РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Свържете NPLAY към домашната си мрежа, като използвате кабел от ETHERNET
порта към свободен LAN порт на домашния Ви рутер.
2. Свържете NPLAY към телевизора си с HDMI кабел.
3. Включете NPLAY към ел.мрежата, като използвате захранващия адаптер от
комплекта.
Първоначалното стартиране на NPLAY може да отнеме между 3 и 7 минути.
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ДИСТАНционно управление

1

ВКЛ. Бутон за включване/изключване на устройството.

2

МЕНЮ. От този бутон се влиза в системното меню
(НАСТРОЙКИ). От тук може да промените мрежовите
настройки, да включите WiFi достъпа, или да при нужда да
промените резолюцията на дисплея (не се препоръчва).
ЕКСТРИ. Бърз бутон за достъп до допълнителните
приложения.
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ПРОГРАМА. Бутон, от който стартирате timeshift
функцията, възможността да преглеждате ТВ предавания
до 7 дни назад. (предлага се през допълнителен пакет)
ВИДЕО. Бърз бутон за видео настройки.
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←↑↓→ Навигационни бутони.
OK. Бутон за потвърждаване на селекцията. По време
на живо предаване, показва списък с каналите и
информация за текущото предаване.
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ИЗХОД. Бутон за изход от текущото меню.
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КАНАЛИ. Бутони за преминаване на следващ/предишен
ТВ канал.
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ЗВУК. Бутони за усилване/намаляване на звука.
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ПРЕВЪРТАНЕ, СТАРТ/ПАУЗА, СТОП. Бутони за контрол на
предавания от ТВ архив (timeshift бутони).
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ПЪРВОНАЧАЛНо СТАРТИРАНЕ
На стартовия екран е нужно да въведете потребителското си име
и интернет паролата от акаунта Ви в Networx (паролата за PPPoE*). Използвайте навигационните бутони на дистанционното
управление и виртуалната клавиатура, която се показва на
екрана. Тази стъпка трябва да направите само при първото
стартиране. След това NPLAY ще запомни данните ви.
*Тази парола е различна от тази на домашната
ви мрежа. С тази парола влизате и в my.networx.bg.
Ако сте я забравили, можете да я възстановите с
обаждане към техническата ни поддръжка на 082 500
460 или 0882 818 666.

основен екран

ГЛАВНО МЕНЮ.

ТЕЛЕВИЗИЯ. От тук се стартират всички ТВ канали, според активния Ви абонамент.
РАДИО.
ПРИЛОЖЕНИЯ. Достъп до инсталираните приложения.
ПРОФИЛ. Информация за профила Ви: активни планове и пакети, плащания и др.
ГРУПИ НА КАНАЛИТЕ.
Сортирани ТВ канали според различните категории.
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ТЕЛЕВИЗИЯ

При превключване на ТВ канал, в долната част на екрана се показва информация за текущото
предаване: продължителност на програмата, дата и час, информация за следващото предаване.
С бутон НАЗАД се връщате до предишният използван ТВ канал.
С натискане на бутон OK, се изкарва списък с каналите. Знакът ИМА ЗАПИС ни уведомява, че
канала поддържа функцията ТВ архив (timeshift) и можем да гледаме предавания до 7 дни назад.

предавания на запис
С бутон ПРОГРАМА (2) от дистанционното управление, се показва меню, с което можете да
изберете предаване от архива*. Архивът може да бъде активиран и с бутоните за контрол (7).
Придвижване до определен момент от предаването може да се осъществи с навигационните
бутони (3) или с бутоните за контрол (7). В лентата за навигация, можете да прехвърлите бързо
до определен ден от архива.
*Функцията се активира с допълнителен пакет. Не всички ТВ канали поддържат архив.
Поддържат се предимно политематички, новинарски, филмови, документални ТВ
програми. HBO каналите не поддържат архив.
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приложения
Инсталираните приложения можете да достъпите както през главното меню, така и с бутон ЕКСТРИ
(2) от дистанционното управление. По подразбиране са инсталирани някои основни приложения.

Допълнителни безплатни приложения можете да свалите от NPLAY EXTRA.

НАСТРОЙКИ
Системните настройки могат да бъдат достъпени през ПРИЛОЖЕНИЯ.
От МРЕЖА можете да настроите безжичната мрежа, ако желаете да
ползвате NPLAY без кабел*.
HDMI CEC е функция, която управлява NPLAY с дистанционното на
телевизора Ви.**
ВНИМАНИЕ: От ХРАНИЛИЩЕ И НУЛИРАНЕ можете да изтриете
операционната система и настройките на NPLAY. Ако това се случи,
трябва да занесете устройството в наш офис за преинсталиране
на софтуера, след което ще е нужно да повторите вписването и да
изтеглите отново приложенията си.
*Уверете се, че устройството е поставено на място,
където имате достатъчно добър обхват на безжичната
си мрежа. В противен случай, може да срещнете проблеми с
възпроизвеждането на ТВ каналите.
**HDMI CEC не се поддържа от всички телевизори.
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