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Експлоатация

Не поставяйте предмети директно върху Set-Top Box устройството.
При почистване на Set-Top Box устройството го изключете от електрическата
мрежа. Използвайте само влажна кърпа. Не използвайте разтворители или силно
почистващи вещества.
Уверете се, че всички уреди, които включвате към Set-Top Box устройството, са
обезопасени и сигурни за експлоатация. Свързването на повредени уреди може да е
опасно! Преди свързване, изключете всички устройства от електрическата мрежа.
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ПРЕДЕН ПАНЕЛ
1

ЗАДЕН ПАНЕЛ
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AV

USB

S/PDIF

HDMI

LAN

RC

1 - USB 2.0 входящ интерфейс (може да бъде свързан WiFi адаптер)

1 - USB 2.0 входящ интерфейс (може да бъде свързан WiFi адаптер)

2 - Прием на инфраред сигнал от дистанционното

2 - Цифров S/PDIF аудио изход

3 - Индикация при използване на дистанционното / Индикация дали устройството е
включено или изключено

3 - HDMI 1.4 изходящ интерфейс

12V

1A

4 - Аналогов 3,5 мм жак за изход на стерео аудио и композитно видео
5 - Ethernet 100 Mb/s входящ интерфейс
6 - Вход за адаптер за дистанционно управление
7 - Вход за захранване (12V, 1A)

Свържете:
• LAN кабела за интернет във вход 5.
• Телевизора във вход 3 чрез HDMI кабел или във вход 4 чрез RCA кабел.
• Захранването във вход 7 след това в електрическата мрежа.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
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F1

F2
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F3

F4

MODE

SETUP

KB

APP

TV

28
27
26
25

8
9
10
11

24
23

OK

22
21
20

12

19
13

VOLUME

CHANNEL

18
17

14

15
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1 Този бутон не се използва

13 Увеличаване/намаляване на звука

25 Бутон „Виртуална клавиатура“

2 Функционални бутони

14 Избор на канал / въвеждане на цифри

26 Телевизионен справочник

3 Спиране на звука - МUTE функция

15 Този бутон не се използва

27 Бутон “Настройки“

4 Бутон "Запис"

16 Бутон “Презареждане на портал”

28 Избор на „Аудио Пътека”

5 Този бутон не се използва

17 Спиране на видео/аудио

29 Активиране на “Stand By” режим

6 Този бутон не се използва

18 Избор на следващ/предишен канал

7 Следваща/предишна страница

19 Стартиране/паузиране на видео/аудио

8

Бутон “Изход“

20 Бутон “Информация”

9

Навигационен бутон “Нагоре“

21 Навигационен бутон "Надолу"
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10 Навигационен бутон “Наляво“

22 Навигационен бутон "Надясно"

11 Потвърждаване

23 Бутон “Назад”

12 Бутон “Меню"

24 Превъртане напред/назад
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ОПИСАНИЕ НА БУТОНИ

ИЗБОР НА РЕЗОЛЮЦИЯ

С бутона
(8) можете да отидете директно на началната страница на менюто (в
случай, че се намирате в някоя от вътрешните страници). С повторно натискане на
бутона се връщате обратно в страницата, в която сте били.
MENU

С бутона
(27) се връщате една стъпка назад, когато навигирате из страниците на
менюто. Докато гледате телевизия наживо, бутонът ви връща на последно гледания
канал.
BACK

С бутоните (10) и (26) може да превъртате видео (филми или записани
предавания) съответно назад и напред.

С бутоните с цифри (16) можете да отидете директно на желан от вас канал, докато
гледате телевизия на живо, като изберете съответния номер (едно, дву или трицифрен).

Функционални бутони (7):
F1

С червения бутон F1 стартирате или спирате запис на видео.

F2

Със зеления бутон F2 извиквате секция „Програма“.

Ако пропуснете или направите грешен избор, може да го промените, като натиснете
бутона за настройки от дистанционното SET (3):

F3

С жълтия бутон F3 избирате „Пътека за субтитри“.

1) Изберете “Video” и потвърдете с бутон

F4

8

Когато стартирате устройството за първи път, може да изберете резолюцията, която
отговаря на вашия телевизор. Устройството ще запомни изборът ви и следващия път,
когато го включите, не се налага да минавате през тaзи настройкa.

Със синия бутон F4 стартирате „Уеб браузър“.

OK

(11).

2) Преместете курсора на “Graphic Resolution”.
3) Изберете подходящата за вашия телевизор: 720х576, 1280х720 или 1920х1080.
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СЕКЦИЯ “TV”
Тук са всички телевизионни канали на живо.

Мини програма
С мини програмата може да проверите какво се излъчва по всеки канал (предаване в
момента + бъдещи предавания), докато гледате текущия канал.
Стартиране: докато гледате канал на живо, с всеки от бутоните
(10),

(26),

OK

(11) или

INFO

(9),

(25),

(24) стартирате мини програмата.

Смяна на предавания: с бутони (10) и (26) може да разгледате предишни и
следващи предавания на избрания канал в мини програмата.

Смяна на канали: с бутони
(9) и
(25) сменяте предишен/следващ канал в
мини програмата, без да сменяте текущия (гледания) канал. С бутоните с цифри (16)
също може да сменяте канала в мини програмата докато тя е активна, като изберете
директно номера на желания от вас канал.

Стартиране на канал: с бутон
програмата.

Изход: с бутон
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EXIT

OK

(12) или бутон

(11) стартирате избрания канал в мини

INFO

(24) излизате от мини програмата.
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СЕКЦИЯ “ПРОГРАМА”
Секцията съдържа списък с тв каналите подредени по категории и информация какво
излъчва всеки от тях в момента.

Всеки ред от програмата съдържа съответно:
1)) номер на кана
2)) име на кана
3)) процент, репрезентиращ прогреса на текущото предава
4)) прогрес бар, илюстриращ визуално прогреса на текущото предава
5)) име на текущото предава

Отваряне на секция “Програма”: освен от основното меню, секцията може да
отворите и с бутон
(2) от дистанционното, докато гледате телевизия. Повторното
натискане на бутона ще затвори секция “Програма“ и ще върне обратно канала, който
гледате.

Филтриране на канали: с бутон

(26) отваряте меню за филтриране на каналите по

категории. Менюто за филтриране затваряте или с бутон
дадена категория.
Навигация: с бутони
списъка с канали.

(9)
(

Стартиране на канал: с бутон

(10) или с избирането на

(25) селектирате предишен/следващ кан

OK

(11) стартирате селектирания канал.

Timeshift
Каналите изместени назад във времето може да намерите, като в менюто за
филтриране на канали, изберете последната категория - “Timeshift”.
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СЕКЦИЯ “АРХИВ”

В лявата част на екрана са разположени медиите, които имат записани предавания.
Най-отгоре ще откриете опцията “Най-нови”, където се съдържат последно записаните
предавания от всички медии.

Секцията съдържа автоматично записани предавания на медиите, които може да
гледате когато пожелаете.

В дясната част на екрана се показва списък със записаниете предавания на избраната
от ляво медия или списък с последно записаните предавания от всички медии.

За да гледате предаване: селектирате желаното предаване от дясната част на екрана и
с бутон OK (11) отваряте следните опции:
“Гледай най-ново” - стартира последното записано издание на избраното предаване.
“Списък с предавания” - отваря страница с всички записани издания на избраното
предаване.
“Назад” - връщате се една стъпка назад към списъка с предавания.
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СЕКЦИЯ “ЗАПИСИ”
Секцията съдържа всички ваши лични записи. От тук можете както да насрочите нов
запис, така и да гледате, редактирате или изтривате готовите записи.

В лявата част на екрана ще откриете:
Всички записи – списък с всички ваши записи. Всеки ред се състои съответно от:
пореден номер на записа, има на медията от която е направен записа, името на
записа, иконка за статуса на записа, продължителност на записа, дата и час за начало
на записа.
Нов запис – Оттук може да насрочите нов запис. Първо избирате медия от списъка,
след това избирате предаване от програмата за седмицата. Можете да настроите и
ръчно началото и края на записа от избраната медия.
Квота – Показва как сте запълнили своята квота от време за записи.
Изтрий всички – Когато искате да освободите квотата си, оттук може да изтриете
всички записи наведнъж. Ако желаете да изтриете конкретен запис, селектирайте
записа от секция “Всички записи“, използвайте бутона OK (11) за да извикате опциите
на записа, след което изберете “Изтрий“.
Помощ – Секция с въпроси и отговори, събрани от клиенти
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Как да насроча ръчно началото и края на нов запис?

Как да гледам запис?

1)) Изберете опция “Нов запис” от лявата част на екран
2)) Изберете желаната от вас медия от списък
3)) Вместо ден от седмицата, от опциите вляво изберете „Период

1)) Изберете секция “Всички записи” от лявата част на екран
2)) Селектирайте желания от вас запи
3)) С бутон OK (11) извиквате опциите на записа.
4)) Изберете опция “Гледа

Курсорът вече е на полето „Начална дата“. С бутоните
между 15 възможни дати напред. С бутона
бутона

(9) и

(25) избирате

(26) преминавате в следващо поле. С

(10) се връщате в предишно поле.

Как да изтрия запис?

За име на записа, символи се въвеждат от виртуалната клавиатура, която се показва
автоматично, щом стигнете до полето за въвеждане на име. Когато сте готови с
въвеждането на име, с бутона
(12) от дистанционното скривате клавиатурата.
EXIT

Тогава маркерът минава в следващото поле за запазване на запис, с бутона
потвърждавате и записът ви вече е добавен в списъка „Всички записи“.
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OK

(11)

1)) Изберете секция “Всички записи” от лявата част на екран
2)) Селектирайте желания от вас запи
3)) С бутон OK (11) извиквате опциите на записа.
4)) Изберете опция “Изтри
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СЕКЦИЯ “ФИЛМИ”
Филмите в портала са с допълнително заплащане на принципа на видеотека. Филм
може да закупите от сайта www.neterra.tv. След закупуване, разполагате с 24 часа, за да
го изгледате.

В лявата част на екрана ще откриете категории с филми.
В дясната част е поместен списък с филмите от избраната в ляво категория. При
селектиране на даден филм, ще може да видите постер или снимка от филма и кратко
описание.
С бутона

(26) отваряте допълнително меню за сортиране на списъка с филми. Менюто

за сортиране затваряте или с бутон
При селектиран филм с бутона

OK

(10) или с избирането на даден вид сортиране.

(11) извиквате нова страница в която ще откриете:

Пълното описание за филма + допълнителни снимки

Възможност да гледате демо на филма за 5 минути, в които можете да превъртате
напред и назад, колкото пожелаете.
Възможност да гледате целия филм (ако преди това сте го закупили от сайта
www.neterra.tv)
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СЕКЦИЯ “ПРОФИЛ”
В секция “Профил” може да изберете дали опцията за високо качество на картината да
бъде включена
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Избора на качество на картината зависи от скоростта на вашата интернет връзка.
За да гледате картина без проблеми във високо качество ви е нужна скорост от поне
1375 kbps (1,3 Mbps).
В случай, че имате проблеми с картината, изключете опцията за високо качество.
Ако проблемите продължават - обърнете се към вашият интернет оператор.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Обозначението
показва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян в
контейнери за смесени битови отпадъци, а да се събира разделно с оглед възможността
за повторното му използване, рециклиране и другите форми на оползотворяване
чрез система за обратно приемане и събиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване.

Долуподписаният: Нетера Комюникейшънс ЕООД
Адрес: България, София 1784, ж.к. Младост 1, бул. “Андрей Сахаров” 20А, етаж 2
Телефон: + 359 2 447 25 88

По този начин Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните вредни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, изхвърлянето на този
продукт би могло да причини.
За по–подробна информация относно оползотворяването на този продукт може
да се обърнете към търговеца, от който сте го закупили или към организация за
оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Декларирам на своя отговорност, че продуктът
Вид: Устройство SET TOP BOX
Модел: MAG254
Страна на произход: Украйна
Вносител: Нетера Комюникейшънс ЕООД
съответства на изискванията от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр.
79/2002), когато се използва по предназначение,
и на следните стандарти:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006,
EN61000-3-2:2000+A2:2005,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005,
EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN60065-1:2002+A1:2006.
Продуктът се маркира с маркировка за съответствие
Място и дата: София, 22.08.2014 г.
Подпис:
Име и длъжност: Невен Дилков, Управител
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