Ghid de utilizare a dispozitivului Magic TV Box

Pentru mai multe detalii accesează site-ul StarNet:
http://starnet.md/ro/televiziune/ sau apelează consultanții
Serviciului Clientelă StarNet:
Suport Informațional - 022 844 444
Suport Tehnic - 022 844 555

Vă dorim vizionare plăcută!
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Dispozitivul multimedia Magic TV Box

1.2 Programarea telecomenzii

Bine ai venit la StarNet! Îți mulțumim pentru că ai ales serviciile noastre și te invităm să te
bucuri de cele mai bune soluții de divertisment de pe piață. Prin intermediul acestui serviciu
ți-am adus acasă televiziune interactivă de ultimă generație. Îți punem la dispoziție pachete de
programe flexibile și bine organizate, imagini de calitate, ușurință în utilizare, soluții inteligente
de gestionare a canalelor și opțiunilor interactive, la fel și multe posibilități, de beneficiile cărora
te vei convinge în curând. Acest Ghid TV vine cu informații utile care te vor ajuta să faci setările
necesare și să te bucuri pe deplin de serviciul IPTV de la StarNet.

Pentru a programa butoanele amplasate în secțiunea suplimentară a telecomenzii, este necesar
să faci următorii pași:
1. A
 pasă butonul
și reține-l pentru 2 secunde, până când se va aprinde lumina roșie mai
intens, ceea ce va însemna că telecomanda poate fi programată.
2. Apasă butonul pe care dorești să-l programezi și lumina roșie va arde intermitent.
3. A
 mplasează emițătorii ambelor telecomenzi, unul față de celălalt, la o distanță aproximativă de
10 mm, apăsă și reține timp de 2 secunde butonul de pe cealaltă telecomandă (cea care va fi
programată).
4. D
 upă 3 clipiri intermitente rapide, lumina roșie va arde continuu, astfel poți continua
programarea altui buton.
5. Repetă acest proces pentru toate butoanele necesare.
6. Apasă butonul
pentru a salva setările. În cazul salvării cu succes, lumina roșie se va stinge.

1. Instrucțiuni de utilizare
a telecomenzii Magic TV Box
Telecomanda cu secțiune suplimentară de programare
Pentru comoditatea ta, această telecomandă are o secțiune suplimentară de programare a
butoanelor. Led-ul telecomenzii are două semnale color, care identifică regimul de tastare și cel
de lucru al dispozitivului. Lumina verde se propagă atunci când orice buton de pe secțiunea
principală este apăsat. Butonul roșu se utilizează pentru butoanele programate, amplasate în
secțiunea suplimentară.

1.1 Descrierea funcțiilor tastelor de pe telecomandă
Secțiunea de programare

Îți oferă o gamă largă de canale setate pe categorii, precum canale informaționale,
divertisment, pentru copii, filme, știință, sport, muzică, business, cultură și canale
pentru adulți. La accesarea categoriei preferate se va afișa lista canalelor disponibile.

2.1 Opțiunile TV incluse:

Conectează/Deconectează dispozitivul
Meniu setări

Opțiuni suplimentare

Conectează/Deconectează sunetul
Schimbă modulul audio
Tastatură virtuală

Meniul principal

F1 – Opțiunile de afișare a canalelor.
Există două modalități de afișare:
1. Lista cu info – listarea canalelor și rularea conținutului video în regim de previzualizare, cu
program electronic al emisiunilor inclus.

Apel meniu contextual

Ieșire

15: 54

Acces rapid la TV

Întoarcere
PgUp

Informații suplimentare
Sus
Stânga

2. Compartimentul TV

PgDown

Dreapta
volume

Jos

Derularea paginii:
+ Înainte / - Înapoi
Redare rapidă
Volum sunet:
+ Mărește / - Micșorează
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15: 54

Înapoi
Înainte
Redare/Pauză
Stop

Comutarea canalelor:
+ Înainte
- Înapoi
Modificarea aspectului
monitorului

Ștergerea simbolului în timpul
culegerii textului

Taste pentru alegerea canalelor TV
sau scrierea textelor
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2.2.3 Canale TV cu conținut înregistrat

2. Lista – listarea canalelor și a programului emisiunilor.

Conținutul canalelor TV marcate cu acest simbol este înregistrat în mod automat, oferind
posibilitatea vizionării tuturor programelor și emisiunilor transmise pentru o perioadă de până la
5 zile, anterior momentului de vizionare nemijlocită a canalului TV.

2.2.4 Înregistrarea conținutului
Î
N
A
P
O
I

G
H
I
D
T
V

CTC MEGA

Pentru a înregistra conținutul video transmis la TV tastează butonul F1 de pe telecomandă şi
acesta va fi salvat pe dispozitivul de memorie externă (flash USB) cuplat la echipament. În timp
ce se efectuează înregistrarea, poți naviga pe alte canale TV și utiliza opțiunile de divertisment
propuse. De eliminat spre utilizare. Pentru a opri înregistrarea conținutului video în derulare,
tastează F2 (STOP) de pe telecomandă.

2.2.5 Ghid TV

TV7

Opțiunea poate fi accesată din compartimentul TV, utilizând butonul de navigare (în
dreapta)
de pe telecomandă, astfel se afişează programul emisiunilor TV pentru următoarele zile,
precum și pentru cele precedente. Pentru a selecta data calendaristică pentru care dorești să vizionezi
programul emisiunilor, utilizează butoanele de navigare
(în sus și în jos).
F2 – alege modalitatea de afișare și sortare a canalelor după număr, titlu, ordine
alfabetică, favorite (lista canalelor selectate ca preferate).
F3 – alege canalul preferat și cu ajutorul tastei F3 marchează-l ca favorit; lângă
denumirea acestuia va apărea simbolul
. Canalele TV selectate ca favorite, se
adăugă în lista de sortare Favorite, fapt ce permite accesarea rapidă și confortabilă
a acestora.
Pentru a vizualiza imaginea integrală a canalului TV, tastează butonul OK de pe telecomandă și
savurează din plin calitatea divertismentului TV la tine acasă.

2.2 Opțiuni adiționale
2.2.1 Opțiunea AudioTrack
Utilizează tasta
de pe telecomanda ta pentru a selecta limba de difuzare a postului în
conformitate cu preferințele personale. Astfel poți alege în ce limbă să privești emisiunile și
filmele preferate: română, rusă sau engleză, opțiunea este disponibilă doar pentru posturile care
dispun de astfel de posibilități.

2.2.2 Abonarea la canale TV
Abonamentele StarBox includ o grilă de programe TV, structurată astfel încât să satisfacă
dorințele fiecărui membru al familiei. În funcție de pachetul StarBox selectat, ai posibilitatea să te
abonezi la canale TV care nu sunt incluse în pachetul tău. Canalele TV care nu fac parte din grila
TV în conformitate cu abonamentul selectat sunt marcate cu culoarea gri și nu sunt disponibile
spre vizionare. Dacă dorești să te abonezi la canalul respectiv, îl selectezi utilizând tasta OK de pe
telecomandă, iar pe ecran va apărea un mesaj care va afișa costul de vizionare a postului pe lună,
însoțit de confirmarea abonării. Pentru a finisa procesul, validează abonarea.
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Opțiunile Ghid TV:
F1 – Înregistrează conținutul pe dispozitivul de memorie externă (flash USB).
Vizavi de denumirea emisiunii, în cadranul de afișare a orei va apărea un
cerculeț roșu
, care va indica că se înregistrează conținutul.
F2 – Marchează emisiunea/filmul pe care vrei să-l vizualizezi și accesează-l
prin intermediul tastei F2, în cadranul orei de difuzare a emisiunii va
apărea un cerculeț verde
, iar dispozitivul va semnaliza începutul
emisiunii/filmului.
F3 – Pentru a înregistra conținutul pe un dispozitiv de memorie externă
(flash USB), include-l în dispozitivul Magic TV Box. Pe ecran va apărea o
fereastră în care vor fi afișate datele despre dispozitivul extern cuplat, în
continuare tastează F1 și tasta OK, și va începe înregistrarea conținutului.
F4 – Opțiunea va afișa orele rămase pentru stocarea memoriei.
Dacă cadranul orei este marcat cu galben
, atunci programul TV se înregistrează automat iar
conținutul se păstrează timp de 5 zile. Pentru a reveni la meniul precedent accesează butonul
Back sau Exit.
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3. Compartimentul VIDEOCLUB
La accesarea acestuia, se va afișa lista filmelor disponibile în filmotecă, în
conformitate cu categoriile propuse spre vizionare: desene animate, filme
umoristice, seriale, filme documentare ș.a. La alegerea categoriei dorite, vei
vizualiza filmele disponibile spre afișare.

CĂUTARE: folosește tastatura de pe ecran
pentru a căuta filmul solicitat.

SORTARE: alege fimul selectat după alfabet,
categorie sau anul producției.

3.1 Opțiunile VideoClub:

Î
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HD Priest
HD Predators
HD Pirates of Caribbean: Dead Man/’s C…
HD Pirates of Caribbean: On Stranger Ti…
HD Pirates of Caribbean: At World/’s End…
HD Pirates of Caribbean: The Curse of th…
HD Pearl Harbor
HD Open Season 3
HD Mr. & Mrs. Smith
HD Megamind
HD The Matrix
HD The Matrix Revolutions
HD The Matrix Reloaded
HD Madagascar: Escape 2 Africa

iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012
iunie 2012

La accesarea butonului
, se va afișa descrierea succintă a filmului.
Pentru a alege filmul selectat pentru vizionare, accesează butonul OK de pe telecomandă.
Tastează butonul Back pentru a reveni la meniul precedent.

4. Compartimentul MEGOGO.NET
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Este aplicația care îți pune la dispoziție o bibliotecă online impresionantă, peste
21.000 de ore de conținut licențiat, 3500 de filme de lung metraj, 800 de desene
animate, 700 de seriale și 200 de show-uri și concerte înregistrate.
Filmele pot fi căutate după categorii: filme, seriale, desene animate, emisiuni și show-uri, filme
recomandate.

F1 – Opțiunile de afișare a filmelor
Există două modalități de afișare:
1. Lista cu info - afișează lista filmelor însoțită de o scurtă descriere a acestora.
2. Lista - afișează lista filmelor propuse spre vizionare fără descriere.
F2 – alege modalitatea de afișare și sortare a filmelor după momentul
adăugării, rating, titlu, doar HD, favorite, nefinisate sau popularitate.
F3 – alege filmul preferat și cu ajutorul tastei F3 marchează-l drept favorit, alături
de denumirea acestuia va apărea simbolul . Filmele selectate drept favorite se
adăugă în lista de sortare Favorite, fapt ce permite accesarea rapidă și ușoară a
acestora.
CAUTĂ

F4 – alege modalitatea de căutare:

Exit

Return

La accesarea categoriei de filme, ți se propun următoarele opțiuni de sortare:
F1 – după anul producției;		

F2 – filme de top;

F3 – după rating;			

F4 – filme noi.

După selectarea filmului ales pentru vizionare, tastează OK. Se vor afișa informații despre film,
producători, actori, filme similare sau recenzii despre film.
De asemenea, aplicația Megogo.net îți oferă opțiunea de căutare a filmelor. În ajutor îți vine
tastatura virtuală, care apare la accesarea opțiunii de căutare.
Pentru filmele care se afișează contra plată, sau în conformitate cu abonamentul ales, ți se solicită
autorizarea în sistem. Pentru aceasta urmează să utilizezi datele de autentificare cu care te-ai
înregistrat anterior pe site-ul Megogo.net.

6

7

În cazul în care nu dispui de un cont de acces, te rugăm să accesezi site-ul Megogo.net pentru a
te înregistra. Procedura este simplă, urmează să introduci adresa ta de e-mail, să selectezi parola
și să introduci codul de verificare. De asemenea, te poți înregistra prin intermediul rețelelor
sociale indicate pe ecran.
http://megogo.net/ru

6. Compartimentul KARAOKE
Сonține o listă bogată de melodii în format Karaoke.

Opțiunea Karaoke este o modalitate foarte distractivă de petrecere a timpului liber împreună cu
prietenii. La accesarea acestei opțiuni, se va afișa lista de melodii, care pot fi accesate prin butonul
OK de pe telecomandă.

5. Compartimentul YOUTUBE
Afișează galeria fișierelor video de pe site-ul YouTube.
Opțiuni suplimentare:
F1 – alege modalitatea de afișare după interpret.

Opțiuni disponibile:
CATEGORII

F1 – alege modalitatea de afișare a conținutului video după categoriile
propuse: cele mai populare, top favorite, cele mai discutate etc.

VIDEO SIMILAR

F2 – selectează video conform sugestiilor (sugestii, asemănătoare,
favorite, încărcate, playlist).

CĂUTARE

F3 – caută conținutul video după denumire, cuvinte cheie, utilizator,
categorie sau playlist.

SETĂRI

F4 – alege modul de difuzare și calitatea imaginii:

F2 – alege modalitatea de sortare după nume sau titlu.
F3 – folosește tastatura virtuală pentru a căuta melodia solicitată.

REGIM
CALITATE

Pentru a reveni la meniul principal, apasă EXIT.
F4 – alege piesa folosind căutarea după litere.

Apasă butonul Back pentru a reveni la meniul precedent.

8

9

7. Compartimentul RADIO

9. Compartimentul SETĂRI

Сonține lista celor mai populare posturi de radio.

Conține instrucțiuni de setare a dispozitivului Magic TV Box și alte informații
suplimentare.

La accesarea acestuia, se va afișa o listă de posturi accesibile pentru audiție:

Opțiunile disponibile:
9.1 Parental Control – setează parola pentru canalele cu conținut interzis copiilor.
9.2 Localization – setează parametrii de localizare, alege limba, țara, orașul și fusul orar.
9.3 Software update – afișează metoda de actualizare a programului de mentenanță
(se actualizează în mod automat și nu necesită implicare adițională).
9.4 Network Info – conține date despre rețea, tipul de conexiune, testarea vitezei Internet-ului ș.a.
9.5 Video – setează datele pentru difuzarea video, precum frecvența, rezoluția etc.
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9.6 Audio – setează datele pentru difuzarea audio.
9.7 Advanced settings – setări adiționale (mărimea buffer-ului, screensaver ș.a.).
9.8 Device Info – informații generale despre dispozitiv (model, număr de serie, producător etc.).
Pentru a reveni la meniul principal, tastează Back.

10. Compartimentul INFOPORTAL
Tastează butonul OK pentru a asculta postul de radio dorit. Accesează butonul Back pentru a
reveni la meniul precedent.

8. Compartimentul ÎNREGISTRĂRI
Сonține lista emisiunilor/filmelor înregistrate anterior și permite stocarea
datelor pe un dispozitiv de memorie externă (flash USB), care se cuplează la
echipamentul TV.

Oferă o multitudine de opțiuni de divertisment: Picasa, Meteo, Bancuri, Jocuri etc.

10.1 Aplicația PICASA îți oferă accesul la cea mai mare bază de fotografii și permite căutarea
pozelor:
- după ID:

- după cuvinte cheie:

Opțiuni suplimentare:
F1 – șterge fișierele video stocate pe dispozitivul de memorie.

F2 – oprește înregistrarea în derulare.
Acest subcompartiment conține 2 opțiuni:
F3 – inactiv.

Slideshow cu rulare
de 5 sec.

F1 – slideshow;

F4 – inactiv.

Apasă butonul Back de pe telecomandă pentru a reveni la meniul precedent.
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10.2 Aplicația METEO afișează vremea curentă în localitatea ta.

12. Compartimentul MEDIA BROWSER
Îți oferă posibilitatea să vizualizezi conținutul dispozitivului de memorie
externă (flash USB), atașat la dispozitiv.
La accesarea acestuia, se va deschide lista dispozitivelor găsite, selectează-l pe acela al cărui
conținut dorești să-l vizualizezi și tastează OK pentru a începe navigarea propriu-zisă.
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10.3 Aplicația INFO ORĂȘENESC conține datele de contact a unităților de urgență.
10.4 Aplicația HOROSCOP afișează datele de horoscop pentru ziua curentă.
10.5 Aplicația GLUME afișează o listă de bancuri.

11. Compartimentul INTERNET

Dispozitivele Magic TV Box sunt dotate cu două porturi USB, unul situat pe
partea frontală a dispozitivului, iar celălalt pe partea dorsală. Aceste porturi
USB permit cuplarea dispozitivelor de memorie externă (flash USB), a tastaturii
sau a mouse-ului direct la Magic TV Box și îți asigură o navigare și utilizare
confortabilă a opțiunilor oferite de televiziunea interactivă de la StarNet.

Permite navigarea pe Internet direct de pe dispozitivul TV, utilizând o tastatură
virtuală și telecomanda.

13.1 Dispozitivul de memorie externă (flash USB)

10.6 Aplicația JOCURI INTERACTIVE: Mastermind, Lines, Memory și Sudoku.

La accesarea acestei aplicații, se va
deschide browser-ul Internet. Pentru a
deschide bara de adrese, apasă butonul
F1 pe telecomandă.

Enter URL

13. Utilizarea și cuplarea dispozitivelor externe

Add bookmark

Open Bookmark

Navigation mode

Pentru a marca pagina selectată ca semn de carte (Bookmarks), apasă butonul F2 de pe
telecomandă. Ca urmare, se va deschide fereastra de adăugare a semnelor de carte.
Pentru a deschide lista cu semnele de carte salvate (Bookmarks), apasă butonul F3 de pe
telecomandă.
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Dispozitivele de memorie externă (flash USB) pot fi utilizate pentru vizualizarea
conținutului acestora direct pe monitorul televizorului și permit afișarea
filmelor, desenelor animate, serialelor sau pieselor audio care se conțin pe
dispozitivul tău. De asemenea, poți utiliza dispozitivul propriu de memorie
externă pentru a stoca înregistrările video ale filmelor, emisiunilor sau alt
conținut media. Pentru mai multe detalii vezi compartimentul 2.

13.2 Tastatură
Tastatura ce se conectează la dispozitiv prin intermediul unui cablu USB,
poate fi cuplată la echipamentul Magic TV Box pentru a naviga cu ușurință
pe Internet sau YouTube direct de pe televizor. Pentru mai multe detalii vezi
compartimentele 4, 5, 10.1 și 11.

13.3 Mouse
La fel ca și tastatura, mouse-ul dotat cu un cablu USB poate fi conectat la
dispozitivul Magic TV Box și utilizat pentru o navigare ușoară prin toate
opțiunile oferite de televiziunea interactivă de la StarNet.
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14. Instrucțiuni de utilizare și siguranță
Ai grijă de echipamentele TV!
Pentru a reduce apariția oricărui risc, îți recomandăm să ții cont de
următoarele instrucțiuni de folosire și siguranță:
· Pentru a preveni riscul electrocutării, nu înlătura părțile laterale sau frontale ale aparatului sau
orice altă componentă a echipamentului.
· Nu folosi echipamentul în spații cu un grad crescut de umiditate.
· Nu scufunda echipamentul în apă sau orice alt lichid, nu expune aparatul la ploaie sau
zăpadă. Nu lăsa lichide pe suprafața aparatului.
· Pentru a curăța carcasa aparatului, folosește un material uscat și moale.
· Lasă suficient spațiu deasupra și pe lateralul aparatului pentru a avea o ventilație optimă. Nu
acoperi spațiile de ventilație ale aparatului.
· Evită amplasarea echipamentului în apropierea surselor de căldură.
· Nu folosi alte accesorii sau cabluri, în afara celor furnizate de echipa de instalare sau a celor
care provin din setul echipamentului achiziționat.
· Nu lăsa copiii să atingă partea din spate a aparatului.
· Nu instala aparatul în locuri instabile sau de unde poate cădea. La cădere, există riscul de a te
răni, iar aparatul se poate deteriora!
Pentru remedierea oricărei defecțiuni tehnice, apelează Serviciul Suport Tehnic:
(+373) 22 844 555.
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Pentru notițe

