV“ prietaiso ir nune%kite juos 
prie kompiuterio.

 ̆ +ki%kite vien$ „Micro USB“ kabelio (parduodamo atskirai) gal$ galin!je „Apple TV“ 
prietaiso pus!je, o kit$ – ' kompiuter'.

 ̆ +ki%kite vien$ „Apple TV“  prietaiso laido gal$ ' „Apple TV“ prietaiso galin!je 
pus!je esant' maitinimo prievad$, kit$ – ' maitinimo lizd$.

 ̆ Paleiskite kompiuteryje „iTunes“ program$, pasirinkite s$ra%e „Sources“ „Apple 
TV“ prietais$, tada spustel!kite mygtuk$ „Restore“.
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Paslaugos ir palaikymas
Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti „Apple TV“ prietais$, galite rasti „iTunes“ 
programos ekrane pateikiamame "inyne ir "iniatinklyje. ,ioje lentel!je nurodoma, 
kur gauti informacijos apie programin* 'rang$ ir paslaugas.

Jeigu norite gauti informacijos apie Darykite taip

Paslaugas ir pagalb", diskusijas, mokymo 
programas ir „Apple“ programin)s 'rangos 
atsisiuntimo programas

Aplankykite: www.apple.com/support/appletv

„iTunes“ naudojim" „Mac OS X“ operacin)je 
sistemoje

Paleiskite „iTunes“ program$ ir pasirinkite „Help >  
iTunes Help“.
Ekrane pateikiam$ „iTunes“ programos mokymo 
priemon* (prieinam$ tik kai kuriuose regionuose) 
galite rasti adresu:  
www.apple.com/support/itunes

„iPhoto“ naudojim" „Mac OS X“ operacin)je 
sistemoje

Paleiskite „iPhoto“ program$ ir pasirinkite  
„iPhoto > iPhoto Help“.

Saugos ir atitikties teisin' reglamentavim" )r. pridedam$ „Apple TV“ prietaiso svarbios 
gaminio informacijos vadov$.

Serijos ir modelio numeriai
J#s& „Apple TV“ serijos numeris yra u"ra%ytas „Apple TV“ prietaiso apatin!je pus!je. 
Serijos ir modelio numerius taip pat galite rasti „Apple TV“ prietaiso meniu „Settings“. 
„Apple TV“ prietaiso meniu pasirinkite „Settings > General > About“.
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Prie+i%ra ir valymas
PASTABA: nesilaikant %i& prie"i#ros ir valymo instrukcij&, gali b#ti sugadintas j#s& 
„Apple TV“ prietaisas arba kiti daiktai.

Ki%tuk& ir prievad& naudojimas
Niekada nenaudokite j!gos, ki%dami ki%tuk$ ' prievad$. Patikrinkite, ar prievade n!ra 
pa%alini& objekt&. Jei ki%tukas ir prievadas nesusijungia tarpusavyje pakankamai 
lengvai, veikiausiai jie vienas kito neatitinka. +sitikinkite, kad ki%tukas atitinka prievad$ 
ir kad j' ' prievad$ esate 'stat* tinkamai.

„Apple TV“ prietaiso naudojimas priimtinoje temperat!roje
„Apple TV“ prietais$ naudokite ten, kur temperat#ra visuomet yra tarp 0 ir 40 °C 
(32–104 °F).

„Apple TV“ prietaiso i%or$s valymas
Nor!dami nuvalyti „Apple TV“ prietais$, i%traukite maitinimo laid$ ir visus kabelius. 
Naudokite mink%t$ audin' be p#keli&. Stenkit!s, kad dr!gm!s nepatekt& ' angas. 
Valydami „Apple TV“ prietais$ nenaudokite lang& valikli&, buitini& valikli&, aerozolini& 
pur%kikli&, tirpikli&, alkoholio, amoniako ar %veitimo priemoni&.

Tinkamas „Apple TV“ prietaiso i%metimas
Daugiau informacijos apie tinkam$ „Apple TV“ prietaiso i%metim$ ir kit$ svarbi$ 
atitikties teisinio reglamentavimo informacij$ galite rasti „Apple TV“ prietaiso 
svarbios gaminio informacijos vadove.
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© 2012 „Apple Inc.“. Visos teis!s ginamos.
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„Apple“ neatsako u" spausdinimo arba perra%ymo 
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„Apple“ 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014 
408-996-1010 
www.apple.com

„Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ preki& 
"enklas, 'registruotas JAV ir kitose %alyse. „Apple“ 
klaviat#ros logotipo naudojimas (Option-
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„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Apple TV“, 
„iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod touch“, „iTunes“, 
„Mac“ ir „Mac OS“ yra JAV ir kitose %alyse 
registruoti „Apple Inc.“ preki& "enklai.

„Apple Store“, „iCloud“ ir „iTunes Store“ yra „Apple 
Inc.“ paslaug& "enklai, 'registruoti JAV ir kitose 
valstyb!se.

IOS yra „Cisco“ preki& "enklas arba „Cisco“ JAV 
ir kitose %alyse registruotas preki& "enklas, 
naudojamas gavus licencij$.

Pagaminta gavus „Dolby Laboratories“ bendrov!s 
licencij$. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos 
„D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ preki& 
"enklai. Konfidencial#s neskelbiami darbai, © 
1992–1997 m. „Dolby Laboratories, Inc.“. Visos 
teis!s saugomos.

Kit& 'moni& ir gamini& pavadinimai, pamin!ti 
%ioje instrukcijoje, gali b#ti atitinkam& 'moni& 
preki& "enklai. Tre(i&j& %ali& gaminiai minimi tik 
informavimo tikslais ir tai n!ra nei pasi#lymas, nei 
rekomendacija. „Apple“ neprisiima atsakomyb!s 
u" %i& gamini& funkcionavim$ ar naudojim$.
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