
РЪКОВОДСТВО ЗА SET-TOP BOX 
ПОРТАЛ НА NETERRA TV

Незабравимо телевизионно преживяване у дома!
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Въведение

Незабравимо телевизионно преживяване у дома

Ãледаéте български телевизионни канали на живо или изместени във времето. 
Насладете се на вси÷ки филми и предавания в удобно за Вас време. 

Навигираéте лесно и направете настроéките си в зависимост от Ваøите 
потребности и желания. 

Възползваéте се от всякакви интерактивни функöионалности, вклþ÷ително 
превъртане напред и назад в записаните предавания, собствени записи, тв програма 
и лесна подредба на каналите.

Основни навигационни бутони

Обратно – връща Ви винаги стъпка назад

Опресни или Възстанови – 1) Когато съдържанието в секöията се променя 
динами÷но, бутонът служи за опресняване на записите. 2) Възстановяване на 
първона÷алните настроéки.

Назад - връща страниöа назад в списъка, коéто разглеждате

Напред - прехвърля страниöа напред в списъка, коéто разглеждате

*Навигаöионните бутони в много редки слу÷аé изпълняват и други функöии, но те 
винаги са отбелязани на платформата в съответната лента.
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Изберете тази секöия, когато искате директно да гледате телевизия на живо.

Секöията Ви дава възможност да прегледате какво излъ÷ва в момента всеки канал и 
каква ÷аст на предаването е изтекла. 

За да превклþ÷ите на канал, преместете курсора до предаването, което сте избрали 
и натиснете “ОК”. 

Цялата програма на конкретен канал може да прегледате като с курсора отидете 
до бутона  в края на реда на избрания канал, непосредствено след името на 
предаването. 

Бутонът  Ви дава възможност да проверите програмата на избрания канал за 
конкретен ден от седмиöата. 

За да подредите каналите в удобен за Вас ред, моля влезте в секöия „Настроéки”. 
Про÷етете пове÷е на стр. 18.

TV на ЖИВО
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Timeshift

Изместените във времето канали може да намерите в секöията “Timeshift” на главното 
менþ на портала. Вси÷ки телевизионни канали в секöията са изместени с 8 ÷аса назад 
спрямо ÷асовата зона в България.

Телевионната програма на каналите в секöия “Timeshift” също е изместена с 8 ÷аса 
назад спрямо ÷асовата зона в България.
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В тази секöия може да гледате издание на предаване като първо изберете телевизия и 
след това конкретно предаване. Предаванията са подредени по азбу÷ен ред - първо са 
изброени тези, ÷иито имена са изписани на латиниöа, а след това и останалите. 

Когато изберете предаване, неговите издания са подредени по хронологи÷ен ред като 
първо в списъка е винаги последното записано предаване.

TV на Запис
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Платформата Ви предлага два на÷ина за запис. Наé-лесно може да стартирате запис 
с бутона “REC” от дистанöионното управление. По време на записа, може да сменяте 
канала, както и да навигирате навсякъде в менþто. Записът ще спре само, ако 
повторно натиснете бутона “REC” на дистанöионното, ако спрете записа от менþ 
“Моите записи” или свърøи свободното време от квотата Ви.

Вторият на÷ин за запис изисква да влезете в секöията „Моите записи”. Под лентата с 
öветните бутони има помощна лента и там с бутона              отивате на страниöата 
с изброени телевизии. В страниöата на всяка телевизия ще откриете изброени 
вси÷ките é предавания. Изберете предаване, което бихте искали да запиøете и то 
автомати÷но се добавя в списъка с Ваøите записи. 

От списъка със записи, може да редактирате името на записа, периода или да го 
изтриете. След името на записа се появяват бутони със следните зна÷ения: 

Моите записи

- Бъдещ запис

- В момента се записва

- Ãотов за гледане запис - ÷рез натискане се стартира възпроизвеждането на записа

- Спиране на текущия запис

- Изтриване на запис

- Редактиране: завърøен запис - само името, бъдещ запис - името и времевия интервал

- Записът е приклþ÷ил, но е в проöес на обработка (около 30 секунди)
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Бутонът        Ви дава възможност да изтриете вси÷ки направени записи до момента. 

Бутонът        Ви отваря страниöа с въпроси и отговори, отнасящи се до 
функöионалностите на секöията.

Ако изклþ÷ите set-top box устроéството докато трае запис, тоé ще продължи. Ако 
записът е стартиран ÷рез бутон “REC” на дистанöионното управление, записът ще 
приклþ÷и, когато свърøи квотата Ви. Ако записът е със зададени на÷ало и краé, ще 
спре то÷но в ÷аса и минутите, които са му зададени за краé. Вси÷ки планувани записи 
ще бъдат направени, независимо дали Ваøето устроéство е в работен режим или не. 

Когато гледате запис можете да превъртате напред и назад, ÷рез бутоните на 
дистанöионното управление:

  - наляво и надясно (30 секунди)

  - ffwd и rew (5 минути)

  - както и да паузирате ÷рез бутона

Записът може да бъде спрян по следните на÷ини:
1) ако е стартиран с бутон “REC” на дистанöионното управление - натиснете бутона 
повторно.
2) ако е зададен по програма или с на÷ало и краé - изберете менþ “Моите записи”,  
маркираéте бутона на реда със записа, коéто желаете да спрете и натиснете бутон 
“OK” на дистанöионното управление.”
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За да навигирате по-лесно в секöията сме разделили съдържанието на подсекöии – 
Филми, Музика и Радио. След като влезете в някоя от подсекöиите лесно може да 
изберете какво да гледате.

Музиката и радио каналите в портала са безплатни и имате достъп до тях по всяко 
време. 

Филмите в портала са с допълнително заплащане на принöипа на видеотека. След 
закупуването на конкретен филм (през www.neterra.tv), имате 24 ÷аса на разположение, 
за да го гледате.

Филми и музика
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Освен оби÷аéните функöии „Подредба на канали” и „Видео ка÷ество”, в тази секöия 
бутоните имат и няколко допълнителни функöии, които са отбелязани на лентата. 

Абонамент – води към страниöата, която показва какви абонаменти имате, до 
кога са валидни и дали са активни в региона, в коéто се намирате.

Покупки – води към страниöата, в която са записани вси÷ки продукти, които сте 
закупили.

Настроéки
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За да преподредите позиöиите на каналите, от главното менþ отидете в секöията 
“Настроéки” и там изберете „Подредба на канали”.

Втората навигаöионна лента съдържа два типа подреждане:
1) Стандартна подредба – зададена по подразбиране
2) Лична подредба – подредба, която потребителите сами организират

Червения радио бутон показва коя подредба е активна в момента и каналите са подредени 
по тази подредба. Синият фон индикира коя подредба е визуализирана в момента на екрана.

Първона÷ално категория „Ли÷на подредба” е иденти÷на с категорията „Стандартна 
подредба”, но всеки може да промени по своé вкус номераöията на каналите. 

Независимо дали в момента е визуализирана „Ли÷на подредба” или „Стандартна  
подредба”, може да промените номера на даден канал. 

Ако правите промени по номераöията на канали в „Стандартна подредба” и след про-
мените натиснете зеления бутон „Запази”, вси÷ки промени се отразяват в категория 
„Ли÷на подредба”. 

Ако правите промени по номераöията на канали в „Ли÷на подредба” и след промените на-
тиснете зеления бутон „Запази”, вси÷ки промени се отразяват в категория „Ли÷на подредба”. 

Моля маркираéте канала, въведете номер, преместете курсора на зеления бутон и натисне-
те „ОК” на дистанöионното, за да запазите желаната позиöия. Ако канал с такъв номер 
съществува, нововъведеният канал застава на желаната позиöия, а вси÷ки други канали се 
изместват с един номер надолу. Тази промяна се отразява в категория „Ли÷на подредба”.

Настроéки
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Адрес: 1784 София, жк. Младост 1
Бул. “Андреé Сахаров” №20А, етаж 2

Телефон: +359 2 447 25 88
Факс: +359 2 975 34 36

www.neterra.tv


