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1. Съдържание на комплекта 
 
В комплекта ще намерите: 

 Set-Top-Box (STB) устройството 

 Дистанционно управление 

 RCA кабел 

 Ръководство на потребителя 

 Два броя батерии тип AAA (за дистанционното управление) 

 HDMI кабел (HDMI кабела се заплаща допълнително) 

 
 

2. Инструкции за безопасност 
 

 Захранване 
Захранващо напрежение: AC – 110-240. Не включвайте устройството в неизправна 
или претоварена електрическа мрежа с различно от посоченото напрежение!  

 
НЕ ОТВАРЯЙТЕ УСТРОЙСТВОТО! 

 
 Експлоатация 

- Поставете STB устройството на закрито и проветриво място, без пряка слънчева 
светлина и влага и без да има стъкло пред приемника.  

- Пазете устройството от поливане с течности и механични повреди  

- Не закривайте вентилационните отвори на устройството  

- Не поставяйте предмети директно върху STB устройството 

 
 При почистване на STB устройството го изключете от електрическата мрежа! 

Използвайте само влажна кърпа. Не използавйте разтворители или силно 
почистващи вещества.  

 
 Уверете се, че всички уреди, които включвате към STB устройството, са 

обезопасени и сигурни за експлоатация. Свързването на повредени уреди може да 
е опасно! Преди свързване, изключете всички устройства от електрическата 
мрежа!  

 
 
 



 

 

3. Преден и заден панел 
 

 Преден панел 
1. Светлинен индикатор за режима на устройството 
2. Сензор за дистанционно управление 
3. USB 

 
 

 Заден панел 
1. Ключ за включване на захранването 
2. S-VIDEO изходящ интерфейс 
3. Линеен стерео интерфейс RCA 
4. Компонент видео и аналогово аудио 
5. HDMI изходящ интерфейс 
6. USB 
7. Мрежови вход LAN (RJ45) 
8. Композитен видео изход 
9. Дигитален коаксиален аудио изход RCA 

 

4. Свързване на STB устройството 
 
 

 Свържете STB устройството към Вашия телевизор, посредством някой от 
изходите: S-video, HDMI, RCB, композитно видео..  

 Свържете устройството към Вашия Интернет доставчки(ComNet) през WAN порта, 
използвайки стандартен UTP мрежов кабел с конектор RJ45.  

 Свържете устройството към електрическата мрежа и го включете от ключа за 
включване за захранването.  

 



 

 

 
 Режим на работа на STB.  

- Включването на устройството става от ключа на задния панел.  
- От бутона на дистанционното управление сменяме режима от Stand by на ON 

 
Каква е разликата между рестартиране и 
включване на устройството?  
Устройство, което не е включено няма как да се 
рестартира, то може само да се включи.  
Рестартът представлява изключване на работещо устройство и 
последващото му включване.  
(Важи за всяко устройство не само за STB-та.) 

 
 Рестартиране. 

- Рестарт на STB може да се направи посредством превключване на двупозиционния 
ключ, на задния панел на у-вото, в позиция „0” и последващо връщане в позиция „I”  
 
 

5. Дистанционно управление 
 

 Поставяне/Смяна на батериите 
Дистанционното управление работи с два броя батерии тип ААА. При отслабване 
на сигнала на дистанционното – сменете батериите. 
За по-продължителна и надеждна работа използвайте алкални батерии. Ако няма 
да използвате дистанционното управление продължително време – извадете 
батериите. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 Схема на дистанционното управление версия 3 
 

 
 Основни бутони: 

 

 
 
Преминаване от режим Stand By в режим ON 
 

 

 
Mute - Спиране/пускане на звука 
 



 

 

 

 
 
Контролен джойстик за навигиране във всички менюта на 
устройството, тук бутон OK се използва за ENTER (вход) 
 

  
 
Chanel Control - Смяната на програмите една по една става с 
бутоните „+” и „-” във всички режими на възпроизвеждане. 
 

  
 
Volume Control - Промяна на звука „+” и „-” във всички режими на 
възпроизвеждане 

 
 

 

 
Info служи за показване на програмната решетка на 
телевизионният канал, който гледате в момента! 
 

 

 
F1 служи за запис на предаване от програмната решетка на 
телевизионният канал, който гледате в момента. 

 

 
F2 служи за промяна на субтитрите и езика на който се излъчва 
канала, който гледате в момента 

  
MENU – чрез този бутон влизате в меню за услуги и системни 
настройки на устройството. 
 

 

 
BACK e бутон, които се ползва за връщане с 1 стъпка на зад от 
тази част на менюто в която се намирате в момента. 
 

 

 
EXIT се използва за излизане от системното меню, менюто за 
услуги и др. 
 

 

 
REFRESH служи за опресняване на съдържанието на каналите и 
при нови настройки на STB. 
 

 
 

 Режими за възпроизвеждане на картината. 
 

Видео изход: 
*Видео изход е качеството на видео потока към вашият телевизор! 

 



 

 

- PAL (576i) – този режим е с резолюция 720x576 пиксела 
- HD Ready (720p) – този режим е с резолюция 1280x720 пиксела 
- Full HD (1080i) – този режим е с резолюция 1920x1080 пиксела 
В зависимост от свързаността и възможностите на вашият телевизор, 
настройките на видео изхода се променят от: Menu -> Настройки -> Видео изход. 
 
Резолюция: 
*Резолюция е качеството с което ще бъдат визуализирани всички менюта на 
STB към вашият телевизор! По подразбиране е добре да се постави в режим 
Автоматична. 
 

 Автоматична 

 1280 x 720 пиксела 

 720 x 576 пиксела 

      В зависимост от свързаността и възможностите на вашият телевизор, ако е 
наложително настройките на резолюцията се променят от: Menu->Настройки-
>Резолюция. 

 
* За да заработи STB с новите настройки е наложително да се направи 
рестарт на устройството! 

 
 

 
 

6. Описание на услугите 
 

Работа с Цифрови Канали 
 

При стартиране на STB на вашият телевизор ще бъде визуализиран първият 
цифров канал от Пакет Base(обикновено това е Канал 1). Стандартното превключване 
между цифровите канали, може да извършвате с бутон Chanel Control. КомНет е 
предвидил и  бутон за по детайлно визуализиране листата с цифрови канали. 
Натискайки бутон ОК ще бъде изведен списъка с цифровите канали, които 
предварително сте заявили при вашето абониране. Визуализирането листата на 
цифровите канали е в максимално добър мащаб за лесно прочитане и бърз избор на 
канал. Навигирането се извършва с Контролен Джойстик а избора на канал с бутон ОК. 
 

Навигирайки с Контролен Джойстик ще забележите в долната част на вашият 
екран, че за всеки цифров канал има информация относно, текущо тв предаване и 
следващо тв предаване. 
 

Когато вече сте избрали цифров канал, имате възможност да видите цялата му 
програмна решетка, натискайки бутон INFO. Програмната решетка ще маркира 
изминалите предавания със знак *, а текущото предаване ще бъде с дебел шрифт и 
маркирано със стрелката >. 
 

Комнет е добавил още една уникална опция за своите клиенти - извеждайки 
програмната решетка с бутон INFO, абоната има възможността да маркира предаване за 
запис. Предаването за запис се маркира с бутон F1, a навигирането по програмната 
решетка се извършва отново с Контролен Джойстик. Запис на започнало и изминало 
предаване е невъзможен! 



 

 

Ползване на Допълнителни услуги 
 

За да ползвате допълнителните услуги трябва да натиснете бутон Menu 
Бутон Menu извежда във вертикален ред следните услуги: 
 
1. Хороскоп – натискайки бутон OK върху меню - Хороскоп може да проверите 
вашият хороскоп за деня. Със стрелките на Контролен Джойстик – ляво и дясно, може 
да разгледате информацията за всяка зодия. За да излезете от това меню натиснете 
бутон BACK. 
 
2. Времето – натискайки бутон ОК върху меню – Времето може да проверите 
времето за 4 дни напред. Със стрелките на Контролен Джойстик – ляво и дясно, може 
да разгледате, какво ще бъде времето във всеки един регионален град в България.За да 
излезете от това меню натиснете бутон BACK. 
 
3. Валута – натискайки бутон ОК върху меню – Валута, може да видите валутните 
курсове с хронология минимум 1 година назад във времето. С Контролен Джойстик – 
ляво дясно, може да прегледате хронологично валутните курсове до 2010г. За да 
излезете от това меню натиснете бутон BACK. 
 
4. Информация – натискайки бутон OK върху меню – Информация на екрана 
излизат 2 под-менюта – Съобщения и Сметки! С Контролен Джойстик изберете в кое 
подменю желаете да влезете, след което натиснете бутон ОК. 
- Ако сте избрали под-меню Съобщения ще може да видите дали сте получили такива от 
вашият доставчик на цифрова телевизия (ComNet)! 
- Ако сте избрали под-меню Сметки ще може да проверите текущите си задължения, 
сметки и др. към вашият доставчик на цифрова телевизия (ComNet).  
Влизането в под-менютата се извършва с бутон OK а излизането от тях с бутон BACK. 
Излизането от меню – Информация към главното меню се извършва отново с бутон 
BACK. 
 
5. Филми – Това меню ви дава достъп до услугата VoD (Video on Demand) или по 
друг начин казано – Филми под Наем. Меню Филми е разделено на 5 под-менюта, 
съответно: По име, Година, Жанр, Най-новите и Текуща сметка. 
 

- По име – това под-меню ви позволява да изведете всички предлагани филми под 
наем по азбучен ред. 
 
- Година – това под-меню ви позволява да изведете всички предлагани филми, 
класифицирани по година. 
 
- Жанр – това под-меню извежда списък на предлаганите филми по жанр – Екшън, 
Комедия, Драма и др. като съответно жанровете стават като под-менюта на под-меню 
Жанр. 
 
- Най-новите – това под-меню извежда списък на предлаганите филми по последно 
добавени във виртуалния каталог/база данни. 
 
- Текуща сметка – това под-меню ви позволява да следите вашите 
плащания/наемания на филми, подредени по дата на ползване, име на филм и 
цената, която сте платили за него. *Всеки заплатен филм може да гледате 
многократно в рамките на 24 часа, след наемането му без допълнително 



 

 

заплащане! 
 

В меню Филми отново оперирате/навигирате с контролният джойстик, бутон OK 
и бутон BACK по аналогичен начин като предходните менюта! 
 
6. Новини – Това меню ви дава кратък достъп до всички актуални новини според 
най-търсените критерии: Топ Новини, Анализи, България, Политика, Общество, 
Образование, ЕС, Светът, Инциденти, Култура и др. 
Навигацията в това меню се извършва отново с бутоните ОК, Контролен Джойстик и за 
изход бутони EXIT или BACK. 
 
7. Мултимедия – Това е уникално мултимедийно решение, разработено от екипа на 
КомНет за своите клиенти. Решението обобщава редица мултимедийни приложения в 
едно! 

- USB – Това меню се използва в случаите, когато искате да разгледате снимки, 
музика или видео директно от вашата USB flash памет. В този случай включвате 
вашата USB flash в съответният USB port на STB след, което натискате бутон ОК 
върху меню Мултимедия->USB – медийното съдържание на вашата USB flash ще 
бъде визуализирано във вертикален ред. 
 
- Моята мрежа – Това меню е строго обвързано с потребителското ви име за 
Интернет и вашият персонален компютър на който се ползва.  
За да ползвате тази услуга трябва предварително да сте инсталирали 
специализиранипят софтуер на КомНет – TIVA TV. Софтуера се намира на: 
http://media.comnet.bg/CMC_PC.exe като преди това сте активирали Интернет 
връзката ви с КомНет. 
(Софтуера не изисква специфична инсталация!) След като свалите CMC_PC на 
вашият компютър е нужно единствено да кликнете 2 пъти върху сваления файл за да 
го стартирате. Стартирайки CMC_PC, вие създавате 2 папки в директорията, която се 
намира CMC_PC. Папките, които софтуера създава са My_Movies и My_Records. След 
като папките вече съществуват на вашият PC и CMC е стартиран, в папка My_Movies 
може да добавите ваш видео клип, филм или предаване. Сега вече може да влезете в 
меню Моята мрежа на вашият ТВ натискайки бутона OK!  На екрана на телевизора 
ви трябва да видите видео файловите, които преди малко добавихте в папка 
My_Movies на вашият PC, подредени вертикално и по азбучен ред. За да изберете, 
кой файл да възпроизведете на вашият телевизор използвайте Контролен Джойстик 
и бутон ОК. След като сте стартирали избраният от вас видео файл, вече можете да 
превъртате напред или назад, да паузирате или спрете възпроизвеждането на видео 
файла, съответно с бутоните: FF Left, FF Right, Puse or Play и бутон Stop. 

http://media.comnet.bg/CMC_PC.exe
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