Instrucţiuni de utilizare a serviciului Arhiva TV
„Arhiva TV” este o opţiune suplimentară la serviciul IPTV care poate fi activată la planurile
tarifare IPTV: Premier şi Univers.
„Arhiva TV” (eng. CatchUp TV) oferă posibilitatea vizualizării programelor după difuzarea
acestora, timp de până la 120 de ore, la anumite canale TV. În timpul difuzării unui program din
„Arhiva TV”, pot fi utilizate funcţiile interactive – derulare înainte, derulare înapoi sau
pauză/play, utilizând butoanele telecomenzii.
După activarea serviciului Arhiva TV din “Contul Meu”, verificaţi dacă a apărut un nou modul în
Bara de Meniu, pentru aceasta apăsaţi butonul
opţiunea “Arhiva TV”.

, cu ajutorul săgeţilor

căutaţi

În cazul în care nu găsiţi opţiunea “Arhiva TV” în bara de meniu, accesaţi opţiunea Setări prin
apăsarea butonului
pe pictograma corespunzătoare din Bara de Meniu. Accesul la opţiune
este restricţionat prin parolă, după introducerea acesteia se deschide pagina cu setările de
bază. Navigarea de la o opţiune la alta se face cu ajutorul butoanelor de direcţie
pentru confirmarea alegerii folosiţi butonul

şi

, iar

.

* Notă: Parola prestabilită este „1234”, aceasta poate fi modificată din pagina de gestiune a
utilizatorilor.

La opţiunea “Limbă meniu”, selectaţi cu ajutorul butoanelor de direcţie
limba preferată,
precedată după cratimă de textul „blue_shadow 5.1”. Confirmaţi modificările prin apăsarea
butonului „Modificare” din partea de jos a ecranului.

După ce Mediabox-ul va reporni, accesaţi Bara de Meniu şi selectaţi opţiunea Arhiva TV.

Selectaţi una din opţiuni:
- După Canale TV – filtru după denumirea canalelor TV
- După Programe – filtru după denumirea programelor TV
- După Dată – filtru după data difuzării programelor
La selectarea “După Canalele TV”, canalele sunt filtrate după denumire. Cu ajutorul butoanelor
de direcţie

navigaţi în meniul apărut, iar pentru confirmarea alegerii folosiţi butonul

.

După selectarea unui anumit canal, va fi prezentată o listă de programe, difuzate pe acest canal
în ultimele 5 zile (120 ore). Programele cu acelaşi nume vor fi grupate după data de difuzare.

În timpul vizionării programelor din „Arhiva TV”, sunt disponibile funcţiile interactive: Pauză,
Play, derulare înainte şi derulare înapoi. Pentru oprirea difuzării unui program, folosiţi butonul
Stop.
Lista canalelor disponibile în serviciul Arhiva TV:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea canalelor
Publika TV
TVC 21
N4
ProTV Chişinău
Gurinel TV
Детский
Setanta Sports
Sport 1
Sport 2
Иллюзион +

11
English Club
12
Мать и Дитя
* Lista canalelor poate fi modificată pe parcurs.

