Orange tv

z dekoderem SHD 85

Przewodnik użytkownika
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14.2menu
menu główne
główne
Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk

na pilocie.

W menu dostępne są następujące
opcje:


Orange TV



wideo na życzenie,



telewizja na
życzenie,



program
telewizyjny,



moje konto.

Korzystanie z menu:
W menu możesz:


wybrać jedną z opcji, korzystając z przycisków ze strzałkami
Wybrana opcja jest zawsze podświetlona na pomarańczowo;



przejść do danej opcji, naciskając



powrócić do poprzedniego ekranu, naciskając



wyjść z menu, naciskając przycisk

- powracasz do mozaiki telewizji
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25 Orange
OrangeTVtv
Do sekcji TV można przejść z dowolnego miejsca menu wciskając

a następnie wybierając

OrangeTV. Bezpośrednio do oglądania kanałów kieruje także dwukrotne naciśnięcie guzika

2.1
5.1

zmianakanałów
kanałów
zmiana

Kanały telewizyjne możesz przełączać na kilka sposobów:



naciśnięcie

na pilocie przenosi do mozaiki kanałów,



wciskając



wciskając na pilocie lub na przednim panelu dekodera przyciski

na pilocie wywołujesz listę z kanałami,
przełączasz

kanały odpowiednio o jeden w górę i jeden w dół;


wpisując numer kanału bezpośrednio z klawiatury pilota; np. naciśnij

a potem

aby przejść do kanału 35

2.2
5.2

mozaikakanałów
kanałów
mozaika

Poruszając się po menu, w dowolnym momencie można wywołać mozaikę i przejść do wyboru kanałów
telewizyjnych wciskając

lub

Za

pomocą

strzałek

na

pilocie

wskazujesz kanał,
który chcesz włączyć. Wybrany kanał
podświetla się na pomarańczowo,
wyświetlając

aktualny

program.

Aby zaakceptować i przejść do
kanału wciśnij przycisk
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2.3
5.3

listakanałów
kanałów
lista

Wybierając

na pilocie wywołujesz listę z kanałami

Za

pomocą

strzałek

na

pilocie

wybierz kanał, który chcesz
oglądać i wciśnij przycisk

2.4
5.4

kanałyulubione
ulubione
kanały

Z listy wszystkich dostępnych kanałów
oglądanych. Naciśnij

Orange TV możesz stworzyć własny zestaw najczęściej

aby przejść do listy wszystkich kanałów.

Za

pomocą

strzałek

wybierz

na

pilocie

kanał,

który

chcesz dodać do ulubionych.
Wciśnij przycisk

aby oznaczyć

kanał. Przy kanale dodanym do
ulubionych pojawi się ikona
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Przyciskami

przechodzisz

pomiędzy wszystkimi kanałami w
usłudze Orange tv, a własnym
zestawem ulubionych

.
.

Po wyporze zestawu ulubionych
wciskając w trybie oglądania na
pilocie, lub na przednim panelu
dekodera przyciski
przełączasz odpowiednio o jeden w
górę i jeden w dół jedynie kanały z
zestawu ulubionych.

Jeśli

chcesz

usunąć

kanał

z

ulubionych naciśnij
Kanał nie będzie oznaczony
znacznikiem

i zniknie z listy

ulubionych
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2.5
5.5

informacjeooprogramie
programie
informacje

Podczas oglądania programu naciśnij

na pilocie, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Do wyboru masz następujące opcje:


TV na życzenie (w
zależności od
kanału)



TV na życzenie - wciśnij



info



język



napisy



kanał

aby wejść do katalogu tv na życzenie oglądanego kanału - opcja ta

dostępna jest tylko wyłącznie dla wybranych kanałów (szczegółowe omówienie w dalszej części
przewodnika)


Info - wciśnij

aby wyświetlić szczegółowy opis programu
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aby wybrać ścieżkę

język - wciśnij
dźwiękową
Możesz

użyć

aby

zmienić

wersję językową. Opcja ta jest dostępna
tylko wtedy, gdy program nadawany jest
w kilku wersjach językowych ścieżki
dźwiękowej;

aby aktywować

napisy - wciśnij
opcję napisów
Użyj przycisków
lub wyłączyć

aby włączyć
wyświetlanie napisów.

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy
program nadawany jest z napisami.

kanały

- wciśnij

przycisków

i użyj

, aby dodać kanał

do listy ulubionych
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Podczas oglądania programu naciśnij

lub

na pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącej

audycji.

Naciskając na pilocie
otrzymujesz
kolejnych
oglądając
Naciśnięcie

informacje
kanałach
aktualnie

o
nadal

wybrany.
spowoduje

przejście do nowego kanału
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3
6 Wideo
Wideonanażyczenie
życzenie
Usługa wideo na życzenie umożliwia oglądanie filmów i programów w dowolnym momencie, bez reklam,
wtedy, kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty filmów i programów bez potrzeby wychodzenia z
domu. Katalog filmów jest regularnie aktualizowany.
Uwaga!
W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od aktualnej
oferty.

Usługę

wideo

na

uruchomisz naciskając

życzenie
będąc w

menu głównym oraz z dowolnego
miejsca klawiszem

3.1
6.1

menuwideo
wideona
nażyczenie
życzenie
menu

Filmy w menu zostały posortowane
kategoriami. Po menu z plakatami
poruszasz się za pomocą strzałek
na pilocie. Wyboru
interesującej Cię pozycji dokonujesz
poprzez podświetlenie jej, a następnie
naciśnięcie przycisku

w celu

potwierdzenia wyboru.
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3.2 wypożyczanie
wypożyczaniefilmu
filmu
6.2

Aby obejrzeć film, wybierz „wypożycz" i
wciśnij

na

pilocie.

Poruszając

strzałkami
zobaczyć

się

możesz także
zwiastun

bądź

przeczytać

streszczenie.

W przypadku ustawionych zabezpieczeń
(kontrola rodzicielska lub zabezpieczenie
płatności)

zostaniesz

poproszony

o

wprowadzenie stosownego kodu.
Wprowadź kod klawiszami
i potwierdź

Na

ekranie

zostanie

pokazany

stan

Twojego konta i aktualne obciążenie.
Wciśnij

aby potwierdzić zamówienie.
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Po potwierdzeniu rozpocznie się pobieranie
zamówionego

filmu.

Podany

przybliżony czas pobierania,

zostanie

zależny od

prędkości Twojego łącza internetowego

10
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74 Tv
Tvna
nażyczenie
życzenie
Usługa telewizja na życzenie umożliwia oglądanie programów telewizyjnych emitowanych w ciągu
ostatniego tygodnia, bez reklam, wtedy, kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty programów
bez potrzeby wychodzenia z domu. Katalog jest regularnie aktualizowany.
Uwaga!
W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od aktualnej
oferty.

Usługę

wideo

na

życzenie

uruchomisz naciskając

będąc w

menu głównym

oraz z

dowolnego miejsca klawiszem

Programy i filmy posortowane są
według

kanałów,

w

których

były

emitowane.
Strzałkami
interesujący

wyszukaj
Cię

program

i

potwierdź

11
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5
8 Program
Programtvtv
Program telewizyjny zapewnia szybki dostęp do listy programów, oferowanych w ramach Orange TV

5.1 wyświetlanie
8.1
wyświetlanieprogramu
programutelewizyjnego
telewizyjnego

Program

telewizyjny

uruchomisz

naciskając

będąc

głównym

oraz z dowolnego

w

menu

miejsca klawiszem

Za pomocą strzałek
wybierz

interesujący

Cię

dzień.

Program domyślnie ustawi się na opcji
„teraz”. Wciśnij

aby przejść dalej.
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Wyszukaj interesujący Cię kanał,
używając przycisków ze strzałkami
Wybrany kanał i
program

podświetlone

pomarańczowo.

są

Możesz

na
także

przeskoczyć na kanał naciskając
klawisze numeryczne
programu.
Nacisnąć

aby cofnąć się do

poprzedniego ekranu lub

aby

powrócić do oglądania telewizji.

Po wybraniu interesującej Cię pozycji
i naciśnięciu

przejdziesz do

szczegółów programu gdzie możesz
przeczytać pełny opis oraz ustawić
przypomnienie

13
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5.2 funkcja
8.2
funkcjaprzypominania
przypominania
Wykorzystując program telewizyjny możesz ustawić przypomnienie dzięki czemu nie zapomnisz o
interesujących Cię filmach i programach.

Po znalezieniu interesującej
pozycji naciśnij
w

szczegóły

aby wejść
programu

a

następnie z menu wybierz
przypomnienie.

Potwierdź naciskając
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Program

na

aktywowane

którym
zostało

przypomnienie zostanie
oznaczony w programie
telewizyjnym

ikoną

֠

alarmu

Podpowiedź
Przypomnienie można także ustawić bez wchodzenia w szczegóły bezpośrednio z listy programów
telewizyjnych naciskając przycisk

na pilocie na interesującej nas pozycji.

Przypomnienie pojawi się
na ekranie się na 2 minuty
przed

rozpoczęciem

zaznaczonego programu.
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Ustawione

przypomnienie

można usunąć analogiczny do
aktywacji,

wchodząc

w

szczegóły

programu

lub

naciskając

16
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69 Moje
Mojekonto
konto
W menu moje konto możesz dokonać personalizacji ustawień według własnych preferencji. Możesz na
przykład zmienić kod dostępu i kod dorosłych, wyszukać kanały telewizji naziemnej i ustawić parametry
obrazu i dźwięku czy ustanowić kontrolę rodzicielską

Uruchom
wciskając

menu

główne,

. Za pomocą

strzałek

wybierz

„moje konto" i wciśnij

6.1
9.1 płatności
płatności

W menu płatności masz możliwość:


sprawdzenia historii
zakupów w usłudze wideo
na życzenie,



sprawdzenia i
doładowania środków na
koncie prepaid



ustawić poziom
zabezpieczeń płatności
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6.2
9.2 bezpieczne
bezpiecznepłatności
płatności

Bezpieczne

płatności

umożliwiają

zmianę

zabezpieczeń
transakcji

na

klienta.

Aby

dla
koncie
dokonać

zmian nacisnij

Wprowadź kod dostępu
jako

zabezpieczenie

przed

nieuprawnionymi

zmianami i potwierdź

Ustaw

poziom

zabezpieczeń

transakcji

według

własnych

preferencji

zatwierdzając

.

Poziom

zabezpieczeń
oznacza
transakcja

że

„zawsze”
każda
będzie

wymagała podania kodu
dostępu

18
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6.3
konta
9.3 doładowanie
doładowanie
konta

Aby doładować konto prepaid
naciśnij

Dokonaj wyboru stosownej kwoty
zasilenia i potwierdź przyciskiem

Potwierdź wybór wciskając
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Po udanej transakcji pojawi się
ekran potwierdzenia doładowania
oraz aktualny stan konta

6.4		
zmianakodów
kodów
9.4 zmiana
Do dyspozycji masz dwa czterocyfrowe kody: kod dostępu i kod dorosłych. Dzięki opcji „zmiana kodów"
masz możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.

Za

pomocą

strzałek

na

wybierz

pilocie
który

z

kodów chcesz zmienić i naciśnij
Używając przycisków
wpisz obecny kod, a następnie dwa
razy swój nowy kod i wciśnij

.

Od tej pory używaj nowego kodu.

Uwaga!

Kod dostępu to kod, który jest wymagany przy zamawianiu filmów w usługach tv na życzenie i wideo na
życzenie oraz przy zmianie niektórych ustawień.
Kod dorosłych to kod, który będziesz musiał podać, aby obejrzeć program przeznaczony dla wyższej grupy
wiekowej, niż została określona.
Nie udostępniaj kodu dostępu i kodu dorosłych osobom niepełnoletnim
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6.5		
mojeustawienia
ustawienia
9.5 moje
Zakładka „moje ustawienia” pozwoli Ci na dokonać zmian następujących parametrów:



format obrazu

Po wejściu masz możliwość
zmiany formatu obrazu (4:3
lub 16:9)



wersja językowa

(polska lub oryginalna)
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napisy

(polskie, dla niesłyszących, inne)

Uwaga
Napisy będą wyświetlane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadawca treści je udostępnia.



wyszukiwanie kanałów

Możliwość

instalacji

anteny,

sprawdzenia siły i parametrów
sygnału

oraz

wyszukania

kanałów satelitarnych oraz tv
naziemnej

22
39



format dźwięku

6.6		
kontrolarodzicielska
rodzicielska
9.6 kontrola
Kontrola rodzicielska pozwala zabezpieczyć kodem treści udostępniane w wideo i tv na życzenie.
Dostęp do wszystkich materiały przeznaczone dla wieku wyższego niż ustawiony poziom
zabezpieczeń będzie poprzedzony żądaniem podania kodu dla dorosłych.

Za pomocą strzałek na pilocie
wybierz

który

poziom blokady chcesz ustawić i
naciśnij

. Ustawiony poziom

będzie widoczny na ekranie.

Uwaga
Niezależnie od ustawień kontroli rodzicielskiej dostęp do treści „dla dorosłych” zawsze wymagać
będzie podania kodu dla dorosłych
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