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Te rugăm să citești cu atenție toate informațiile cuprinse în acest 
manual și să-I păstrezi pentru consultare ulterioară.

■ Deconectează receiverul de la sursa de curent înainte de a-I conecta 
la alte echipamente.

■ Nu deconecta cablurile de semnal și AV în timp ce aparatul este 
pornit. Scoate cablul de alimentare din priză dacă aparatul nu este 
folosit pentru o perioadă îndelungată de timp.

■ Atunci când muți aparatul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau 
viceversa, oprește aparatul și pornește-I după 1-2 ore.

■ Ferește aparatul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așeza obiecte ce 
conțin lichide pe aparat. Dacă intră lichid în aparat, scoate cablul de 
alimentare imediat pentru a evita apariția fIăcăriIor sau șocurilor 
electrice.

■ Pentru a asigura o ventiIație bună, nu acoperi gurile de ventilație cu 
ziare, cârpe, perdele sau alte astfel de obiecte.

■ Nu așeza obiecte grele deasupra aparatului.
■ Deconectează cablul de alimentare înainte de curățarea aparatului. 

Șterge suprafața exterioară a aparatului cu o cârpă uscată.

Mediul de instalare
 
■ Pentru o ventilație bună păstrează minimum 10 cm distanță între 

aparat și alte obiecte.
■ Nu așeza obiecte ce produc căldură în jurul aparatului (ex. lumânări, 

radiator, calorifer, sobă, amplificator).
■ Temperatura camerei în care se află receiverul trebuie să fie 

moderată.
■ Evită umiditatea ridicată.
■ Evită lumina directă a soarelui.
■ Evită vibrațiile puternice.
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Instrucțiuni importante de siguranță

Instrucțiuni pentru priza electrică și cablul de alimentare

■ Asigură-te că priza electrică se află în apropierea aparatului și că este 
bine fixată.

■ Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude.
■ Pentru a evita incendiile sau șocurile electrice cauzate de un 

scurtcircuit, ce pot pune în pericol siguranța personală sau cauza 
daune casei, nu folosi un cablu de alimentare defect și contactează 
un reprezentant Orange Romania Communications pentru înlocuirea 
acestuia.

Instrucțiuni pentru telecomandă și baterie

■ Plasează bateriile în compartimentul pentru baterii ținând cont de 
polaritatea indicată prin simbolurile afișate.

■ Dacă telecomanda nu este folosită timp îndelungat, scoate bateriile 
pentru a evita scurgerea lichidului din interior, ce poate coroda alte 
componente din interiorul telecomenzii.

■ Înlocuiește bateriile atunci când acestea se uzează și evită poluarea 
mediului înconjurător aruncându-Ie în locurile speciale de colectare.
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Codurile TV pentru împerecherea telecomenzii universale sunt:

Telecomanda

Brand
SAMSUNG

AIWA
ANAM

BANG&
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON

CODE
TV+01, +02, +03, 
+04, +05, +06, +07, 
+08, +09
TV+82
TV+10, +11, +12, 
+13,
+14, +15, +16, +17, 
+18
TV+57

TV+71
TV+73
TV+57
TV+52
TV+75

Brand

DAEWOO

EMERSON
FERGUSON
FINLUX

FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL

CODE
TV+19, +20, +23, +24, 
+25, +26, +27, +28, 
+29, +30, +31, +32, 
+33, +34
TV+64
TV+73
TV+06, +49, +57

TV+57
TV+84
TV+70
TV+49, +52, +71 
TV+60, +72, +73, +75
TV+52
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Brand
JVC

LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC

NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA

CODE
TV+61, +79

TV+06, +69
TV+16, +57
TV+40
TV+57
TV+06, +48, +62, 
+65
TV+57
TV+52, +77
TV+83

TV+83
TV+66
TV+74
TV+72, +73, +75
TV+53, +54, +74, 
+75
TV+06, +55, +56, 
+57
TV+06, +56, +57
TV+58, +59, +73, 
+74
TV+06, +56

Brand
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFINKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
Y0K0
ZENITH

CODE
TV+57
TV+45, +64
TV+74
TV+57, +72, +73, +74, 
+75
TV+74
TV+41, +42, +43, +44, 
+48
TV+06
TV+74
TV+36, +37, +38, +39, 
+48 
TV+71
TV+57
TV+57
TV+35, +48
TV+73
TV+67, +73, +75, +76
TV+72, +73, +76
TV+80, +81
TV+47, +48, +49, +50, 
+51, +52
TV+57
TV+06
TV+63
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Standby

LED Power

LED Semnal

LED Mesaje

Fantă card
vizionare

Comută receiverul între modurile de funcționare și standby

Roșu - receiverul primește semnal.
Intermitent Roșu - receiverul nu primește semnal.

Pornit (verde), Oprit (stins).

Aprins când utilizatorul primește un mesaj de la
Orange Romania Communications.

Utilizată pentru introducerea cardului de vizionare în 
receiver. 5

Panoul frontal
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CABLE IN

SCART TV

HDMI

LAN

Power IN

Utilizat pentru conectarea prin cablu HDMI la mufa HDMI 
a televizorului, pentru imagini de calitate superioară

Utilizat pentru conectarea cablului Ethernet
Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de 
alimentare cu energie electrică

Utilizat pentru conectarea mufei de la splitter-ul de 
semnal sau router
Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul 
cablului SCART
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Panoul din spate



Potrivit Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind 
reglementarea consumului de electricitate al receiverelor, atunci când 
aparatele de acest tip nu sunt folosite pentru o perioadă de timp, este 
obligatoriu să intre în starea de standby pasiv, în care acestea au un 
consum de electricitate de 0,5 W.
Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va intra în 
modul standby după aproximativ 3 ore fără nicio activitate, urmând ca 
după 1 oră de la intrarea în modul standby sau de la închiderea 
acestuia din panoul frontal sau din telecomandă să intre în modul 
standby pasiv.
Pentru a reporni receiverul, apasă butonul     pe panoul frontal sau 
telecomandă, apoi așteaptă câteva momente până când receiverul își 
va relua activitatea. Astfel, vei contribui la un consum mult mai mic de 
electricitate atunci când nu folosești receiverul.

Cablu RF

Receiver digital

Consumul de electricitate în standby
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Instrucțiuni de instalare
1.Conectarea sursei de semnal

Se va conecta ieșirea CABLE IN a receiverului la splitter-ul de 
semnal sau router. Conectarea receiverului la sursa de semnal va fi 
realizată de un reprezentant Orange Romania Communications.



2. Conectarea TV-ului
Televizorul poate fi conectat la receiver în două moduri: 
prin intermediul cablului HDMI sau prin intermediul cablului SCART.

 

3. Conectarea la sursa de alimentare

Notă: Asigură-te că televizorul tău 
este setat pe modul input/sursă HDMI.

Dacă televizorul tău nu are un port 
(HDMI), poți viziona imaginile pe 
televizor conectând un capăt al 
cablului SCART la receiver și celalalt 
capăt la televizor.

Introdu un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului 
și celălalt capăt în priză. Asigură-te în prealabil că priza este funcționaIă. 
Când pornești receiverul vei vedea mesajul „Please wait" (Așteaptă) și apoi 
va fi afișat canalul cu numărul cel mai mic.
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4. Instalarea cardului de vizionare

Fanta pentru cardul de vizionare se află pe partea laterală a 
receiverului. lntrodu orizontal cardul potrivit direcției indicate de 
săgeată.

5. Configurarea inițială

După efectuarea pașilor 1-4 ai instalării, la prima pornire a 
receiverului, parametrii principali de funcționare trebuie să se 
actualizeze. Te rugăm să aștepți încheierea acestei operațiuni 
înainte de a continua configurarea.

Pentru a putea urmări programe TV sau pentru a utiliza ghidul 
TV, este necesară o configurare completă a receiverului. Pentru 
a efectua o configurare completă, trebuie să treci prin toate 
ecranele de configurări. Până la finalizarea întregului proces de 
configurare vor funcționa numai butoanele necesare pentru 
aceste operațiuni.

Mai întâi va apărea un ecran pentru selectarea limbii meniului, 
apoi un ecran cu un mesaj în care ți se solicită să verifici dacă 
toate dispozitivele sunt pornite și apoi un ecran pentru setările 
inițiale din care poți modifica o parte din parametri, dacă este 
cazul. În final, vor apărea ecranul pentru selectarea semnalului 
transponderului și ecranul pentru puterea și calitatea semnalului.
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a. Selectarea limbii meniului b. Lista de configurare

c. Verificarea semnalului d. Ecranul pentru puterea și 
calitatea semnalului
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Ghidul funcțiilor din meniu
Toate funcțiile receiverului tău de Cablu Digital se regăsesc în meniu. 
Aceste opțiuni sunt: Ghid de programe, Planner, Setări, Profil 
Utilizator, Mesaje, Ajutor și Căutare. Apasă tasta Menu pentru a afișa 
meniul principal de fiecare dată când dorești să folosești aceste 
funcții. Butoanele colorate sunt utile atunci când navighezi prin 
programe, iar funcțiile lor sunt indicate întotdeauna pe ecran.

Ghid programe
Planner
Setări
Profil utilizator
Mesaje
Ajutor
Căutare

Săgețile se folosesc pentru navigare
sus/jos sau stânga/dreapta

și OK pentru selecția
secțiunii dorite

Ca să intri
în meniu apasă

tasta MENU
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Aici poți să afli informații despre
programele săptămânii 

și să rezervi evenimente viitoare.

Butonul „INFO“
Dacă apeși butonul „i” sau „Info” pe ecran

vor apărea informații despre conținutul emisiunii.

Butonul „OK“
Dacă emisiunea a început deja și apeși butonul OK, 

ești transferat direct la canalul respectiv. Dacă 
emisiunea nu a început încă, poți să vezi detalii și să 

o rezervi pentru mai târziu.

Butoanele „săgeată Sus / Jos / Dreapta / Stânga”
Apasă butoanele cu săgeți

pentru a parcurge lista de canale.

1. Ghid programe
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2. Planner

Apasă butonul PLANNER de pe 
telecomandă și pe ecran o să-ți apară 

lista cu toate programele selectate pentru 
vizionare ulterioară.

Butonul PLANNER
Setează un mesaj de reamintire pentru un 

program viitor, accesând programul 
respectiv cu ajutorul ghidului TV.

Poți rezerva doar evenimente viitoare.

Marchează programul dorit și apoi apasă 
„OK”. Va apărea un ecran cu informații 

despre conținutul programului și opțiunea 
de a activa un mesaj de reamintire.
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3. Setări
Prin accesarea funcției Setări, ai acces la diferite informații

Setări sistem

Poți vizualiza informații despre diagnostic, 
să configurezi parametrii semnalului sau 
tipul de output TV și să testezi semnalul. 
Oricând poți reconfigura setările sistemului 
la cele din fabrică sau să ștergi canalele 
favorite. Acum poți configura și funcția de 
standby automat a receiverului tău.

Control Parental

Poți să blochezi canale pe care să le 
accesezi, să stabilești nivelul ratingului 
parental și să schimbi PIN-ul. PIN-ul inițial 
al meniului, configurat în mod automat, 
este „0000”.

Setări utilizator

Poți configura lista de canale 
preferate și să modifici limba 
ghidului de programe, 
formatul audio din cadrul 
emisiunilor, durata bannerului, 
tipul de screen saver, rezoluția 
ecranului și altele.
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3. Setări

Profil Utilizator

Prin accesarea meniului Profil Utilizator, poți configura numărul 
de utilizatori și canalele pe care le poți urmări.

Se pot configura până la 4 utilizatori, câte unul pentru fiecare membru 
al casei. Fiecare utilizator își poate selecta până la 30 de canale pe 
care să Ie aranjeze în ordinea dorită. Dacă se activează modul favorit, 
tastele CH+/CH- vor schimba canalele numai în cadrul listei de 
favorite selectate.
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4. Mesaje

Prin accesarea meniului Mesaje, poți citi mesajele primite 
și le poți șterge pe cele care nu îți mai sunt necesare

Aici se pot vizualiza toate mesajele primite de la Orange în legătură cu 
oferte curente, modificări ale grilei de programe sau alte informații de 
interes general. Poți șterge mesajele oricând.
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5. Ajutor

Prin accesarea meniului Ajutor, poți afla informații despre 
diferite funcții, telecomandă sau modul în care funcționează 
serviciul

Află informații despre programarea telecomenzii universale, 
date de contact și citește cele mai frecvente întrebări legate de 
funcționarea serviciului de cablu digital.
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6. Căutare

Cu această funcție poți căuta emisiunea sau filmul dorit în 
programul din următoarele 7 zile, chiar dacă îți amintești 
doar titlul sau câteva litere din descrierea programului TV.
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Întrebări frecvente

Ce fac dacă pe ecranul TV-uIui apare mesajul: 
„Decodorul nu poate recepționa semnale”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent;

■ Verifică conexiunea cablului coaxial de la router la intrarea Cable In 
 a receiverului tău.

Ce fac dacă nu am sunet?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă receiverul este în 
modul Mute sau tasta Vol+ pentru a crește volumul dacă acesta este 
la minimum.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
introduceți cardul de vizionare. Vă rugăm să nu îl scoateți, decât 
dacă vi se solicită să faceți acest lucru”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-un 
slot dedicat. Scoate cardul din receiver și introduci la loc cu cipul metalic 
în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să vă 
verificați cardul de vizionare și apoi să îl introduceți din nou înainte 
de a apela Serviciul Clienți”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-o 
fantă dedicată. 
Scoate cardul din receiver, șterge cipul metalic și introduci la loc cu cipul 
metalic în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți. Cardul de vizionare nu este autorizat 
pentru utilizarea în acest decodor ”?

■ Verifică dacă smart card-ul este introdus în receiver corect.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent;

■ Scoate cardul de vizionare, șterge cipul cu o cârpă moale și uscată, 
introduci înapoi în aceeași poziție din care a fost scos.

"Ce fac dacă emisiunile sunt redate în limba greșită?" 

■ Asigură-te că ai selectat limba corespunzătoare. Accesează meniul 
Setări, apoi Setări Utilizator, apoi Audio și selectează limba audio dorită 
din listă.

Ce fac dacă LED-uI panoului frontal este stins?

■ Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și 
introdus într-o priză funcțională.

Ce fac dacă nu am imagine?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător la receiver și la TV. 

 
Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

■ Verifică cablul HDMI/SCART aslfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie 
HDMI/ SCART;

■ Apasă tasta „Stand by” de pe telecomandă sau receiver pentru a 
comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în Stand by.

 
Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

■ Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect 
ce produce caldura;

■ Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

■ Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că 
semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel;

■ Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu,
înlocuiește baleriile;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent.
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Întrebări frecvente

Ce fac dacă pe ecranul TV-uIui apare mesajul: 
„Decodorul nu poate recepționa semnale”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent;

■ Verifică conexiunea cablului coaxial de la router la intrarea Cable In 
 a receiverului tău.

Ce fac dacă nu am sunet?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă receiverul este în 
modul Mute sau tasta Vol+ pentru a crește volumul dacă acesta este 
la minimum.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
introduceți cardul de vizionare. Vă rugăm să nu îl scoateți, decât 
dacă vi se solicită să faceți acest lucru”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-un 
slot dedicat. Scoate cardul din receiver și introduci la loc cu cipul metalic 
în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să vă 
verificați cardul de vizionare și apoi să îl introduceți din nou înainte 
de a apela Serviciul Clienți”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-o 
fantă dedicată. 
Scoate cardul din receiver, șterge cipul metalic și introduci la loc cu cipul 
metalic în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți. Cardul de vizionare nu este autorizat 
pentru utilizarea în acest decodor ”?

■ Verifică dacă smart card-ul este introdus în receiver corect.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent;

■ Scoate cardul de vizionare, șterge cipul cu o cârpă moale și uscată, 
introduci înapoi în aceeași poziție din care a fost scos.

"Ce fac dacă emisiunile sunt redate în limba greșită?" 

■ Asigură-te că ai selectat limba corespunzătoare. Accesează meniul 
Setări, apoi Setări Utilizator, apoi Audio și selectează limba audio dorită 
din listă.

Ce fac dacă LED-uI panoului frontal este stins?

■ Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și 
introdus într-o priză funcțională.

Ce fac dacă nu am imagine?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător la receiver și la TV. 

 
Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

■ Verifică cablul HDMI/SCART aslfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie 
HDMI/ SCART;

■ Apasă tasta „Stand by” de pe telecomandă sau receiver pentru a 
comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în Stand by.

 
Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

■ Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect 
ce produce caldura;

■ Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

■ Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că 
semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel;

■ Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu,
înlocuiește baleriile;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent.20



Întrebări frecvente

Ce fac dacă pe ecranul TV-uIui apare mesajul: 
„Decodorul nu poate recepționa semnale”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent;

■ Verifică conexiunea cablului coaxial de la router la intrarea Cable In 
 a receiverului tău.

Ce fac dacă nu am sunet?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă receiverul este în 
modul Mute sau tasta Vol+ pentru a crește volumul dacă acesta este 
la minimum.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
introduceți cardul de vizionare. Vă rugăm să nu îl scoateți, decât 
dacă vi se solicită să faceți acest lucru”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-un 
slot dedicat. Scoate cardul din receiver și introduci la loc cu cipul metalic 
în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să vă 
verificați cardul de vizionare și apoi să îl introduceți din nou înainte 
de a apela Serviciul Clienți”?

■ Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-o 
fantă dedicată. 
Scoate cardul din receiver, șterge cipul metalic și introduci la loc cu cipul 
metalic în jos și săgeata înainte;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți. Cardul de vizionare nu este autorizat 
pentru utilizarea în acest decodor ”?

■ Verifică dacă smart card-ul este introdus în receiver corect.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să 
contactați Serviciul Clienți”?

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa 
de curent;

■ Scoate cardul de vizionare, șterge cipul cu o cârpă moale și uscată, 
introduci înapoi în aceeași poziție din care a fost scos.

"Ce fac dacă emisiunile sunt redate în limba greșită?" 

■ Asigură-te că ai selectat limba corespunzătoare. Accesează meniul 
Setări, apoi Setări Utilizator, apoi Audio și selectează limba audio dorită 
din listă.

Ce fac dacă LED-uI panoului frontal este stins?

■ Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și 
introdus într-o priză funcțională.

Ce fac dacă nu am imagine?

■ Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat 
corespunzător la receiver și la TV. 

 
Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

■ Verifică cablul HDMI/SCART aslfel încât să fie conectat 
corespunzător;

■ Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie 
HDMI/ SCART;

■ Apasă tasta „Stand by” de pe telecomandă sau receiver pentru a 
comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în Stand by.

 
Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

■ Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect 
ce produce caldura;

■ Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

■ Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că 
semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel;

■ Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu,
înlocuiește baleriile;

■ Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la 
sursa de curent. 21



Contact

Pentru orice dificultăţi tehnice, adresează-te Serviciului de Relaţii cu 
Clienţii, zilnic, 24/24, prin apel telefonic la 300, gratuit în rețeaua Orange și 
Orange Romania Communications sau 0374.300.300, apel cu tarif normal 
din orice rețea și din roaming. Informaţiile cuprinse în acest manual se 
actualizează periodic. Pentru a avea acces la ultima versiune de manual, 
verifică pagina de internet www.orange.ro

ATENȚIE! Dacă nu reușești să soluționezi problema în urma 
consultării soluțiilor de mai sus, contactează un reprezentant 
Orange Romania Communications. Pentru a reduce riscul unui 
șoc electric, nu îndepărta carcasa. Mentenanța și service-ul 
echipamentelor trebuie întreprinse de către personal calificat.
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