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Kaip pradėti naudotis
BITĖS televizija
namams „Go3“?
Priedėlio ir maršrutizatoriaus 
prijungimo instrukcija
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Turinys

1  Interneto maršrutizatoriaus prijungimas 6 psl.

2  „Go3“ priedėlio paruošimas 8 psl.

3  „Go3“ priedėlio prijungimas su LAN laidu 11 psl.

4  „Go3“ priedėlio prijungimas per Wi-Fi 15 psl.

5  Tolesni priedėlio prijungimo žingsniai 21 psl.

6  Kaip naudotis BITĖS televizija namams „Go3“? 25 psl.
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Kaip naudotis šia instrukcija?

1  Interneto maršrutizatoriaus prijungimas                                         6 psl.

Jei kartu su „Go3“ televizijos priedėliu įsigijote ir BITĖS namų interneto 
maršrutizatorių – pradėkite nuo šio instrukcijos punkto. Jei internetą jau 
turite, šį punktą praleiskite.

2  „Go3“ priedėlio paruošimas                                                               8 psl.

Šioje dalyje susipažinsite su priedėlio komplektacija ir sužinosite, kaip jį 
paruošti naudoti. Toliau susipažinkite su 3 ir 4 punktais ir pasirinkite, ku-
riuo būdu prijungsite priedėlį – su LAN laidu ar per Wi-Fi.

3  „Go3“ priedėlio prijungimas su LAN laidu                                      11 psl.

Jei jūsų interneto maršrutizatorius stovi šalia televizoriaus, rekomen-
duojame televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių sujungti LAN 
laidu. Taip televizijos priedėlis veiks sklandžiausiai. 

4  „Go3“ priedėlio prijungimas per Wi-Fi                                            15 psl.

Jei jūsų interneto maršrutizatorius stovi toli nuo televizoriaus, priedėlį ir 
maršrutizatorių sujungti galima ir belaidžiu Wi-Fi ryšiu.

Grįžti į turinį
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BITĖS Profai specialiai jums sukūrė 
videoinstrukciją, kaip lengviau pradėti 
naudotis BITĖS televizija namams. 
Instrukciją galite peržiūrėti nuskenavę 
šį QR kodą arba interneto svetainėje, 
adresu: www.bite.lt/profai/go3-
priedelis-pradzia.

Videoinstrukcija

5  Tolesni priedėlio prijungimo žingsniai                                            21 psl.

Nesvarbu, kuriuo būdu prijungėte priedėlį (LAN laidu ar per Wi-Fi), toliau 
vadovaukitės šiame punkte nurodytais žingsniais.

6  Kaip naudotis BITĖS televizija namams „Go3“?                           25 psl.

Šioje dalyje susipažinsite su pagrindinėmis BITĖS televizijos namams 
„Go3“ funkcijomis. 

Grįžti į turinį

http://www.bite.lt/profai/go3-priedelis-pradzia
http://www.bite.lt/profai/go3-priedelis-pradzia
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 Komplektacija

 Jeigu namuose jau turite savo internetą, iš karto pereikite prie 
antro žingsnio –      „Go3“ priedėlio paruošimas“ (8 psl.).

A

MaršrutizatoriusA Maitinimo laidasB

LAN laidasDSIM kortelėC

B

D

C

Interneto maršrutizatoriaus prijungimas1

2

Grįžti į turinį
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1  Ant maršrutizatoriaus dugno 
rasite lizdą SIM kortelei. 
Įstatykite BITĖS nanoSIM 
kortelę tinkama puse – 
taip, kaip pavaizduota 
paveikslėlyje dešinėje.

2  Įkiškite maitinimo laidą į 
maršrutizatorių ir į elektros 
lizdą. 

3  Maršrutizatoriui įsijungus, 
po kelių akimirkų visos trys 
lemputės užsidegs žaliai. 
Tai reiškia, kad internetas 
įjungtas ir paruoštas naudoti.

Jei bent viena lemputė 
nedega žaliai, susisiekite su 
BITĖS klientų aptarnavimo 
centru tel. 1501 arba 
+37069923230.

Grįžti į turinį
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 Komplektacija

C

D

B

E

A

F

PriedėlisA Maitinimo laidasC

HDMI laidasF

PultelisB

LAN laidasEBaterijosD

„Go3“ priedėlio paruošimas2

Grįžti į turinį
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1   Vieną HDMI laido galą 
įkiškite į priedėlį.  

 

2   Kitą HDMI laido galą įkiškite 
į televizorių. Prisiminkite, 
į kurią HDMI jungtį 
televizoriuje įkišote laidą 
(HDMI1, HDMI2 ar kt.).

3   Maitinimo laidą įkiškite 
į priedėlio jungtį (kaip 
vaizduojama nuotraukoje),  
o maitinimo blokelį –  
į elektros lizdą. 

Grįžti į turinį
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Pultelis

Reguliuoti garsą ir atlikti kitus pagrindinius veiksmus galite vieno mygtuko 
paspaudimu. Pultelio funkcijos:

Įjungti / Išjungti Ieškoti

Krypties 
valdymo 
mygtukai
(aukštyn / 
žemyn / kairėn / 
dešinėn)

Pradžios 
vaizdas

OK

Grįžti Nustatymai

Tyliau / 
Išjungti garsą / 
Pagarsinti

4   Į „Go3“ televizijos pultelį 
įdėkite baterijas.

Grįžti į turinį
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1   Sujunkite televizijos priedėlį 
ir interneto maršrutizatorių 
LAN laidu.

2   Toliau „Go3“ priedėlio 
pultelyje spauskite įjungimo 
mygtuką. Priedėliui įsijungus, 
užsidegs mėlyna lemputė.

 Jei savo interneto maršrutizatorių įprastai laikote šalia 
televizoriaus, rekomenduojame sujungti LAN laidu – ryšys 
bus stabilesnis. Jei televizorius stovi toliau nuo interneto 
maršrutizatoriaus, pereikite į skyrių       „Go3“ priedėlio 
prijungimas per Wi-Fi“ (15 psl.).

„Go3“ priedėlio prijungimas su LAN laidu3

4

Grįžti į turinį
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3   Televizoriaus pulteliu įjunkite televizorių. Turėtumėte pamatyti 
„Welcome“ / „Sveiki“ langą.

 Jei šio lango nematote, 
televizoriaus pultelyje 
spauskite „Source“ /
„Šaltinis“.

 Įvairių gamintojų 
televizoriuose mygtuko 
išvaizda gali šiek tiek 
skirtis.

Grįžti į turinį
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4   Tada pasirinkite televizoriaus HDMI jungtį, į kurią įkišote HDMI 
laidą. 

 Kurią HDMI jungtį pasirinkti? 
Tai galite patikrinti pažiūrėję, į 
kurią televizoriaus HDMI jungtį 
įkišote HDMI laidą.

Grįžti į turinį
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6   Ekrane turėtumėte pamatyti užrašą „Esate prisijungę eternetu“. Tai 
reiškia, kad televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių sėkmingai 
sujungėte LAN laidu. Pasirinkite „Tęsti“ „Go3“ pulteliu paspausdami  
mygtuką „OK“.

7   Sėkmingai sujungę televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių 
LAN laidu, tęskite „Go3” priedėlio prijungimą punkte  5   „Tolesni 
priedėlio prijungimo žingsniai” (21 psl.).

5   Galite padėti televizoriaus pultelį į šoną – daugiau jo neprireiks. 
Tolesnius veiksmus reikės atlikti tik su „Go3“ televizijos pulteliu. 
Pultelyje spausdami rodykles į viršų ir į apačią pasirinkite norimą „Go3“ 
televizijos kalbą, pavyzdžiui – lietuvių, ir pulteliu paspauskite „OK“.

Grįžti į turinį
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 Jei jūsų interneto maršrutizatorius stovi toli nuo televizoriaus, 
priedėlį ir maršrutizatorių galite sujungti belaidžiu Wi-Fi ryšiu. 

1   „Go3“ priedėlio pultelyje 
spauskite įjungimo mygtuką. 
Priedėliui įsijungus, užsidegs 
mėlyna lemputė.

2   Televizoriaus pulteliu įjunkite televizorių. Turėtumėte pamatyti 
„Welcome“ / „Sveiki“ langą.

„Go3“ priedėlio prijungimas per Wi-Fi4

Grįžti į turinį
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 Jei šio lango nematote, 
televizoriaus pultelyje 
spauskite „Source“ /
„Šaltinis“.

 Įvairių gamintojų 
televizoriuose mygtuko 
išvaizda gali šiek tiek 
skirtis.

3   Tada pasirinkite televizoriaus HDMI jungtį, į kurią įkišote HDMI 
laidą. 

Grįžti į turinį
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 Kurią HDMI jungtį pasirinkti? 
Tai galite patikrinti pažiūrėję, į 
kurią televizoriaus HDMI jungtį 
įkišote HDMI laidą.

4   Galite padėti televizoriaus pultelį į šoną – daugiau jo neprireiks. 
Tolesnius veiksmus reikės atlikti tik su „Go3“ televizijos pulteliu. 
Pultelyje spausdami rodykles į viršų ir į apačią pasirinkite norimą „Go3“ 
televizijos kalbą, pavyzdžiui – lietuvių, ir pulteliu paspauskite „OK“.

Grįžti į turinį
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5   Kadangi „Go3“ televizijos priedėlį prie interneto jungiate belaidžiu 
ryšiu, pasirinkę norimą kalbą turėtumėte pamatyti žemiau 
pavaizduotą langą. Čia rekomenduojame spausti „Praleisti“.

6   Tada pasirinkite savo Wi-Fi interneto ryšį.

Grįžti į turinį
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7   Suveskite jo slaptažodį ir paspauskite „OK“ mygtuką.

 Jeigu savo Wi-Fi slaptažodžio ar pavadinimo dar nesate keitę, juos 
rasite ant maršrutizatoriaus dugno:

Grįžti į turinį
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8   Jei duomenis suvedėte teisingai, televizoriaus ekrane pamatysite 
užrašą „Sėkmingai prisijungta prie interneto“:

9   Sėkmingai sujungę televizijos priedėlį ir interneto maršrutizatorių 
naudodami Wi-Fi ryšį, tęskite „Go3” priedėlio prijungimą punkte 
 5   „Tolesni priedėlio prijungimo žingsniai” (21 psl.).

Grįžti į turinį
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2   Šiame žingsnyje galite susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis. Ekrane 
pasirinkite „Sutinku“ ir priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

1   Toliau priedėlis pasiūlys pridėti „Google“ paskyrą. Pridėję paskyrą, galėsite 
išnaudoti papildomas priedėlio galimybes, tokias kaip programėlių atsi-
siuntimas ir kt. Šis žingsnis nebūtinas, taigi, jei neketinate naudotis 
papildomomis programėlėmis, rekomenduojame spausti „Praleisti“.

Nesvarbu, kuriuo būdu prijungėte priedėlį (LAN laidu ar per Wi-Fi), 
toliau vadovaukitės šiame punkte nurodytais žingsniais.

Tolesni priedėlio prijungimo žingsniai5

Grįžti į turinį
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3   Tam, kad visos televizoriaus programos veiktų be trikdžių, leiskite 
televizoriui nustatyti jūsų vietovę. Pasirinkite „Taip“ ir priedėlio 
pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

4   Padėkite tobulinti „Android“. Pasirinkite „Taip“ ir priedėlio pultelyje 
paspauskite mygtuką „OK“.

Grįžti į turinį
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5   Toliau galite trumpai susipažinti su „Go3“ priedėlio funkcijomis. 
„Go3“ priedėlio pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

Grįžti į turinį
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Sveikiname! „Go3“ televizija su priedėliu paruošta naudoti.

Jei atlikus visus žingsnius nematote „Go3” meniu, 
susisiekite su BITĖS klientų aptarnavimo centru  
tel. 1501 arba +37069923230.

Grįžti į turinį
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Glaustai apžvelgsime, kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis.
 
„Go3“ meniu kairėje pusėje galite pasirinkti, ką žiūrėsite: tiesiogines 
TV kanalų transliacijas, filmus, serialus ar kt. Tai padarysite „Go3“ 
pultelyje spausdami rodyklę į viršų arba rodyklę į apačią. Pasirinkę 
ką žiūrėti, pultelyje paspauskite mygtuką „OK“.

Kaip naudotis BITĖS televizija namams „Go3“?6

Grįžti į turinį
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„Go3“ meniu pasirinkę „Tiesioginė TV“ ir pultelyje paspaudę 
mygtuką „OK“, pamatysite TV kanalų sąrašą.
Viršutinėje meniu skiltyje pasirinkite, kurios dienos turinį žiūrėsite. 

Tiesioginių transliacijų archyvą galite atsukti atgal iki 7 dienų. 
Pultelyje spausdami rodyklę žemyn, pasirinkite TV kanalą. 
Spausdami rodykles į kairę arba į dešinę, pasirinksite ką žiūrėti.

Smagaus žiūrėjimo!

Grįžti į turinį
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