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GlobalMedia IPTV - Ръководство на потребителя

GlobalMedia услуга - IP Телевизия
Функционалност на GlobalMedia IP Телевизия : 

1. IP TВ пакети, съобразени с индивидуални изисквания на клиента. 

подробности посетете www.globalmedia.bg) 

2. Богат достъп до интернет базирани радио програми 

  
 

 

 

3. Запис на предавания , тв архив

4. Разширена телевизионна програма /EPG/

5. В ремево изместване на тв канали 

6. Създаване на четири отделни списъка с любими канали

7. Индивидуални настройки

8. Бързи връзки до YouTube , Facebook, Помощ, Google Play, Gmail и др.

9.

 

Интуитивен интерфейс

 

10.

 

Опция за Домашно кино

 

11.

 

Online помощна система

 

12.

 

Напомняне за превключване на по-късно предаване

13.

 

Бърза смяна на последните пет гледани канала

 

Изисквания за стартиране на услугата

 

1.

 

ТВ приемник

 

/телевизор с HDMI

 

вход/

 

2.

 

Android ТВ Бокс

 

3.

 

Достъп до Интернет -

 

не

 

по-малко от 20 Мбпс

 
 
 
 

(За 

 Стартиране на GlobalMedia

 

услугаПри стартиране на вашето устройство, услугата Телевизия (IPTV) 

е инсталирана. Натиснете иконата Телевизия (IPTV) (фиг.14)- за да влезете в 

!

услугата.

Фиг.14 

  За да получите необходимото качество на GlobalMedia мултимедийни услуги , 
скоростта на връзката трябва да бъде минимум 20 Мбпс. Препорачителна 
скорост 30 Мбпс

За да може да ползвате мултимедийни услуги на GlobalMedia, вие трябва задължително да

 осигурите:
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Първоначално стартиране 

, системата ще поиска от Вас да въведете 14-цифрен 

т.нар. Клиентски номер

Фиг.15 - Клиентски номер и парола

Клиентски номер и парола: 

Услугата е с предварително въведен Клиентски номер

услуги може да обяви промоционален период . В този случай Вие получавате 

устройството с предварително въведен Клиентски номер, който ще Ви даде достъп до услугата 

   
При стартиране на Телевизията

идентификационен код - 

ма два начина да получите

за срока на промоцията. 

След като тя изтече, Вие ще трябва да актуализирате своя абонаментен план. Стъпките на 

плащане на услугата са подробно описани в Раздел "Плащане на услуга" на адрес 

globalmedia.bg .

Услугата е без предварително въведен Клиетски номер

За да получите дост ъп до услуг ите на GlobalMedia, Вие трябва да се регистрирате на сайта 

globalmedia.bg

  

Системата автоматично ще ви води по стъпките на регистрация, 

И

Доставчика на 

www.

 

 

www.
които са:

  

1.

 

Достъп до регистрационна форма на: www.globalmedia.bg
2.

 

Попълнете  регистрационната форма от меню РЕГИСТРАЦИЯ 

3.

 

Въвеждане на три имена - имената се въвеждат на кирилица.

4.

 

Въвеждане на e-mail

 

адрес - попълнете ВАЛИДЕН e- mail адрес. На него ще получите 

клиентски номер и парола за активация на   GlobalMedia услуги. Този e-mail адрес ще ви е 

необходим в случаите,когато жел аете да регистрирате друго устройство на което да 

ползвате услугата или желаете да си смените паролата.

5.

 

След регистрация и заплащане на абонаментен план, на посоченият от Вас e-mail адрес ще 

получите Клиентски номер и парола, за активация на услугите.
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6. Въвеждане на клиентския номер и парола от e-mail адреса при първоначално стартиране на 

Телевизията.

7. За месечно плащане на услугата подробно обяснение ще намерите в раздел "Плащане на 

услуга" на адрес www.globalmedia.bg . 

 

GlobalMedia услуга - Основно меню

Начален екран

Основното  Меню обозначава главните категории на услугата. 

Съдържание на менюто

1. Времето в момента

2. Информационно меню

3. Часовник

4. Списък с ТВ програми 

5. Под меню

Достъп до Основно меню

За да достъпите Основно меню, натиснете бутон "ОК" на дистанционното управление на 

Android ТВ бокс. Ще видите подобен екран като този на фиг. 16 

!

1 2 3

4

5

Проверете на www.globalmedia.bg кои устройства с Андроид ОС, поддържат 

GlobalMedia услуги. 

Фиг.16. Основно меню на GlobalMedia Телевизия



Помощ

Съдържа диаграма на дистанционното управление и функционалност на бутоните. Вие може да 

видите схемата като натиснете червения бутон на дистанционното или :

1. Влезте в Основно меню

 

2. Натиснете "Search" бутон от дистанционното.

 

3. Когато бутон "Помощ" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното.

4. Излезте с бутон "Return"

 

Подменю

1. От Основно меню,  натиснете бутон "Search" 

 
за да влезете в Под меню (№5 от фиг.1

2. Използвайте стрелките "Наляво" и "Надясно" за да изберете позиция.

3. За да излезете от Подменю, натиснете някоя от стрелките на дистанционното.

Радио Програми

 1. Влезте в Основно меню

 

2. Натиснете "Search" бутон от дистанционното.

 

3. Когато бутон "Радио" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното и 

изберете желаното от Вас радио

 

Запис на предавания / ТВ архив

Съдържа Записани предавания и тв архив за няколко дни назад на някой ТВ канали, както и 

избор за запис на собствени предавания. До менюто се стига посредс твом бърз бутон „Меню” 
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Избор на ТВ канал

1. От основното меню, като използвате стрелките "Наляво" и "Надясно" изберете ТВ 

програма. 

2. За да стартирате програмата натиснете "ОК" бутон. 

3. За усилване и намаляване на звука използвайте стрелките "Наляво" и "Надясно" или 

обозначените на дистанционното бутони

4. За бърза смяна на канал използвайте стрелките „Нагоре” и „Надолу”

5. За бърза смяна на последните пет гледани канала натиснете бутон „Play/Pause” 

от дистанционното или : 

1. Влезте в Основно меню

2. Натиснете "Search" бутон от дистанционното.

3. Когато бутон "Записи" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното.

4.
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Използвайте стрелките на дистанционното, за да изберете желания запис . 

За да запишете избрано от Вас предаване виж раздел „ПРОГРАМА” от ръководството
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. 
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Гледай по-късно

Опцията гледай по-късно превключва канала на избраното от вас предаване за гледане от меню 

„ПРОГРАМА” или на следващото предаване от маркираната програма в основното меню

1. Влезте в Основно меню

2. Маркирайте канал на който желаете да се превключи в часа на стартирането на 

следващото предаване

3. Натиснете "Search" бутон от дистанционното.

4. Когато бутон "Гледай по -късно" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното.

За да активирате „гледай по-късно”  на предаване което не е в основното меню виж раздел 

„ПРОГРАМА” от ръководството

Бърза смяна на последните пет гледани канала

Докато гледате тв канал използвайте „Play/Pause” от дистанционното за да се появи менюто за 

избор на един от последните пет гледани канала.

Създаване на четири отделни списъка с любими канали

Можете да преподредите тв листата с любими канали за всеки от четирите любими профила

1. Влезте в Основно меню

2. Маркирайте канал на който желаете да преподредите най-отпред в листата

3. Натиснете бутон „0” от дистанционното.

Времево изместване на тв канали

При гледане на тв канал можете да го спрете на пауза, да го върнете назад просто да

Тв каналите които имат в основното меню часовник пред тях имат възможност за времево 

 продължите след време от мястото където сте дали пауза

изместване. Това става посредством бутон „Play/Pause” от дистанционното управление и след 

това използвайте стрелките на дистанционното за да превъртате назад или напред

След подредбата на първият от любимите профили можете да превключите между всеки от 

1.Влезте в Основно меню

2.Натиснете "Search" бутон от дистанционното.

3.Когато бутон "Гледай по-късно" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното 

общо четирите профила 

за да превключите профила „любими”
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1. Влезте в Основно меню

2. Натиснете "Search" бутон от дистанционното.
3. Когато бутон "Настройки" стане активен, натиснете "ОК" бутон от дистанционното.
4. Използвайте стрелките на дистанционното, за да изберете позиция. 

Фиг.17. Настройки от основно меню

Описание 

 

1.

  

2.

 

Автоматично стартиране - ако изберете тази опция,  GlobalMedia ТВ ще стартира 
автоматично след като включите Android ТВ бокс.

3.

 

Показвай часовника -избор дали искате по всяко време часовник д а се визуализира на 
екрана Ви.

 

4.

 

Оразмерявай към 16:9 

 

5.

 

Бутони за любими в менюто

6.

 

7.

 

Добави URL

 

към любими  - с помоща на виртуална клавиатура и дистанционно , или 
безжична клавиатура, може да въведете име и URL на Ваш собствен видео поток. 

8.

 

Клиентски номер - с помоща на виртуална клавиатура и дистанционно или безжична 

регистрация и/или активация. 

 

9.

 

Обнови програмата - GlobalMedia услугата се надгражда периодично, затова е 
препоръчително да обновявате вашата програма, за да се ползвате максимално от 
функционалността на приложението. 

 

Вие имате възможност да видите ТВ програмата на текущия канал за период от една седмица.
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За тази функционалност има създаден бърз бутон от дистанционното.

Можете да достъпите Програмата и по следния начин:

1. От Основно меню,  натиснете бутон "Search" за да влезете в Под меню. 
2. Използвайте стрелките "Наляво" и "Надясно" за да изберете Програмата. 
3. Активирайте с бутон "ОК" от дистанционното управление.
4. Навигирайте със стрелките на дистанционното управление.

Фиг.19. ТВ програма

Можете да запишете избраното от вас предаване като навигирайте със стрелките на 
дистанционното управление го маркирате и активирате бутон „ОК”. От новото меню 
изберете дали желаете за го запишете или да го гледате по-късно.

 

 

 

 

 

 

Направете си регистрация за допълнителна информация  за Global Media услугите на адрес: 
www.globalmedia.bg

 

 

На www.globalmedia.bg вие ще можете да:

 

1.

 

Проверявате Цени за услугата

2.

 

Проверявате ТВ програми към абонаментен план

3.

 

Плащате онлайн

 

4.

 

Следите промоции

 

Настройки на услугата

Навигация

1.Анимирани менюта - избор за визия на менюта

Системни настройки - препраща към Андроид настройките на устройството 

клавиатура, може да въведете Клиентски номер и парола, да направите плащане, 

Програмата

Регистрация
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5. Получите достъп до подробни ръководства на Android ТВ бокс и услугите които 
предлага. 

 

Въпроси и отговори относно вероятни проблеми

Не трябва да ремонтирате Андроид ТВ Бокс сами, тъй като това ще анулира предоставената Ви 

гаранция. Не отваряйте Бокса, тъй като има вероятност от токов удар. 

Ако се появи проблем, най -напред проверете списъка по -долу, преди да се прибегне до каквато и да е 

външна намеса върху устройството ви. Ако не успеете да решите проблема си след като сте 

проверили списъка по-долу, свържете се с вашия дилър за подробности. 

Вероятно решение

Няма връзка с 

електрическата мрежа.

Проверете захранващия кабел, дали е свързан правилно.
Проверете за повреди или наранявания по  захранващия кабел. 

Няма картина

Свържете отново HDMI кабела или AV кабела.

Рестартирайте устройството от захранващия кабел.

Проверете дали сте настроили телевизора си на правилния канал за 

приемане на сигнал. (TV/AV, Source или Input бутон на дистанционно 

за телевизорa).

Проверете дали Телевизора ви е включен

 
 

Няма звук или звука е 

лош

 

Проверете "Volume" на бокса и телевизора Ви.

Проверете дали кабелът е свързан коректно към телевизора.

Проверете високоговорителите дали са свързани правилно. 

 

 

Няма аудио или 

цифров сигнал 

 

Проверете дали Digital Audo Кабелът е свързан правилно. 

Ако сте свързани с тон колони, проверете тях и усилвателя. 

Рестартирайте устройството от захранващия кабел.

В Настройки отидете н а Audio Options и проверете дали сте избрали 
правилната опция за Аудио. 

 

Дистанционното 

управление не работи

 

Насочвайте дистанционното към сензора, който се намира в предната 

част на Вашият Андроид ТВ Бокс. 
Сменете батериите на дистанционното управление. 

Устройството не реагира 

на някои команди.

 

 

 

Възможно е тези команди да не са позволени. 
Ако се поддържат от системата, рестартирайте 

устройството от захранващия кабел. 
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Съдържанието на 
външното устройство ( USB
флаш, SD карта или др.) не 
се визуализира или не се 
разпознава от системата. 

Външното устройство не е съвместимо с Андроид ТВ Бокс. 
Файловете на външното устройство са във формат, който не може да се 
разпознае от Андроид ТВ Бокс. 

Рестартирайте устройството от захранващия кабел.

Няма звук при HDMI
Проверете дали сте настроили коректно канала на телевизора си 
(Imput, TV/AV или др.) 

Проверете системните настройки на телевизора си.

В Настройки отидете на Audio Options и проверете дали сте избрали 
правилната опция за Аудио. 

Екрана на телевизора е 

черен или на LED

 

телевизорите примигва.

 

Изключете от захранващия кабел Андроид ТВ Бокс. Изчакайте 30 

секунди и включете отнов. 

Проверете връзката с HDMI кабела. Ако продължава проблема, сменете 

кабела. 

 

Настройте output solution на 720P.

 

 

Внимание!

Проблем

свързаност
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