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ОСНОВНО МЕНЮ

1. Бутони ◄ и ► превключват между модулите:

•	 Телевизия

•	 Радио

•	 Настройки

•	 Забавления

•	 Медия

2. Бутони ▲ и ▼ превключват между подменютата на съответния модул 

(ако има такива).

3. ОK - влиза  се в избрания модул / подменю.

4. Exit - Модул Телевизия - пълен екран.

5. TV - Модул Телевизия - пълен екран.
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МОДУЛ ТЕЛЕВИЗИЯ

I. Меню „ТВ Преглед” 

Позволява преглеждане на кратка информация за избран канал.

1. Бутони ▲ и ▼ - Преместване на курсора по имената на каналите (с цел 

преглеждане на кратката информация под прозореца с видеото) без да 

се променя излъчвания канал.

2. ОК  - Потвърждаване на избран канал за излъчване.

3. Channel  + / - -  Преместване на курсора по имената на каналите  с 

автоматична промяна на излъчвания канал.

4. PgUp / PgDown (|◄◄ / ► ►| ) - Придвижване по списъка през една страница, 

съответно нагоре/надолу.

5. Volume + / -  - Увеличаване и намаляне на звука.

6. Цифри 0 до 9 - Директно избиране на канал (при въвеждане номер на 

канал работят бутони Back и ОК за редактиране и бързо потвърждаване, 

без изчакване на автоматично превключване) .

7. Бутон ► - Влизане в меню „ТВ гид“.  

8. Info - Разширен ТВ гид. 
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9. Back - Връща в Основно меню.

10. Exit - Връща в режим „Пълен екран“ на текущия канал.

11. TV – Режим „Пълен екран“.

12.  F1 - Избор на изглед Списък и Списък с инфо. 

•	 Списък – Показва имената на каналите заедно с предаването в 

момента за всеки канал, няма активен прозорец с избрания канал.

•	 Списък с инфо – Показва имената на каналите заедно с предаванията 

в момента само за избран канал, има активен прозорец с излъчване 

на избрания канал.

13.  F2 - Избор на метод за сортиране.

•	 По номер на канал.

•	 По заглавие на канал.

•	 Само избраните канали.

14.  F3 - Добавяне / премахване на избрания канал към списъка с избрани 

канали.

15.  F4 - Местене на канали. 

При натискане на бутона, избраният канал променя фона си. 

Посредством стрелките ▲ и ▼ се премества до желаната позиция, след 
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което се потвърждава със ОК или F2 или операцията се отменя със F1 или 

Exit. Бутон F3 нулира подредбата на каналите като връща стандартната 

Cooolbox подредба.

16. APP - Заключване на канали

Функцията е налична чрез натискане на бутон „Info“, избор на желания 

канал, натискане на бутон APP и въвеждане на парола. Появява се 

икона-катинар пред името на канала, което означава, че каналът е 

заключен. Отключването на канала става в същата поредност.

II. Меню „ТВ Гид” 
Позволява преглед на седмична програма на избрания в менюто ТВ преглед 

канал

1. Стрелки - Придвижване по менюто. В крайно ляво меню (Списък на 

дните) бутон ◄ връща в прозорец „ТВ Преглед”. 

2. F1 - Предаването се отбелязва за записване, като записването ще 

започне автоматично със започването на предаването. Могат да се 

отбелязват само бъдещи предавания. Записът винаги се осъществява 

на външен носител.

3. F2 - Добавяне на напомняне за началото на избрано предаване. Валидно 
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само за бъдещи предавания. Когато предаването стартира, на екрана се 

появява прозорец, сигнализиращ за събитието.

4. Back - Връща в меню „ТВ Преглед”.

5. Exit - Връща в меню „Пълен екран” като показва текущия канал.

III. Меню „Разширен ТВ Гид” 
Показва комбинирана програма за всички канали с подробна  

нформация

1. Бутони ▲ и ▼ - Избор между каналите.

2. Бутони ◄ и ► - Избор напред и назад между програмите.

3. F1 - Предаването се отбелязва за записване, като записването ще 

започне автоматично със започването на предаването. Могат да се 

отбелязват само бъдещи предавания. Записът винаги се осъществява 

на външен носител.

4. F2 - Добавяне на напомняне за началото на избрано предаване. Валидно 

само за бъдещи предавания. Когато предаването стартира, на екрана се 

появява прозорец, сигнализиращ за събитието.

5. Back - Връща обратно в по-горно меню „ТВ Преглед”.

6. Exit - Връща обратно в меню „Пълен екран” като показва текущия канал.
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IV. Пълен екран

1. Channel  + / -  - Смяна на канал нагоре / надолу.

2. Volume + /-  - Увеличаване и намаляне на звука.

3. Цифри 0 до 9 - Директно избиране на канал (при въвеждане номер на 

канал работят бутони Back и ОК за редактиране и бързо потвърждаване, 

без изчакване на автоматично превключване) .

4. Back - Връщане на предишен канал.

5. OK - Показва/скрива лентата с информация (Infobar). 

•	 Бутони ▲ и ▼ - Промяна на канала в лената за информация без 

смяна на гледания канал. Бутон ОК сменя на избрания канал.

•	 Бутони ◄ и ► - Избор напред и назад между предаванията.

•	 Progress bar - Указва изминалото време от началото на предаването.

6. Rec / F1 - Запис на текущото предаване на външен носител.

7. Видео режими. Бутон -  

•	 Режим “Разпънато” - Разпъва видео картината до максимума на 

разделителната способност по хоризонтал и вертикал, зададена 
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в STB устройството. Не се взима предвид отношението ширина/

височина. Ако устройството е настроено на 1080p алгоритъма ще 

разпъне картината до 1920x1080 пиксела. 

•	 Режим “Комбинирано” - Kогато отношението ширина/височина 

на предаването е еднакво с това на телевизора е както при режим 

“Разпънато”.  Ако двете се различават функцията изрязва от краищата 

на картината, за да я напасне спрямо телевизра.

•	 Режим “Пасва” - Както при режим “Комбинирано”, но напасването 

става без да се изрязва картината. Резултатът е по-големи празни 

(черни) полета, но напълно се запазва отношението ширина/

височина на предаването.

•	 Режим “Увеличаване” - Картината се увеличава пропорционално 

като се запазва отношението ширина/височина и уплътнява 

пространството на ТВ екрана. Широко познатата “Zoom in” функция. 

•	 Режим “Оптимално” - Алгоритъмът използва “Увеличаване” на 

всички предавания като запазва тяхното отношение ширина/

височина и се стреми да заеме най-голяма част от екрана. При 

разлика в отношението на ширина/височина несъответстващите 

части ще бъдат скрити.

8. Mode / APP - Избор на:

•	 субтитри 

•	 аудио

•	 3D режим

•	 Подаване на оплакване

9. Info - Връщане в меню „ТВ Преглед”.

10. Menu - Връщане в основно меню.
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МОДУЛ МЕДИЯ
 Показва списък с активните информационни носители

1. ОК – Отваряне на избраната папка. 

•	 Ако избраният ред e файл, след натискане на бутона той ще се 

възпроизведе (play). 

•	 Ако избраният ред е от вида “..” се излиза обратно в предходната 

папка. 

•	 Ако няма предходна папка автоматично се излиза от модул Медия 

в Основно меню.

2. Mode – избор на желаните субтитри или изключване на субтитрите. 

Необходимо е файловете за субтитрите да имат същото име като видео 

файла и да в една папка с него. (Пример: Avatar.avi, Avatar.bul.srt, Avatar.

eng.srt, Avatar.ger.str  и т.н.)

3. Back – Отворената папка се затваря и се връща в предходната. В случай 

че няма предходна папка се излиза от модул Медия в Основно меню. 

4. Exit - Връща в меню Пълен екран като показва текущия канал.

5. F1 - Ако е включен, възпроизвеждането на файловете е последователно, 

без прекъсване след края на първия.
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6. F2 - Сортиране по име и по дата.

7. По време на възпроизвеждане на видео файл са възможни бутони ◄◄, 

► ►, II►, ■, PgUp |◄◄, PgDown ► ►|,  цифри от 0 до 9.

•	 ◄◄ - Превърта видеото назад от текущата му позиция.

•	 ► ► - Превърта видеото напред от текущата му позиция, като видеото 

остава на пауза.

•	 II► - Превключва между възпроизвеждане и пауза.

•	 ■ - Спира видеото и връща обратно в списъка.

•	 PgUp |◄◄ - Превключва на преден файл от списъка в МЕДИЯ..

•	 PgDown ► ►| - Превключва на следващ файл от списъка в МЕДИЯ.

•	 При набиране на цифри 1000 курсорът се премества на 10:00 мин. от 

видео файла. При набиране на 11000 се премества на 1:10:00 (1 час и 10 

мин.) и т.н.

8. Volume +/ - - Увеличаване / намаляне на звука.
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МОДУЛ РАДИО

Списък с радио канали

1. Бутони ▲, ▼ - Сменят избраното радио в списъка.

2. OK - Възпроизвежда избраното радио.

3. Volume + / - - Увеличаване / намаляне на звука.

4. Back - Връща в Основно меню.

5. Exit - връща в меню Пълен екран като показва текущия канал.
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МОДУЛ ЗАБАВЛЕНИЯ

1. Игра бикове и крави

2. Игра LINES

3. Игра MEMORY

4. Игра SUDOKU
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НАСТРОЙКИ

I. Общи настройки - чрез бутоните ◄ и ► се избира интервала на 

скрийнсейвъра.

1. ОК или F2 записва настройката.

2. F1 - Изход от менюто.

3. Back - връща в Основно меню.

4. Exit - връща в меню “Пълен екран” като показва текущия канал.
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II. Възпроизвеждане - Посредством бутоните със стрелки се избира 

желаната опция.

1.  ОК или F2 записва настройката.

2. F1 - Изход от менюто.

3. Back - връща в Основно меню.

4. Exit - връща в меню „Пълен екран” като показва текущия канал.

5. Размер на буфера - задава размера на буфера в секунди.

6. Аудио изход - Аналогов, Аналогов и 2-канален PCM в S/PDIF, S/PDIF не 

декодиран (RAW) или S/PDIF PCM.

7. Продължителност на непрекъснато възпроизвеждане - 3-6 часа.
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III. Родителски контрол (настройки) - Смяна на паролата за заключените на 

канали. Посредством бутоните със стрелки и цифрите се избира желаната 

опция.

1. ОК или F2 записва настройката.

2. F1 - Изход от менюто.

3. Back - връща в Основно меню.

4. Exit - връща в меню „Пълен екран” като показва текущия канал.
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IV. Състояние на мрежата – Дава информация за текущото състояние на 

мрежовите интерфейси на STB устройството.

1. Back - връща в Основно меню.

2. Exit - връща в меню „Пълен екран” като показва текущия канал.
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СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

В менюто се влиза с натискане на бутон Menu венага след рестартиране 

на устройството.
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СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

I. Upgrade menu

1. TV System - Задава разделителната способност на видео изхода. Възможните 

режими са: PAL(576i), 576p-50, 720p-50, 1080i-50, 1080p-50,  NTSC(480i) (не се 

препоръчва използването му), 576p-60, 720p-60, 1080i-60, 1080p-60.

•	При composite video out (SCART) се настройва PAL

•	При HDMI, според възможностите на телевизора за предпочитане са 720p 

и 1080p

2. Graphic Res. - Не се използва.

3. Component Out - RGB, Y-Pr-Pb.

4. Boot mode - избор на ресурс за стартиране (NAND, NAND2, DHCP). - Не се 

променя, освен при необходимост да се ъпдейтва firmware. 

5. Device Info - Информация за устройството.

6. Loader Info - Информация за стартиращата програма.
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7. Image Info - Информация за версията на софтуера.

8. Def. Settings - Задава фабрични настройки на устройството без оглед на 

направените от потребителя промени.

9. Exit & Save – Запис на направените промените и изход от BIOS.

10. Exit & Discard - Изход от BIOS без запис на направените промени.

II. Upgrade Tools - не се ползва, излиза се от менюто с бутон “◄”.

III. Exit & Save – Запис на направените промените и изход от BIOS.

IV. Exit & Discard - Изход от BIOS без запис на направените промени.



0800 45 845
национален телефон


