
УПЪТВАНЕ
за работа с функциите за времеви контрол



Функциите за времеви контрол на интерактивната ни IP Телевизия дават 
следните възможности: 

» спиране на пауза на текущо предаване;

» спиране на пауза на минало предаване;

» превъртане назад в текущо предаване;

» превъртане напред и назад в минало предаване. 

» гледане на пропуснати предавания на определени 
 канали до 7 дни назад.

Проверка дали даден канал поддържа функциите за времеви 
контрол

Натиснете бутон OK на дистанционното управление. Ако се появи ико-
ната , разположена до часовика в дясната част на екра на, това озна-
чава, че функциите е налична за дадения канал.



Бутони за работа с функциите за времеви контрол

Бутон „Pause/Play“ - изпълнява командите „Пауза“ и „Старт“. При едно-
кратно натискане на бутона се спира текущото предаване на пауза. При 
повторно натискане на бутона се отменя командата „Пауза“ и продължа-
ва отново гледаното предаване. Бутонът е комбиниран, като на дистан-
ционни от  „Тип 1” е изобразено „Pause/Play“ II►, а на дистанционни от 
„Тип 2” е „Play/Pause“ ►II . 

Бутонът за превъртане назад ◄◄  позволява да връщате назад гледа-
ното предаване. 

Бутонът за превъртане напред ► ► позволява да превъртите от даден 
момент на предаването до излъчването му в реално време. 

Можете да върнете отначало гледаното предаване, като натиснете ед-
нократно бутона „PgUp (Previous)“ |◄◄. Ако го натиснете два пъти, ще 
се върнете на предаването, което е било излъчено преди това, което 
гледате в момента. 



Гледане на пропуснати предавания (Time shift)

Можете да гледате минало предаване и чрез лява стрелка ◄ от навига-
цонните бутони. След избор на желано предаване натиснете бутон „ОК”, 
за да стартирате записа на предаването. 

Ако гледате предаване на запис и искате да стартирате следващото пре-
даване, което също е на запис, можете да ползвате бутона „PgDown 
(Next)“ ► ►| с еднократно натискане. 

Можете да избирате минали предавания от „EPG на текущия канал”, 
„Разширен ТВ Гид” и „Разширено EPG меню”.

За да влезете в режим „EPG на текущия канал” е необходимо, докато 
гледате предаване в реално време, да натиснете бутон „OK”. 



(визуализация на снимка tv-guide) 

За да влезете в режим „Разширено EPG меню“ е необходимо, докато гле-
дате предаване в реално време, да натиснете два пъти бутон „INFO“ (i ).

След като на екрана се зареди програмата, можете да изберете предава-
нето, което желаете да гледате, чрез лява ◄ и дясна ► стрелка. Натисне-
те бутон „ОК”, за да стартирате предаването.

(визуализация на снимка extended-epg)

За да влезете в режим „Разширен ТВ Гид“ е необходимо, докато гледате 
предаване в реално време, да натиснете бутон „Info“ (i ), след това дяс-
на стрелка ► .



За изход от предаване на запис => натиснете бутон „Stop” ■, изберете 
чрез дясна стрелка ► „ОК” и потвърдете с натискане на бутон „ОК”. 

За изход от предаване на запис можете да ползвате и бутон „EXIT” (при 
дистанционно от „Тип 1”) и бутон „Home” ( ) (при дистанционно от 
„Тип 2”) 



Допълнителни екстри с бутон „APP”

При натискане на бутон „APP” на дистанционното управление, докато 
гледате предаване на запис, се появява допълнително меню. В него има 
добавени следните функции:

» Часовник - това е функция, с която можете да включвате и изключвате 
визуализирането на часовник на екрана на цифровия Ви приемник. Ра-
боти както при гледане на минали предавания, така и при предавания 
в реално време. 

» Звук на STB - вече е възможно чрез специалното меню Звук => Звук на 
STB да бъде управляван звукът на STB устройството. Регулирането става 
чрез навигационните стрелки на дистационното управление. В случай, 
че притежавате дистанционно управление от „Тип 2 “ и програмируеми-
те бутони са програмирани за работа с Вашия телевизионен приемник, 
чрез тази функция може да се регулира звукът на цифровия приемник.



(визуализиране на снимка app-sound-show-hide)

» Тime Shift - това е функция, с която можетe да включвате и изключвате 
иконата за гледане на минали предавания - . Когато сте изключили 
показването на иконата, за да проверите дали към момента гледате ми-
нало предаване или предаване в реално време, натиснете бутон „ОК“ на 
дистанционото управление. Ако гледате минало предаване, в горния де-
сен ъгъл ще се визуализира иконата на функцията. В случай, че иконата 
липсва, значи Вие сте в реално предаване.

(визуализиране на снимка app-ts-icon-show-hide)



Дистанционно 
управление 
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0800 45 845
национален телефон


