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Brīdinājums Ievērojiet zemāk esošos norādījumus

Pievienojot ierīci strāvas tīklam, 
ievērojiet lietošanas instrukcijas 
norādījumus!
•  Pievienojiet ierīci tikai 220–240 V sprieguma, 50 Hz 

maiņstrāvas elektrotīklam.

Ierīces kontaktdakšas 
izņemšanu un ievietošanu 
(elektrotīkla kontaktligzdā) 
nedrīkst traucēt citas mēbeles!

Novietojiet televizoru pēc iespējas 
tuvāk elektrotīkla kontaktligzdai.
•  Televizora barošanas ieslēgšana un izslēgšana 

notiek ar kontaktdakšas ievietošanu elektrotīkla 
kontaktligzdā un izņemšanu no tās.

Nekad nepārgrieziet vai 
nesabojājiet barošanas vadu!
•  Ja barošanas vada kontaktdakša nav 

piemērotas formas vai barošanas 
vads nav pietiekami garš, lietojiet 
atbilstošu adapteri vai pagarinātāju. 
(Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.)

Kad aizejat no mājas, atvienojiet 
ierīces barošanas vadu no 
elektrotīkla!
•  Ar izslēgšanas pogām uz televizora 

vai uz tālvadības pults nav 
iespējams pilnīgi atslēgt to no 
elektrotīkla. (Veiciet nepieciešamos 
pasākumus cilvēkiem ar gultas režīmu.)

Nepieļaujiet televizora nokrišanu!
•  Nelieciet elkoņus uz televizora, neļaujiet bērniem 

karāties uz ierīces. Televizors var krist un radīt 
ievainojumus.

Piestiprinot televizoru pie 
sienas, lietojiet JVC sienas 
piestiprināšanas komplektu 
(papildpiederums)!
•  Konsultējieties ar kvalifi cētu tehniķi.
•  Sk. ierīces komplektā iekļauto piestiprināšanas 

apraksta instrukciju.
•  JVC neuzņemas atbildību par nepareizas televizora 

uzstādīšanas izraisītajiem zaudējumiem.

Televizora iznīcināšana
•  Ievērojiet norādījumus nodaļā „Elektrisko un 

elektronisko ierīču iznīcināšana” (2. lpp.).

Nekad nenoņemiet televizora 
aizmugures paneli!
•  Tas var izraisīt elektrisko triecienu.

Nekad nenosprostojiet ventilācijas 
atveres!
•  Tas var izraisīt pārkāršanu vai ugunsgrēku.

Rīkojieties ar LCD ekrānu 
uzmanīgi!
•  Tīrīšanai lietojiet sausu mīkstu drānu.

Nekad nemēģiniet labot 
televizoru patstāvīgi!
➨  Ja problēmu nav iespējams atrisināt ar 

nodaļā „Traucējumu novēršana” (50. 
lpp.) dotajiem norādījumiem, atvieno-
jiet barošanas vadu no strāvas tīkla 
un sazinieties ar ierīces pārdevēju.

■ Sīkākai informācijai par ierīces uzstādīšanu, lietošanu un drošību ➨ Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.

Ja televizors ir bojāts 
vai tā darbībā vērojami 
traucējumi, nekavējoties 
pārtrauciet to lietot!
➨  Atvienojiet ierīces barošanas 

vadu no elektrotīkla un sazinie-
ties ar ierīces izplatītāju.

Nekad nenovietojiet neko uz 
televizora!
•  Šķidrumu, atklātas liesmas, apģērba, 

papīra utt. novietošana uz televizora 
var izraisīt ugunsgrēku.

Nekad neatstājiet ierīci lietū vai 
mitrumā!
•  Lai novērstu ugunsgrēku vai 

elektrisko triecienu, nekad 
nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu ierīcē.

Nekad neievietojiet jebkādus 
priekšmetus ierīces korpusa 
atverēs!
•  Tas var izraisīt nāvīgu elektrisko 

triecienu. Esiet uzmanīgi, ja tuvumā 
atrodas bērni.

Nekad neklausieties ar austiņām 
skaļu skaņu!
•  Tas var bojāt dzirdi.

Sargājiet televizora ekrānu no 
skrāpējumiem!
•  Pārnēsājot televizoru, neaizskariet tā ekrānu.

Nepārnēsājiet televizoru 
vienatnē!
•  Lai izvairītos no negadījumiem 

pārliecinieties, ka televizoru nes 
vismaz divi cilvēki.
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Ierīces detaļu nosaukumi

Pārbaudiet piederumus Bateriju ievietošana
 Lietojiet divas AA/R6 sausā elementa baterijas. Ievietojiet baterijas 
 ar – pola galu, pārliecinoties, ka + un – poli ir novietoti pareizi.

Tālvadības pults sensors
Barošanas indikators
  Ieslēgts: deg (zaļš)
  Gaidīšanas režīmā: nedeg
  Ieraksta režīmā: deg

Skaņas stiprums

Maina kanālu/skaņas stipru-
mu, ieslēgšana no gaidīšanas 
režīma (18. lpp.)

Barošana ieslēgta/izslēgta

Austiņu pieslēgšana (10. lpp.)

Tālvadības pults
(RM-C1821)

AA/R6 baterijas 
(televizora darbības 
pārbaudei)

Barošana ieslēgta/izslēgta

Izvēlieties starp VCR / TV / DVD (26. lpp.)

Mainīt kanālu/lapu

Skatīt video, utt. (26. lpp.)

Uz izvēlni (34. lpp.)

Izvēlieties un apstipriniet iestatījumus izvēlnēs

Uz iepriekšējo kanālu
(digitāli kanāli)

Skaņas stiprums

Noklusējums

Kanālu informācija 
(18. lpp.) 

Pārslēgt digitālos/analogos 
kanālus

Teleteksta aplūkošana 
(22. lpp.)

Mainīt kanālu/lapu

Ar krāsainām pogām var veikt dažādas 
funkcijas atkarībā no situācijas.
■  Aplūkojot teletekstu (22. lpp.)
Ievērojiet ekrānā attēlotos norādīju-
mus.
■  Cita lietošana

Ievērojiet ekrānā attēlotos 
norādījumus.

■  Skatoties TV / Video

Ieslēdziet 3D CINEMA 
SOUND (31. lpp.)

Attēla formāta mainīšana (31. lpp.)
■  Lietojot JVC videomagnetofonu vai 

DVD ierīci (26. lpp.)

■  Aplūkojot teletekstu (22. lpp.)

Audio izvēle (32. lpp.)

Skatīt subtitrus (32. lpp.)

Ieslēgt TV/RADIO (18. lpp.)

Skatīt elektroniskās programmas 
informāciju (EPG) (20. lpp.)

■  Skatīties digitālus kanālus
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Pamatsavienojumi
Pirms savienojumu veikšanas uzmanīgi izlasiet katras ierīces lietošanas instrukciju.
Lai skatītos televizoru, nepieciešams pievienot antenu.
■ Savienošana ar citām ierīcēm ➨ „Ārējo ierīču pieslēgšana” (10. lpp.)

Antenas pievienošanaAntenas pievienošana

• Pēc visu savienojumu pabeigšanas ievietojiet kontaktdakšu maiņstrāvas elektrotīkla kontaktligzdā.
• Lietojot antenu, kurai nepieciešama elektoenerģija ➨ „Iekštelpu antenas barošana” (56. lpp.)

Uzstādot ievērojiet

Videomagnetofona / DVD rakstītāja pievienošana

                  Videomagnetofons / DVD rakstītājs

• Pēc visu savienojumu pabeigšanas ievietojiet kontaktdakšu maiņstrāvas elektrotīkla kontaktligzdā.
• Pievienojiet ar T-V LINK saderīgu ierakstīšanas ierīci pie EXT-2.
• T-V LINK ➨ „Kas ir T-V LINK?” (12. lpp.)
• Lietojot iekšējo antenu, kurai nepieciešama elektoenerģija, savienojiet to tieši ar televizoru.
➨ „Iekštelpu antenas barošana” (56. lpp.)

Maksas TV digitālo kanālu skatīšanās

ANTENA

■ Barošanas prasības
 • Pievienojiet barošanas vadu tikai 220–240 V sprieguma, 

50 Hz maiņstrāvas elektrotīklam.
■ Piestiprinot televizoru pie sienas, lietojiet JVC sienas 

piestiprināšanas komplektu (papildpiederums).
 • Konsultējieties ar kvalifi cētu tehniķi.
 • Sk. ierīces komplektā iekļauto piestiprināšanas darbību 

instrukciju.
 • JVC neuzņemas atbildību par nepareizas televizora 

uzstādīšanas izraisītajiem zaudējumiem.
 • 200 x 200 mm kronšteins, kas atbilst VESA standar-

tiem.

■ Uzstādīšanas prasības
 • Lai novērstu pārkārsēšanu, pārliecinieties, ka ierīcei 

apkārt ir brīva vieta.

ANTENA

Vispirms piereģistrējieties attiecīgajā TV pārraides kompā-
nijā. Pēc reģistrācijas pārraides kompānija atsūtīs Smart 
Card (B). Varbūt jums nāksies iegādāties arī Conditional 
Access jeb CAM moduli (A) (papildu Smart Card). Konsul-
tējieties ar ierīces izplatītāju vai TV pārraides kompāniju.
q Atvienojiet barošanas vadu no strāvas avota.
w Ievietojiet B modulī A.
e Ievietojiet A.
r Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla 

kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci.
t Veiciet nepieciešamos iestatījumus ➨ „Common 

Interface (kopējais interfeiss)” (42. lpp.)
• Maksas TV analogos kanālus nav iespējams 

skatīties.
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Ārējo ierīču pieslēgšana
Televizora aizmugures panelim varat pievienot daudzas dažādas ierīces.
Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet katras ierīces lietošanas instrukciju.
(Pievienošanas kabeļi nav iekļauti šī televizora komplektā.)

■ DVI ierīču pievienošana ➨ (55. lpp.)
■ T-V LINK ➨ (12. lpp.)

DVD atskaņotājs
(ar HDMI savietojams)

Satelīttīkla pārraides / digitāls pārraides tūneris
(ar HDMI savietojams)

 Austiņas

   Pastiprinātājs
(savietojams ar digitālo optisko)

EXT-1  Video skatīšanās

Izeja Ieeja 
• Kompozītais signāls
• Skaņa (kreisā/labā)

• Kompozītais signāls 
/ RGB

• Skaņa (kreisā/labā)

EXT-2  Video dublēšana
 T-V LINK lietošana

Izeja Ieeja 
• Kompozītais signāls
• Skaņa (kreisā/labā)

• Kompozītais signāls 
/ RGB / S-VIDEO

• Skaņa (kreisā/labā)
• T-V LINK

• S-VIDEO lietošana 
➨ „S-IN” (27. lpp.)

• Izvēlieties dublēšanas avotus
➨ „DUBLĒŠANA” (27. lpp.)

• Pievienojiet dekodētāju
➨ „DEKODĒTĀJS (EXT-2)” (35. lpp.)

EXT-3  DVD skatīšanās

Izeja Ieeja 
• Kompozītais signāls / 

komponentais signāls 
(59. lpp.)

• Skaņa (kreisā/labā)

• Ieslēdziet ieejas signālu
➨ Pr/Pb/Y, V (27. lpp.)

EXT-4
EXT-5  HDMI ierīču pieslēgšana

Izeja Ieeja 
• HDMI signāls (59. lpp.)

• HDMI SETTING ➨ (35. lpp.)
• EXT-5 ieeja neatbalsta analogo skaņu.

DIGITĀLĀ AUDIO IZEJA
Digitālu kanālu digitālās skaņas klausīšanās no 
ārējiem skaļruņiem

Izeja 
• Digitāla skaņa (57. lpp.)

• Skaņa no analogiem kanāliem un ārējām 
ierīcēm netiek izvadīta.
„Dolby Digital izeja no DIGITĀLAS AUDIO 
IZEJAS termināļa” ➨ (57. lpp.) 

Austiņas

Signāla virziens

ANTENA

Nav lietojams.
(apkopes regulēšanai)

CI (Common Interface – kopējā interfeisa) sprauga
(„Maksas TV digitālo kanālu skatīšanās” 9. lpp.)

DIGITĀLĀ
AUDIO IZEJA

VCR (videomagnetofons) / DVD / 
citas ierīces

Satelīttīkla pārraides / 
digitāls pārraides tūneris

VCR / DVD rakstītājs
(savietojams ar T-V LINK)

• Ieslēdziet ieejas signālu ➨ Pr/Pb/Y, V (27. lpp.)
                 (Komponentā ieeja)  (Kompozītā ieeja)

DVD atskaņotājs

Spēļu konsoles

Videokamera
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Sākotnējie iestatījumi
Saglabājiet televizora atmiņā digitālos/analogos kanālus. Šos kanālus varēs rediģēt vēlāk.
(Šajā lietošanas instrukcijā digitālās virszemes TV tīkla pārraides ir apzīmētas ar digitāliem kanāliem, analogās 
virszemes pārraides un analogās kabeļtelevīzijas pārraides – kā analogie TV kanāli.)

■ Uz iepriekšējo ekrānu ➨ 

■ Izeja ➨ 

■ Ja neparādās JVC logo vai ja vēlaties veikt izmaiņas vēlāk
➨ Digitālā kanāla iestatījumi: „Konfi gurēšana” (40. lpp.)
„Uzstādīšana” (44. lpp.)
Analogā kanāla iestatījumi: „IESTATĪŠANA” (35. lpp.)

• Parādās tikai, ja televizoru ieslēdz pirmo reizi.
• Var lietot arī barošanas pogu uz ierīces.

ATPAKAĻKas ir T-V LINK?
Savienojot televizoru ar T-V LINK 
saderīgu ierīci, dod iespēju:
• Tūlītēju analogo kanālu reģistrēšanu 

ierīcē.
• DIRECT REC (tiešās ierakstīšanas) 

funkcijas lietošanu.
➨ „Tehniskā informācija” (55. lpp.)

■ T-V LINK varianti
 T-V LINK (JVC), Q-LINK (Panasonic), 

Megalogic (Grundig), Data Logic 
(Metz), SMARTLINK (Sony), Easy Link 
(Philips).

Sāciet ■ Nedarbojas tālvadības pults

• Pārliecinieties, ka vadošā ierīce ir iestatīta 
uz TV.

Iestatiet digitālos kanālus

Izvēlieties valodu

Izvēlieties uzstādīšanas valsti

Iestatiet ārējās antenas barošanu

Skenējiet digitālos kanālus

Reģistrējiet digitālos kanālus

■ Ja digitālie kanāli netiek atrasti, parādīsies šāds paziņojums.

(nākamo lappusi)

• Pēc nākamo darbību izpildes, lasiet nodaļu „Kad televizorā nav iespējams atrast 
digitālos kanālus” (15. lpp) un mēģiniet vēlreiz skenēt digitālos kanālus.

• Ekrāna rādījumu 
valoda, skatoties 
digitālos kanālus, 
ieskaitot DTV izvēlni.

• Uztveramie digitālie 
kanāli atšķirsies 
atkarībā no valsts atra-
šanās.

• Attēli ir paredzēti 
Somijai.

• Tikai lietojot antenu, 
kurai nepieciešama 
elektoenerģija, izvēlie-
ties On.
➨   „Iekštelpu antenas 

barošana” (56. lpp.)

izvēlieties

iestatiet

izvēlieties

iestatiet

izvēlieties

nākamais

1

2

3

4

5
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Sākuma iestatījumi

Apstipriniet valodu

• Parādās analogo kanālu ekrāna 
rādījumu un izvēļņu valoda 
(izņemot DTV izvēlni)

Kad televizorā nav iespējams atrast digitālos kanālus

Pārbaudiet šādus momentus

•  Vai televizors ir pareizi pieslēgts antenai?
•  Mainiet iešējās antenas virzienu.
•  Vai netālu nav digitālo kanālu translācijas tornis?

➨ Pagrieziet ATTENUATOR uz ON (35. lpp.), jo radioviļņi ir pārāk spēcīgi.

•  Reģistrējiet atkal digitālos kanālus ➨ „Service Scan” (44.–45. lpp.)

■ Ja joprojām nevarat skatīties digitālos kanālus (pēc iepriekšminēto darbību izpildes), traucējumi var būt ārējā antenā 
vai kabelī. Vai signāls ir pārāk vājš. ➨ Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.

Kad digitālo kanālu uztveršana ir vāja

Parādās paziņojums: „Missing or weak signal” (vājš signāls vai tā nav nemaz).

Pārbaudiet šādus momentus

•  Vai televizors ir pareizi pieslēgts antenai?
•  Mainiet iešējās antenas virzienu.
•  Vai netālu nav digitālo kanālu translācijas tornis?

➨ Pagrieziet ATTENUATOR uz ON (35. lpp.), jo radioviļņi ir pārāk spēcīgi.

■ Pārbaudiet digitālo kanālu signālu ➨ Signal Check (signāla pārbaude) (44.–45. lpp.)
■ Ja joprojām nevarat skatīties digitālos kanālus (pēc iepriekšminēto darbību izpildes), traucējumi var būt ārējā antenā 

vai kabelī. Vai signāls ir pārāk vājš. ➨ Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.

Kad parādās RF Attenuator iestatījumu ekrāns

■ Iestatiet ATTENUATOR (35. lpp.) no šī iestatījumu ekrāna.
 Lai iestatītu ATTENUATOR, izvēlieties On; lai izslēgtu to, izvēlieties Off.
• Šis iestatījumu ekrāns parādīsies nodaļā Factory Settings (rūpnīcas iestatījumi) (44.–45. lpp.) ar ATTENUATOR 

iestatītu uz ON.

izvēlieties

izvēlieties

(zila)

■ Kad nelietojat analogos kanālus

■ Kad lietojat analogos kanālus (vai kabeļtelevīziju)

■ Kad maināt valodu

Iestatiet analogos kanālus

Reģistrējiet analogos kanālus

■ Kad maināt valsti

Pārbaudiet, kas tika reģistrēts

Iestatiet T-V LINK

■ Rediģējiet analogos 
kanālus
➨ sk. 5. punktu nodaļā 

„Analogo kanālu redi-
ģēšana” (48. lpp.)

■ Kad lietojat T-V LINK

• Ja parādās 
„FEATURE NOT 
AVAILABLE” 
(funkcija nav 
iespējama)

■ Apstipriniet

■ Kad nelietojat 
T-V LINK

➨ Vai ar T-V LINK saderīga 
ierīce pievienota pie EXT-2?

➨ Vai ierīce ir ieslēgta?

Sākotnējie iestatījumi ir paveikti

■ Rediģējiet digitālos kanālus ➨ Digitālo kanālu rediģēšana (46. lpp.)
■ Ja digitālo kanālu uztveršana ir vāja ➨ Kad digitālo kanālu uztveršana ir vāja (15. lpp.)
■ Ja analogo kanālu uztveršana ir vāja ➨ Traucējumu novēršana (50. lpp.)
■ Ar šo televizoru dažus digitālus kanālus nevarēs skatīties. ➨ (56. lpp.)




