Включване на Set Top
Box устройството

Усилване / намаляване
на звука

Бутони за бърз
избор

Включване/
изключване на звука

Навигационни бутони:
Нагоре, надолу,
наляво, надясно, ОК
Потвърждение
Инфо бар

Активира / деактивира
режим Телевизия

Следващ канал

Активира/деактивира
Главно меню

Допълнителна
информация

Предишен канал

Назад

Моите поръчки

TV
Видео
Справочник

TIVIA

STB устройство

Бързи бутони

Справочник

Видео

Моите поръчки

Търсене

Tivia е интерактивна цифрова телевизия, предоставяща изцяло
легално ТВ съдържание със закупени авторски права. Tivia e
търговска марка, собственост на Вестител БГ.

Приемник /декодер/ за интерактивната цифрова телевизия.
Чрез бързите бутони на дистанционното управление се влиза
директно в основните менюта:
Програми, Справочник, Видео, Моите поръчки.
Показва програмата за следващите дни по всички канали. Дава
възможност за отбелязване на любимите канали.

Дава информацията за съдържанието на видео каталога и как се
прави поръчка /наемане на филм/музика.

Менюто съдържа Списък с направени поръчки, напомняния и
отметки.

Менюто позволява да се открият бързо заглавия от видео каталога
или от „Справочник”.

Настройки

Място, където се правят настройки за родителски контрол, език и ПИН
код.

Любим канал

С звезда се отбелязват каналите, които сa запаметени като любими.
Запаметяването става от меню „Справочник” чрез натискане на Опции
и избиране на «добави в моите канали» .

Вие гледате

Прозорец /инфо бар/, който дава информация за филмите от „Моите
поръчки”

Моите поръчки

Прозорец, който дава информация за наетите вече филми/музика.

Детайли

Прозорец, който предоставя допълнителна информация за текущо
предаване.

Езици

Опция се избира от меню „Настройки” и се използва за смяна на езика
на ТВ портала.

Промяна на
ПИН

Това е кодът, който се използва при поръчка от Видео каталога.
Промените се правят от меню „Настройки”.

Родителски
контрол

Настройките за Родителски контрол се извършват от Меню
„Настройки”.

Поръчай този
филм

Информация за филмите, които могат да се поръчват от Меню
„Видео”.

За допълнителна информация може да се обърнете към вашия доставчик или да посетете нашата
уеб страница www.tivia.bg

