MANUAL DE UTILIZARE
a tunerului «HD IPTV Box-777»

Avantajele principale:
- o telecomandă programabilă pentru tuner și televizor
- program TV și informații despre programele pe ecran (EPG)
- vizualizarea programelor pentru ultimele 3 zile pentru unele canale
(funcția CatchUp)
- înregistrarea programelor pe suporturi amovibile
- reproducerea fișierelor de pe flash-carduri
- reproducerea orei curente pe ecran
- indicator de culoare de pornire/oprire a tunerului
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022 838 000
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1. Meniul principal
Într-o situație standard, tunerul pornește vizualizarea ultimului canal
în modul ecran complet. Dar, uneori, trebuie să accesați meniul
principal, de exemplu, pentru a accesa alte moduri, a modifica
categoria canalelor sau setările. Pentru aceasta, în orice mod trebuie
să apăsați butonul
de pe telecomandă.

◀, ▶ selectarea modului de funcționare: TV, Aplicații, Video,
Arhivă, Setări, Înregistrare, Temporizator.

, selectarea în sub-meniu, dacă există.
OK lansarea modului selectat.

2. Modul “TV”
Modul TV are un sub-meniu de grupuri /genuri de canale.
Deplasarea marcatorului galben cu butoanele ,  . OK
comută la modul “lista canalelor” pentru grupul selectat.
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2.1 Comutarea canalelor
Comutarea la modul “Lista canalelor”
Metoda 1. Deplasarea consecventă pe listă
Cu butoanele ,  sau CHAN+/- deplasăm cursorul corespunzător
în sus sau în jos pe listă până la canalul dorit.
Prima apăsare OK pornește canalul în fereastra de
previzualizare.
A doua apăsare OK pornește vizualizarea pe ecran complet.
Metoda 2. Formare directă
Dacă este cunoscut numărul exact al canalului dorit, puteți să
formați acest număr cu butoanele numerice ale telecomenzii, apoi
apăsați OK .

Cursorul va accesa canalul dorit. Următoarea apăsare OK pornește
canalul în fereastra de previzualizare, a doua apăsare
OK
pornește vizualizarea pe ecran complet.
Comutarea la modul ecran complet
Metoda 1. Deplasarea consecventă pe listă la canalul următor sau
anterior, cu butoanele , sau CHAN+/-. Fereastra de informații
apare la canalul comutat timp de 3 secunde. (vezi 2.3)
Metoda 2. Formare directă
Dacă este cunoscut numărul exact al canalului dorit, puteți să
formați acest număr cu butoanele numerice ale telecomenzii, apoi
apăsați OK .
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2.2 Modul “Lista canalelor”

sau ◀ - ieșirea înapoi, în meniul principal.

,  deplasarea în jos în sus pe listă.

În partea dreaptă, sub fereastra de previzualizare video este
transmisia curentă (evidențiată cu bold galben) și următoarele 4
transmisii pentru canalul selectat.
OK - începe redarea canalului selectat în fereastra de
previzualizare video. Apăsarea repetată pe același canal trece la
afișarea pe ecran complet a canalului curent.
- transferă redarea canalului de la previzualizarea video la
modul de vizionare pe ecran complet.
- adaugă/exclude canalul selectat în/din lista Favorite.
Adăugarea unui canal în lista de favorite vă permite să evidențiați
canalele preferate într-un grup separat "Favorite".
O simplă apăsare a butonului
lasă în listă doar canalele din
grupul ”Favorite”.
Atenție! Pentru a reveni la lista unui alt grup, trebuie să mergeți
la "Meniul principal" și să selectați grupul dorit!
Simboluri posibile pe linia denumirii canalului (în partea dreaptă a
denumirii):
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▶

- accesează fereastra ghidului TV (Programului electronic/EPG)
(vezi 2.4)
- canalul este în lista "Favorite".
- canalul acceptă modul CatchUp - abilitatea de a urmări
retrospectiv emisiunile (nu mai mult de trei zile) (vezi 4)

●

- canalul care la momentul dat se înregistrează pe suport
amovibil (vezi 7)

2.3 Modul Ecran complet

afișează fereastra de informații, care indică numărul canalului,
denumirea canalului, transmisia curentă, durata, starea curentă, ora
curentă, starea înregistrării. O apăsare repetată afișează fereastra de
informații detaliate:
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sau
închide fereastra.
În modul Ecran complet:
OK

- transferă la vizualizarea canalului anterior, apăsarea repetată
va întoarce înapoi.
- Afișează ora curentă în colțul din dreapta sus.
sau

- accesarea modului lista canalelor.

- Accesarea modului EPG pentru canalul dat.
- Accesarea meniului principal.

2.3.1 Modificarea parametrilor video.
Dacă imaginea afișată pe ecran este foarte îngustă în lățime sau
înălțime sau dacă volumul cadrului negru din jurul imaginii este
incomod pentru percepție, puteți utiliza setările individuale ale
parametrilor imaginii pentru fiecare canal, pentru aceasta în modul
ecran complet, trebuie să apăsați rapid butonul

Prin apăsarea repetată a aceluiași buton puteți alege mai multe moduri de vizualizare mai convenabile decât cele pregătite anterior:
Normalizare volum, Scalare, Particularizat, Dimensiune originală,
Normal, Scalare lată, Întinde la 4:3, Întinde la 16:9
Apăsarea lungă
(mai mult de 2 secunde) afișează meniul de
reglare fină a parametrilor video. În acest meniu, puteți să modificați
în mod arbitrar raportul de aspect al videoclipului și să modificați
luminozitatea și contrastul în incremente mici.
Atenție! Dimensiunea maximă a ecranului și luminozitatea
maximă depind de setările similare ale receptorului TV!
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Atenție! Setările manuale ale canalului curent vor fi salvate
numai dacă le confirmați prin accesarea modului lista canalelor.

2.3.2 Modificarea parametrilor de sunet.
În modul ecran complet apăsarea butonului
setărilor sunetului

afișează meniul

 “Amplificare volum”- mărește sau micșorează volumul canalului
într-un interval mic. Servește pentru nivelarea sunetului pe
toate canalele.
 “Flux audio” - vă permite să selectați una dintre coloanele sonore.
În absența lor, meniul este INACTIV.
 “Activează subtitluri” - vă permite să activați sau să dezactivați
subtitrările.
 “Subtitlu” – alegerea subtitrărilor. În absența lor este INACTIV.
Atenție! Coloanele sonore sau subtitrările NU sunt la toate
canalele. Operatorul NU este responsabil pentru prezența sau
absența
lor! ghidului electronic de programe (Ghidul EPG/ТV)
2.4 Modul
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2.4 Modul ghidului electronic de programe TV(Ghidul EPG,ТV)

În acest mod, puteți urmări programul TV pentru câteva zile pentru
canalul selectat, pentru a vedea informații detaliate despre programele individuale

 sau 
◀

- deplasează cursorul în jos sau în sus.
- o singură apăsare transferă cursorul în lista de date /
zile disponibile (în partea stângă). Apăsarea repetată
revine la modul anterior.
- afișează informații detaliate despre program.
- întoarce la modul ecran complet. (acțiune similară la
apăsarea butonului
)
- cercul roșu deasupra timpului indică faptul că este
posibilă o vizualizare retrospectivă a acestei
transmisiuni (CatchUp vezi 4). Pentru a începe
vizualizarea, trebuie să selectați programa dată și să
accesați OK

Atenție! Compania Arax nu garantează corespondența exactă a
programului de difuzare live, atât în timp, cât și în conținut. De
asemenea, Compania Arax nu garantează disponibilitatea EPG
pentru toate canalele.
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3. Setări
Apăsați în meniul principal

sau alegeți “Setări”, apoi

OK.

Se deschide meniul de setări:

Fereastra este logic împărțită în două părți: SUS – Setări disponibile
și JOS - informațională!
Fereastra informațională: “MAC” și “IP” – adresa interfeței și adresa
în rețeaua IP. “CPU”, “Logo”, “Firmware”, ”Storage” - versiunea actuală a procesorului, logo-ul, software-ul, plug-in-urile.
Setarile se aleg cu ajutorul butoanelor  sau , astfel elementul
selectat este evidențiat cu albastru. Modificarea setării selectate butonul OK .

3.1 Limba interfeței

Alege limba meniului: Rusă, Română, Engleză.
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3.2 Calibrarea ecranului

“Calibrarea ecranului” este necesară în cazurile în care, din orice motiv, dimensiunea imaginii video este mai mare sau mai mică decât
ecranul TV însuși.
De exemplu, imaginea de mai jos arată că ecranul video din ecranul
din stânga este mai mic decât ecranul (există bare negre pe toate
laturile). Reglarea geometriei semnalului video de ieșire va ajuta la
rezolvarea acestei probleme și va stabili o corespondență între imaginea video și dimensiunea ecranului TV (imaginea din dreapta)!

Când intrați în meniul de calibrare, este necesară o parolă - va
apărea o fereastră cu un câmp pentru introducerea parolei și o
tastatură virtuală. Introduceți parola (parola implicită “0000”)
Atenție! Calibrarea poate fi întreruptă în orice moment apăsând
butonul
. Parametrii, dupa calibrarea căror a fost apăsat OK
vor fi salvați!
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Calibrarea constă în următorii pași:
1. După introducerea parolei corecte, va apărea primul câmp de calibrare din colțul din stânga sus, va apărea un marcaj de calibrare
sub forma unui colț albastru:

Acest marcator indică colțul din stânga sus al imaginii video. Cu ajutorul butoanelor ◀, ▶ sau ,  deplasăm marcatorul în colțul din
stânga sus al ecranului TV până când marcatorul se va încadra sub
cadrul televizorului. Apăsăm OK . Calibrarea colțului din stânga sus
este finalizată.
2. Se activează automat marcatorul de calibrare din colțul din dreapta jos. Îndepliniți acțiunile analogice, apăsați OK .
3. Se activează automat marcatorul de calibrare al poziției
subtitrărilor pe ecran.

Calibrarea cu butoanele ,  permite să plasați subtitrările mai
jos sau mai sus. Pentru finisarea calibrării apăsați OK .
Atenșie! Localizarea marcatorului prea aproape de marginea
inferioară a ecranului poate ascunde o parte din subtitrări în
timpul vizionării!
12

4. Marcatorul de calibrare a proporțiilor este activat automat
În centrul ecranului apare un dreptunghi. Calibrarea se efectuează
cu butoanele ◀, ▶, apăsarea căror duce la extinderea sau îngustarea
dreptunghiului. Cu cât calibrarea proporțiilor este mai bună, cu atât
dreptunghiul va semăna mai mult cu un
pătrat. Pentru finisarea calibrării apăsam OK .

5. Mai departe pe un ciclu închis, calibrarea colțului din stânga sus
al ecranului este pornit din nou, etc.!
Pentru a ieși din calibrare, apăsați

.

3.3 Tastatura virtuală
Utilizarea tastaturii virtuale este necesară atunci când formați nu mărul canalului sau când introduceți o parolă!

Descriere :
...

introducerea numerelor de la 0 la 9
deplasați cursorul în fereastra de introducere la
stânga sau la dreapta
ștergeți caracterul înainte de cursor

Confirmarea numărului - INTRODUCERE
Puteți opera cu tastatura virtuală în două moduri:
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Modul 1 – Prin apăsarea tastelor numerice ale telecomenzii pentru
control de la distanță (0-9).
În acest caz, în caseta de introducere se vor afișa cifrele introduse (în
cazul parolelor – steluțele “*”). După introducerea cifrelor, apăsați
butonul OK de pe telecomandă pentru control de la distanță , în
acest caz, este important ca tasta Enter de pe tastatura virtuală să
fie marcată cu albastru
(adică selectată!). Dacă la momentul
apăsării butonului OK tasta
nu este selectată , atunci este
necesar să o selectați cu ajutorul butoanelor , , ◀,▶.
Modul 2 – Introducerea cifrelor cu ajutorul tastaturii virtuale .
Deplasați cursorul de culoare albastră în caseta de introducere cu

ajutorul butoanelor ◀ ,▶, ,  de pe DU , alegeți cifra necesară .
După introducerea fiecărei cifre virtuale apăsați OK .
După terminarea introducerii cifrelor, selectați tasta
și
apăsați OK .

3.4 Control parental

În setările „Control parentalˮ, este posibil să modificați parola care
este necesară pentru schimbarea setărilor sau pentru vizualizarea
„canalelor pentru adulțiˮ. La încercarea accesării „Control parentalˮ,
va fi solicitată parola.

Atenție! Parola implicită este “0000” (patru zerouri). Dacă
parola a fost schimbată și pierdută, apelați serviciul de
asistență al operatorului dvs. de cablu.
După introducerea corectă a parolei curente, se va afișa o casetă de
introducere pentru parola nouă. După introducerea parolei noi, va fi
necesar să mai introduceți o dată noua parolă, pentru confirmare!
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La introducerea greșită a parolei se va afișa mesajul „Cod greșitˮ.
Dacă introducerea repetată a parolei noi în caseta de confirmare nu
este identică cu cea introdusă anterior, se va afișa mesajul
„Parolele introduse nu se potrivesc, Câmpul este gol. Introduceți
parola din nou.ˮ
În acest caz, noua parolă nu se aplică – rămâne vechea parolă!
Pentru a introduce o nouă parolă, va trebui să repetați întreaga procedură de la început!

4. Funcția CatchUp (vizionare „După difuzare”)
Această funcție îi permite abonatului să vizioneze retrospectiv (peste un anumit timp după difuzare) programul (emisiune sau film) pe
care l-a ratat sau îi place.
Atenție! Această funcție NU ESTE DISPONIBILĂ PENTRU TOATE
CANALELE!Canalele care au această funcție sunt marcate în lista
de canale cu pictograma
. În prezent, vizionarea retrospectivă este posibilă pentru o perioadă de nu mai mult de 3 zile.
Această funcție poate fi utilizată în două moduri: Prin meniul
ghidului electronic de programe (EPG) sau prin meniul „ARHIVAˮ

4.1 CatchUp prin meniul ghidului electronic de programe
(EPG)
Din meniul listei de canale selectați (setați marcatorul galben) canalul dorit cu pictograma
în dreapta denumirii canalului

Cu butonul

sau ▶ intrați în meniul de programe pentru ca15

nalul selectat. Din meniul EPG (a se vedea 2.4) selectați emisiunea
(programul sau filmul). Emisiunea care poate fi vizionată retrospectiv are un punct roșu deasupra casetei unde este indicată ora difuzării
.

,  selectarea emisiunii dorite. OK -comutarea la vizualizare ecran

complet!
Vizionarea emisiunii și funcționalitatea, a se vedea 4.3

4.2 CatchUp din regimul „ARHIVA”
Din meniul principal selectați regimul „ARHIVAˮ

Meniul „Arhivaˮ vă permite să vizualizați conținutul canalelor pentru
care se face înregistrarea, adică abonatul poate urmări aceste canale
retrospectiv, din ultimele 3 zile.
Selectând „Arhivaˮ vom putea vizualiza lista canalelor arhivate.
Pasul 1.
,  selectarea canalului dorit. OK -comutarea la lista zilelor pentru
care există o arhivă.
Pasul 2.
,  selectarea dății dorite. OK - comutarea la lista de emisiuni din
data respectivă.

Pasul 3.
,  selectarea emisiunii dorite. În acest submeniu butonul
deschide sau ascunde caseta cu informația detaliată despre
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programa selectată (similar cu meniul EPG). OK- comutarea la vizionarea emisiunii în modul ecran complet.
Vizionarea emisiunii și funcționalitatea, a se vedea 4.3

4.3 Redarea conținutului

Funcționalitatea în regimul de redare CatchUp sau redare media de
pe cardul de memorie (butoanele playerului):
- Pauza / Continuarea redării din momentul pauzei
sau cu derulare lentă înapoi
- Înapoi / Înainte cu 10 secunde
- Derulare lentă Înapoi / Înainte cu viteza: x2, x4,
x8, x16, x32
- Oprirea redării și comutarea la lista de programe
(Apăsați lung!)
- Înainte / Înapoi cu 10 minute (Butoanele CHAN+/funcționează în mod similar!)
La apăsarea butoanelor de redare a conținutului, o casetă de informații va apărea în colțul din dreapta, unde este indicată acțiunea
indusă și parametrii timpului, durata:

Dacă vizionarea emisiunii va fi întreruptă din anumite motive, atunci
la lansarea următoare, a aceleiași emisiuni, transmițătorul va propune continuarea vizionării din momentul întreruperii sau de la început:

Cu 10 secunde înainte de sfârșitul vizionării emisiunii, dispozitivul va
pune pauză pe redare și vă va cere să continuați vizionarea următoa17

rei emisiuni sau pur și simplu să terminați vizionarea comutând la
lista de emisiuni:

Apăsând “Da” cele 10 secunde de vizionare vor fi întrerupte și se va
trece la următoarea emisiune conform timpului.
Apăsând “Nu” cele 10 secunde de vizionare vor fi întrerupte și se va
face comutarea la lista de emisiuni a canalului selectat.
.
Întoarcerea la “Meniul Principal” se face cu butonul ◀ sau

5. Modul “Aplicații”

La momentul actual dispozitivul suportă lucrul cu două aplicații
“Vimeo” și “YouTube”.

Selectarea aplicațiilor se face cu butoanele ◀, ▶, lansare - OK .
Părăsirea regimului “Aplicații” se face cu ajutorul tastei

.

Atenție! Instrucțiunile de lucru cu aplicațiile sunt furnizate
separat, în formă electronică!
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6. Modul “Video”

În regimul video există posibilitatea de a viziona înregistrări (conținut) de pe suporturi amovibile. Dispozitivul suportă conectarea concomitentă a 4 USB Flash-uri/HDD/DVD și un singur card SD/SDHC
/MMC. Sisteme de fișiere - FAT16/FAT32/NTFS.
Atenție! Numărul de suporturi externe conectate simultan
depinde de componentele de proiectare și de energie.
Atenție! Dispozitivul NU GARANTEAZĂ redarea TUTUROR
formatelor și a oricăror fișiere media. Reclamațiile cu privire la
redarea fișierelor de pe dispozitivele suplimentare NU sunt
ACCEPTATE!
Conectarea suporturilor amovibile ar fi bine să o realizați aflându-vă în „Meniul Principalˮ, până la intrarea în regimul „Videoˮ.
Dacă conexiunea s-a realizat cu succes, în colțul din stânga sus va
apărea un mesaj cu numele dispozitivului conectat.

După afișarea mesajului, intrați în regimul „Videoˮ și găsiți numele
dispozitivului conectat în lista de dispozitive:

Cu ajutorul butoanelor ,  selectați dispozitivul necesar și apăsați
OK - pentru a deschide catalogul fișierelor și directoarelor de pe
dispozitivul dat:
19

Atenție! Lista arată numai acele fișiere ale căror formate
(extensii) sunt suportate de player.
Parcurgerea „arboreluiˮ de dosare este posibilă cu ajutorul
butoanelor , .

- pentru a începe redarea sau a deschide fișierul.
Comutarea la directorul principal – prin linia de sus, marcată
cu trei puncte “...”.
OK

Întoarcerea la „Meniul Principalˮ se face cu ajutorul butonului

◀ sau

.

Funcționalitatea și principiul redării fișierelor media sunt similare cu
punctul 4.3, cu excepția absenței avertismentului privind sfârșitul
vizionării cu 10 secunde mai devreme.

7. Înregistrare pe suporturi amovibile
7.1 Informație generală
1. Concomitent, este posibilă înregistrarea unui singur canal și vizualizarea acestuia sau a unui alt canal.
2. Înregistrarea simultană a două sau mai multe canale nu este posibilă.
3. Temporizatoarele de înregistrare nu se pot suprapune în timp. În
astfel de cazuri, se va afișa un mesaj de eroare iar temporizatorul NU
SE VA AFIȘA.
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4. Înainte de înregistrare, trebuie să verificați spațiul disponibil pe
dispozitivul pentru înregistrare. Acest lucru se poate face în meniul
„Înregistrăriˮ.
În partea de jos a ecranului, va fi afișată capacitatea aproximativă,
posibilă de înregistrare în minute:

5. Când planificați o înregistrare (setarea temporizatorului), este necesar să verificați spațiul disponibil pe dispozitiv. Când setați temporizatoarele , disponibilitatea dispozitivelor pentru înregistrare NU
ESTE VERIFICATĂ. Dacă spațiul nu este suficient, înregistrarea se va
opri (adică înregistrarea nu va fi finalizată!), se va afișa un mesaj de
eroare iar temporizatorul va fi șters.
6. Dacă la începutul înregistrării nu este conectat nici un dispozitiv
pentru înregistrare, se va afișa un mesaj de eroare, înregistrarea nu
va fi efectuată, temporizatorul va fi șters.
7. Temporizatoarele, ale căror valori au fost prelucrate, vor șterge
automat notificările din lista meniului „Cronometreˮ și din meniul
EPG

7.2 Înregistrarea programului curent
Se realizează prin apăsarea butonului
unul din cele trei meniuri:
 Meniul căutare canale
 Mod ecran complet
 Meniul EPG

de pe telecomandă, în

Startul înregistrării
La apăsarea butonului
automat se începe înregistrarea programului curent și până la sfârșitul acestuia +10 minute (pentru
corectarea inexactităților EPG).
Dacă nu există EPG pentru acest canal, atunci se va produce o înregistrare de 2 ore în mod implicit!
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În meniul cu lista canalelor, în dreapta denumirii canalului pentru
care a început înregistrarea apare un marcaj în formă de cerculeț
roșu.

În meniul EPG, același program este marcat în mod automat prin
marcajul corespunzător:

Atenție! Înregistrarea retrospectivă (adică înregistrarea
programelor care deja s-au sfârșit) nu este posibilă!
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În regimul ecran complet, în fereastra de informații (butonul
apare informația că acest canal se înregistrează

)

În același timp, în meniul „Cronometreˮ apare automat o linie cu
această sarcină/temporizator și adnotarea corespunzătoare, inclusiv
descrierea programului dacă aceasta există în EPG (a se vedea 2.4)!

Sfârșitul înregistrării:
Apăsați din nou butonul
, pe canalul pentru care la momentul
dat se face înregistrarea, la apăsarea butonului înregistrarea se oprește. Cu toate acestea pe ecran apare un mesaj de confirmare a
întreruperii înregistrării (DA/NU). Dacă nu este întreprinsă nici o
acțiune în acest sens, mesajul dispare după 10 secunde fără a face
vreo modificare. Prin selectarea butonului „DAˮ apare un alt mesaj
scurt care informează că înregistrarea a fost oprită și sfârșită. Din
toate meniurile (lista de canale, EPG, Cronometre) sunt eliminate
toate marcajele care indică faptul că pentru canalul dat se face înregistrare.
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În lista meniului „Înregistrări” apare fișierul înregistrat cu informația
salvată din EPG.

7.3 Înregistrare temporizată (amânată /planificată)
Atenție! „Înregistrarea temporizată” este posibilă doar în meniul
EPG(a se vedea 2.4), adică doar pentru canalele pentru care există programul de emisiuni.
Adăugarea unui temporizator pentru înregistrare are loc prin selectarea emisiunii dorite și prin apăsarea butonului
. În așa caz ,
înaintea denumirii emisiunii apare pictograma
.
În mod automat, în lista meniului temporizatoarelor, apare un temporizator corespunzător, cu toate informațiile posibile despre acest
program.
Temporizatorul deja setat poate fi șters / anulat în meniul „Cronometreˮ, prin selectarea temporizatorului dorit din listă și prin apăsarea butonului „STOPˮ, cu toate acestea mecanismul de anulare este
similar cu cel din paragraful anterior.
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8. Telecomanda universală (control de la distanță).
Universale se numesc telecomenzile care pot controla simultan atât
tunerul cât și TV receptorul Dvs.
Astfel, pentru a utiliza serviciul nostru TV, va fi necesară O SINGURĂ TELECOMANDĂ! Necesitatea de a păstra la îndemână două telecomenzi dispare și vă face vizionarea mai confortabilă.
Deoarece diferite receptoare TV diferite au telecomenzi diferite ,
telecomanda acestui tuner are capacitatea de a „învățaˮ comenzile
telecomenzii TV a abonatului. Pentru a face acest lucru, telecomanda este prevăzută cu 5 butoane care pot fi setate în așa fel încât să
execute comenzile unei alte telecomenzi. Aceste butoane sunt situate în partea de sus a telecomenzii. Zona acestor butoane este
conturată cu o linie albă iar butoanele sunt evidențiate cu albastru.

Pentru duplicare sunt selectate 5 funcții principale ale receptorului
TV, care de obicei pot fi necesare în paralel cu utilizarea unei
telecomenzi convenționale, neprogramate:
 “Oprire/Pornire TV”
 “Oprire/Pornire sunet TV”
 “Selectarea sursei semnalului TV”
 “Volum TV mai mic”
 “Volum TV mai mare”
Procesul de învățare:
Pasul 1.Plasați telecomanda consolei în fața telecomenzii televizorului la o distanță de 3-5 cm, astfel încât emițătorii săi să fie direcționați unul către celălalt:
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Pasul 2.
Apăsați și țineți apăsat butonul
până când LED-ul de culoare
roșie din dreapta acestui buton nu se va aprinde și va arde constant.

Pasul 3.
Apăsați scurt și eliberați (nu țineți apăsat!) butonul care urmează să
fie programat pe telecomanda consolei, LED-ul de culoare roșie ar
trebui să înceapă să clipească monoton (aproximativ la fiecare secundă).
Pasul 4.
Pe telecomanda televizorului, apăsați butonul pe care doriți să îl
duplicați. LED-ul de culoare roșie a telecomenzii programabile ar
trebui să clipească de trei ori rapid și să pornească din nou monoton,
intermitent o dată pe secundă. Aceasta înseamnă că acest buton
este programat și puteți merge la următorul.
Pasul 5.
Repetați pașii 3 și 4 pentru toate butoanele rămase.
Pasul 6.
Pentru a termina procedura de programare, apăsați butonul roșu de
oprire
, LED-ul de culoare roșie ar trebui să se stingă.
Pasul 7.
Îndreptați telecomanda consolei spre televizor și verificați
funcționarea butoanelor programate.
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Atenție! În partea de jos a telecomenzii, pentru confortul abonaților,
este tipărit telefonul serviciului de asistență non-stop al companiei
ARAX.

Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre!

VIZIONARE PLĂCUTĂ!!

Ehipa companiei ”Arax”
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