Самообучаващо се дистанционно управление

РЪКОВОДСТВО

Дистанционното управление на приемника може да придобие
основните функции на дистанционното управление на телевизора. По този начин ще управлявате и двете устройства само с
едно дистанционно. Това може да направите чрез оградените
сини бутони на дистанционното управление на приемника.

на потребителя

ИНТЕРАКТИВНА IP ТЕЛЕВИЗИЯ
Петте бутона, които контролират телевизора:

ВКЛЮЧВАНЕ /
ИЗКЛЮЧВАНЕ
SET

TV IN

VOL-

VOL+

Инструкция за обучение на бутони
1. Натиснете и задръжте за 3 секунди синия SET бутон, докато
LED индикатора започне да свети по-силно.
2. Настройте бутона, който желаете да обучите (от бутоните в синьо). LED индикаторът започва да мига.
3. Поставете двете дистанционни едно срещу друго на
разстояние 3-5 мм., след което натиснете обучаващия бутон
на предаващото дистанционно управление.
4. След като LED индикаторът премигне 3 пъти натиснете
SET бутон за завършване на обучението на бутона и можете
да изберете друг бутон за обучение.

Потребител / User

5. Ако обучението не се получи, LED индикаторът премигва 5
пъти. В този случай трябва да повторите точки от 1 до 4.
6. Когато приключите с обучението, натиснете SET бутон, за
да излезете от режима за обучение. LED индикаторът ще
изгасне.

Денонощен център за работа с клиенти
GSM 0888149259; support@telnet.bg:

Парола / Password

Инструкция Инсталирай сам
Технически изисквания и необходимо оборудване:
- Активна Интернет услуга от Телнет ООД
- Клиентски рутер (препоръчително среден или висок клас)
- Телевизор с HDMI вход
- Мрежови LAN кабел (препоръчителна свързаност)
- Ел. захранване
1. Преди да започнете с монтирането на приемника, моля прочетете внимателно инструкцията.
2. Разопаковайте и поставете приемника на удобно място в
близост до Вашия телевизор.
3. Ако ползвате кабел, включете единия
край на LAN кабела в приемника, а
другия в свободен изход на рутера.
(Ако ползвате WiFi, след включване
на приемника влезте в Меню Настройки на мрежата - WiFi WiFi device - включено и
изберете мрежа.)

Бутон за вклюване и
изключване на
устройството

Прелистване на
цели предавания.
Прелистване с дни
в EPG
Спиране на пауза

4. Включете единия край на HDMI
кабела от комплекта в приемника,
а другия в телевизора.

Основно меню
(Изход от ТВ
приложението)
възможност да
изберете друго
инсталирано
приложение

5. Включете единия край на
захранващия кабел в приемника
/DC 5V/, а другия - в контакта на
електрическата мрежа.

Списък с канали

6. На предния панел на устройството
индикаторите "POWER" ще светнат в син цвят.
Първоначалната активация може да отнеме до 5 минути.
7. Превключете телевизора на HDMI входа, на който е включен
приемника.
8. За гледане на телевизия изберете приложението MEDIA HUB и
въведете username и password.
9. В случай на проблеми или трудности, се свържете с дежурен
оператор от Денонощния център за работа с клиенти на
телефон 0888149259, за да Ви окаже съдействие.

PLAY.
TELNET.BG
АКТИВНА IP ТЕЛЕВИЗИЯ

Връщане на
предходен канал

Зона с бутони за обучение

Електронен
програмен
справочник (EPG)

Увеличаване и
намаляване на звука
Многофункционални
бутони
- извежда каналната
листа на екрана
- бутон за връщане в
предходно меню

Многофункционални
бутони
-Превключва канали
напред и назад
Превъртане на
прдаването
назад и напред
по секунди
- Навигация в менютата
- Бутон ОК за
потвърждаване
Телевизионен архив
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