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Set Box

Qida bloku Köhnə TV-nin
qoşulması üçün
AV kabel

HDMI kabel

Pult



Texniki Təhlükəsizlik qaydaları
•   Elektrik cərəyanı ilə açıq təmasda olmamaq üçün avadanlığı sökməyin. Nasazlıq yaranarsa, servisə müraciət etməyiniz xahiş olunur. 
•   Avadanlıq yalnız qapalı şəraitdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Açıq hava şəraitində istifadəsi tövsiyə olunmur.
•   Qida blokunun cərəyan naqilini bükülmədən qoruyun.
•   Avadanlığın tam sönməsi üçün qida blokunu dəyişkən cərəyan çıxışından ayırın.
•   Avadanlığı su və rütubətdən uzaq saxlayın.
•   Avadanlığın üstünə başqa əşyalar yerləşdirmək olmaz.
•   Avadanlığı elektro-maqnit şüalardan, günəş şüalarından və od ilə təmasdan qoruyun.

*Qeyd: Avadanlıqla arasında maneə olduğu halda,
  siz infra-qırmızı siqnal ötürücüsündən istifadə edərək rahatlıqla avadanlığı idarə edə bilərsiniz.

Təmizlik
•   Avadanlıqda hər hansı bir təmizlik işi apardığınız zaman onu elektrik cərəyanından ayırın.
•   Avadanlığı aerozol və maye tipli təmizlik maddələri ilə təmizləməyin.
•   Təmizlik üçün yumşaq və nəm parçadan istifadə edin. 

Quraşdırılma
•   Tvin TV avadanlığı mövcud TV-ə HDMI və yaxud AV kabeli ilə qoşulur.
•   Komplektdə olan qida bloku Tvin TV  avadanlığının DC portuna qoşulur və dəyişkən elektrik çıxışına birləşdirilir.
•   Pult ilə avadanlıq işə salındıqdan sonra mövcud router ilə LAN kabel və yaxud Wi-Fi
     (siqnal lazımi keyfiyyətdə olduqda) vasitəsilə əlaqə qurulur.
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Power - set-top box-u işə salmaq və söndürmək 
Audio - səs effektini dəyişmək (kanalın yayım dilini dəyişmək)
Cursor - Youtube, brauzer və digər tətbiqlərdə kursor funksiyasını işə salır
(aktiv və deaktiv etmək üçün 5 saniyə düyməni sıxmaq lazımdır)
Page down - öncəki kanala keçid
Netflix - tətbiqinə keçid
Info - kanal haqqında məlumat
Analoq sol düymə - səsi azaltmaq üçün (naviqasiya düyməsi)
OK - yayın zamanı alt menyuya keçid edir, digər menyularda seçimə təsdiq
Recall - öncə izlənilən kanala qayıtmaq
Vol - səsin tənzimləməsi
Home - əsas menyuya qayıtmaq
Timeshift - saatla kanalların arxivinə qayıtmaq
Arxiv (Qırmızı düymə) - kanalın arxivinə keçid
Live - birbaşa canlı yayıma qayıtmaq
VOD - video kontentə keçid (filmlər, cizgi filmləri kimi videolar toplusuna keçid)
Play/Pause - yayımı müvəqqəti saxlamaq və saxlanılan yerdən davam etmək
Stop - yayımı və ya tətbiqlərdə olan görüntünu saxlamaq
REC - yayım zamanı görüntünü yaddaş daşıycısına qeyd etmək
Mute - səsi birbaşa sıfıra endirmək
(0-9) - kanallara birbaşa keçid
Guide (Elektron telebələdçi) - kanalların həftəlik cədvəlinə baxmaq, arxivdə
olan verilişləri izləmək və gələcəkdə olan verilişlərə öncədən xatırlatma qeyd etmək
Favoritw - sevilən TV kanalların siyahısını qeyd etmək
V Format - HDMI, AV və digər siqnal mənbəyini seçmək
Page up - növbəti kanala keçid
Youtube - tətbiqə birbaşa keçid
History - baxılan kanalların tarixçəsi
Analoq üst düymə - növbəti kanala keçid (naviqasiya düyməsi)
Analoq sağ düymə - səsi artırmaq (naviqasiya düyməsi)
Analoq alt düymə - öncədən gələn kanala keçid (naviqasiya düyməsi)
Exit - menyudan çıxış
Full Screen - ekran ölçülərini tənzimləmək
CH - kanalları dəyişmək 
Sarı düymə - valideyn nəzarətinin parolunu dəyişmək (standard 0000) 
Mavi düymə - valideyn nəzarəti (aktivləşdirmək)
Series - əlavə funksiya 
FFWD  - yayım və digər dəstəklənən tətbiqlərdə yayımı sürətli irəli çevirmək
PVR - əlavə funksiya

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
(a)
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36



İşə salmaq
•   STB-ni elektrik cərəyanına qoşduqdan sonra pultda Power(1) düyməsini sıxın. Avadanlıq hazır vəziyyətə gəldikdə üzərində göy işıq yanacaq.
•   İnterfeysə daxil olduqda avadanlığın Wi-Fi      ilə qoşulduğu qeyd olunarsa, şəbəkə bölməsində sizə aid olan Wi-Fi adını seçin,
     parolu daxil edin və TV bölməsinə daxil olaraq istifadəyə başlayın.

Görüntü TV-nin ekran ölçülərinə uyğun olmadıqda
•   Ekran ayarlarına daxil olun.
•   Screen resolution bölümünə keçib, auto switch to best resolution bölməsini seçin. Bu zaman avadanlıq sizin ekran üçün ən uyğun ölçünü seçir.
•   Ölçü uyğun gəlməzsə, açılan pəncərədə imtina yazısını seçin.
•   Pultda Full Screen (30) düyməsini sıxaraq ekranın görüntü ölçülərini tənzimləyə bilərsiniz.
•   Display mode bölməsində TV-ə uyğun ekran ölçüsünü təqdim olunmuş ölçülərdən seçə bilərsiniz.

Valideyn nəzarəti
•   Yayım kanallarının siyahısında olan kanalları valideyn nəzarətinə salmaq (bloklamaq) üçün kanalı izlədiyiniz zaman
     idarəetmə pultunda      (33) düyməni sıxmaq kifayətdir.
•   Valideyn nəzarəti funksiyasının standard kodu «0000». Kodu dəyişmək üçün      (32) düyməsini sıxmaq lazımdır.
     Düyməni sıxdıqdan sonra ekranda açılan menyuda 0000 kodunu daxil edin və OK düyməsini sıxın.
•   Sonradan yeni kodu daxil edin və OK düyməsini sıxın. 
•   Təsdiq üçün yeni kodu bir daha daxil edin və OK düyməsini sıxın.
•   Yeni kod təyin olundu.

Kanalların arxivi
•   Yayım zamanı pultda      düyməsini sıxmaqla yayımı saxlayıb, kanalların arxivi bölməsinə daxil ola bilərsiniz.
•   Arxiv menyusunda verilişlərin saat və adına uyğun olaraq seçim edə bilərsiniz.
•   Arxivdə olan yayım vaxtını arxaya və yaxud irəli çəkmək üçün RWD (geri qaytarmag) və FWD (irəli çəkmək) düymələri ilə idarə edə bilərsiniz.
•   Hazırkı yayıma keçmək istədikdə pultda LIVE (14) düyməsini sıxın.

Seçilmiş kanallar (Favorite)
•   Sevimli kanalları ümumi siyahıdan ayırmaq üçün öz yayım kanalı siyahınızı tərtib edə bilərsiniz.
•   Kanalı izlədiyiniz zaman Favorite         (21) düyməsini sıxmalısınız.
•   Daha sonra kanalların siyahısında Favorite bölməsində sevdiyiniz kanallara daha tez keçə bilərsiniz.



Səs
Səsin keyfiyyətini seçə bilərsiniz.
PCM – TV-də səs avadanlığından istifadə edildiyi halda istifadə olunur.
SPDIF RAW – Avadanlıq Dolby Digital səs keyfiyyətini dəstəklədiyi halda istifadə olunur (səs optik kabel vasitəsilə ötürülür).
HDMI RAW - Avadanlıq Dolby Digital səs keyfiyyətini dəstəklədiyi halda istifadə olunur (səs HDMI kabel vasitəsilə öturülür).

Haqqında
Cihazın adı bölməsindən avadanlığın adını dəyişə bilərsiniz.
Yenidən başlat funksiyası ilə avadanlıq sönür və yenidən işləməyə başlayır.
Vəziyyət bölməsində avadanlığın qoşuldugu IP ünvan, MAC ünvanı, Bluetooth ünvanı, seriya nömrəsi və işləmə müddəti haqqında məlumat ala bilərsiniz.

Vaxt və Tarix
İnternet üzərindən avtomatik tənzimlənir.

Dil
Bölməyə daxil olduqda avadanlıq üçün istədiyiniz dil seçimini edə bilərsiniz.

Klaviatura
Bölməyə daxil olduqda klaviatura üçün ayarları və seçimləri tənzimləyə bilərsiniz.

Pult və aksessuar
Bluetooth, pult, klaviatura və digər aksessuarları əlavə etmək olur.



TƏTBİQLƏR

YouTube
Dünyanın ən böyük video paylaşım portallarından biridir.
YouTube platformasında müxtəlif video kontentlər izləmə,
o cümlədən, video faylları YouTube-a yükləmə imkanı.

Netflix
Dünyaca məhşur Netflix tətbiqinə STB üzərindən daxil olub
(istifadəçi hesabı abonent tərəfindən təqdim olunur)
minlərlə film və serial izləmək imkanı.

VOD
Provayder tərəfindən seçilmiş yeni film,
cizgi filmi və seriallar toplusu.


