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Instrucţiuni importante de siguranţă

Citește cu atenţie toate informaţiile cuprinse în acest manual și păstrează-l pentru 
consultare ulterioară.
  Deconectează receiverul de la sursa de curent înainte de a-l conecta la alte 

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

perioadă îndelungată de timp.
  Atunci când muţi receiverul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau viceversa, oprește 

receiverul și pornește-l după 1-2 ore.
  Ferește receiverul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așeza obiecte ce conţin lichide pe 

receiver. Dacă intră lichid în receiver, scoate cablul de alimentare imediat pentru a 
evita apariţia flăcărilor sau șocurilor electrice.

  Pentru a asigura o ventilaţie bună, nu acoperi gurile de ventilaţie cu ziare, perdele sau 
alte astfel de obiecte.

 Nu așeza obiecte grele deasupra receiverului.
  Deconectează cablul de alimentare înainte de curăţarea receiverului. Șterge suprafaţa 

exterioară a receiverului cu o cârpă uscată.
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Mediul de instalare
  Pentru o ventilaţie bună, păstrează minimum 10 cm distanţă între receiver 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 vibraţiile puternice.
Instrucţiuni 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 siguranţa personală sau cauza daune casei, nu folosi un cablu de 
alimentare defect și contactează un reprezentant Orange Romania Communications 
pentru înlocuirea acestuia.

Instrucţiuni pentru telecomandă și baterie
  Plasează bateriile în compartimentul pentru baterii ţinând 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-le în locurile speciale de colectare.

Instrucţiuni importante de siguranţă
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Telecomanda

Note:
 Butoanele de pe panoul frontal 

al receiverului au aceleași funcţii 
ca și cele de pe telecomandă.

 Urmează instrucţiunile afișate 
pe ecran.
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Buton Funcție

Guide Afișare Ghid Electronic de Programe

Cancel Ieșire din meniu sau din fereastra pop-up

Aspect Ratio Afișare fereastră de configurare rezoluţie TV

On / Off Comutare între modul de funcționare și standby

0 ~ 9 Butoane numerice

Interactive Buton inactiv

Info Afișare informații detaliate despre program

Help Afișare fereastră cu informații de contact

Menu Afișare meniu principal

Message Afișare fereastră mesaje

Back Înapoi la canalul vizionat anterior sau la meniul anterior

Butoane colorate Funcții care depind de aplicații specifice

V +/- Reglare volum

CH +/- Schimbare canale TV

 Afișare banner sau mutare cursor sus / jos

 Mutare cursor la stânga / dreapta

OK Afișare listă canale / Confirmare operațiune

Mute Dezactivare / restaurare sunet

Planner Afișare fereastră emisiuni planificate

Favorites Afișare listă canale favorite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



6

Buton Funcție

Standby Comută receiverul între modurile ON (PORNIT) și OFF (OPRIT).

Channel + Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înainte.

Channel - Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înapoi.

LED
Indică starea: Roșu pentru Standby, Verde pentru Pornit, Roșu 
intermitent atunci când receiverul primește instrucțiuni de la 
telecomandă.
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Panoul frontal

1 2 3

4

Partea frontală a aparatului se poate schimba fără atenţionare prealabilă.
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Panoul din spate

Partea din spate a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

1 2 3

Buton Funcție

Power In Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de alimentare cu 
energie electrică.

LNB In Utilizat pentru conectarea mufei antenei satelit.

TV Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului 
SCART.
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2
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Instrucțiuni de instalare

1. Instalarea cardului de vizionare
Fanta pentru cardul de vizionare se află pe partea stângă a receiverului. Având 
microcipul electronic în sus, în partea laterală, introdu orizontal cardul potrivit direcţiei 
indicate de săgeată.

Note:

 Împinge cardul până atinge capătul slotului pentru a asigura un bun contact.

 Ţine minte numărul de card, pentru orice eventualitate.

 Nu îndoi și nu deteriora cardul.

 Nu așeza cardul în lumina directă a soarelui sau într-un mediu cald.

  Folosește o cârpă uscată și moale pentru a curăţa suprafaţa cardului. Nu îl introdu în 
lichid sau într-un agent de curăţare.

  În cazul în care cardul de vizionare nu mai funcţionează contactează Orange 
Romania Communications S.A.

Receiver digital SD

Card de vizionare
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Instrucțiuni de instalare

2. Conectarea la semnal
Conectarea receiverului la antena satelit va fi realizată de către un reprezentant Orange 
Romania Communications. Se va conecta portul LNB IN al receiverului la antenă cu 
ajutorul unui cablu RF.

Antenă

Cablu RF

Receiver digital SD
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Instrucțiuni de instalare

3. Conectarea TV -ului
Conectează portul TV al receiverului la portul corespunzător al televizorului tău cu 
ajutorul unui cablu SCART.

Cablu SCART

Receiver digital SD

TV

Notă: Asigură-te că televizorul tău este setat pe modul input/sursă SCART.
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Instrucțiuni de instalare

4. Conectarea la sursa de alimentare
Introdu un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului și celălalt 
capăt în priză.

Consumul de electricitate în standby

Potrivit HG 928/2007 și Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind 
reglementarea consumului de electricitate al receiverelor de satelit, atunci când 
aparatele de acest tip se află în standby și 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 0,5W. Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va 
intra în modul de standby pasiv dacă după ce l-ai închis vei ține apăsat timp de cel puțin 
3 secunde butonul de standby de pe panoul frontal sau de pe telecomandă. Astfel, vei 
contribui la un consum mult mai mic de electricitate atunci când nu folosești receiverul.

Receiver digital SD

Cablu de alimentare
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Ghidul funcţiilor din meniu

  Apasă tasta Menu pentru a afișa meniul principal de fiecare dată când dorești să 
folosești funcțiile din meniu. În meniul principal, navighează folosind  și apasă 
tasta OK pentru a intra în sub-meniuri.

  PIN-ul inițial al meniului, setat automat, este „0000”; în cazul în care îl modifici este 
important să reții noul PIN.

  Butoanele colorate sunt utile atunci când navighezi prin programe, iar funcțile lor sunt 
indicate întotdeauna pe ecran.

1. Ghidul de programe
Aici poţi răsfoi informaţiile despre programele săptămânii și poți înregistra comanda de 
a viziona viitoare programe. Sistemul îți trimite în mod automat un mesaj de reamintire în 
aproprierea începerii emisiunilor planificate.
Atenție! Dacă receiverul este oprit sau se află în standby pasiv acesta nu va mai trimite 
aceste mesaje de reamintire.
În plus, aici poți alege până la 100 de canale favorite.

2. Planificare (Planner)
În această fereastră sunt afișate toate programele rezervate pentru vizionare.
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Ghidul funcţiilor din meniu

3. Configurare
Parental Control (control parental): Poţi bloca diferite canale TV și modifica evaluările 
parentale sau meniul PIN. Meniul PIN este necesar pentru a viziona programele canalelor 
TV blocate și programele aflate în afara evaluărilor parentale.
User Setup (configurări făcute de către utilizator):
Poţi configura lista de canale preferate și modifica limba ghidului de programe, formatul 
audio din cadrul emisiunilor, durata bannerului, tipul de screen saver, rezoluţia ecranului 
etc.
System Setup (configurarea sistemului): Poţi vizualiza informaţii despre diagnostic, să 
configurezi parametrii satelitului sau tipul de output TV SCART și testa semnalul. În plus, 
poţi reconfigura setările sistemului la cele iniţiale din fabrică și șterge toate canalele 
favorite.
Atenție! Îți recomandăm să folosești cu atenţie funcţia de revenire la setările din fabrică, 
pentru a nu pierde în mod accidental toate configurările personalizate.

4. Lista de canale
Aici poţi răsfoi lista completă de canale.

5. Mesaje
Aici poţi vizualiza toate mesajele primite de la Orange Romania Communications S.A. în 
legătură cu oferte curente, modificări ale grilei de programe sau alte informații de interes 
general. Poţi șterge aceste mesaje după vizualizarea lor.
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Întrebări frecvente

Ce fac dacă LED-ul panoului frontal este stins?

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

Ce fac dacă nu am imagine?

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

Ce fac dacă nu am sunet?

 Verifică cablul SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
 Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă aparatul este în modul Mute.

 Apasă tasta V+ pentru a crește volumul dacă acesta este setat pe minimum.

 Selectează limba potrivită a programului.

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

 Verifică cablul SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
 Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie SCART.
  Apasă tasta „ON/OFF” pentru a comuta aparatul în modul de operare dacă acesta 

este în regimul de așteptare (standby).

Ce fac dacă pe ecran apare mesajul „Lipsă semnal”?

 Verifică cablul de semnal astfel încât să fie conectat corespunzător.
  Parametrii de program sunt setaţi greșit. Resetează parametrii corect sau sună la 

Serviciul de Relații cu Clienții (300).
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Întrebări frecvente

Ce fac dacă programul nu poate fi vizualizat?

  Cardul de vizionare poate fi inserat necorespunzător. Inserează cardul de vizionare 
conform instrucțiunilor.

  Este posibil să nu fii abonat la canalul selectat. Contactează un reprezentant Orange 
Romania Communications.

Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

  Ventilaţia este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect ce produce 
căldură. Așează aparatul într-un spaţiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

  Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din faţă și că semnalul IR nu 
este obstrucționat în niciun fel.

 Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu, înlocuiește bateriile.

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



Contact
Pentru orice dificultăţi tehnice, adresează-te Serviciului de Relaţii cu Clienţii, zilnic, 24/24, prin apel telefonic la 
300, gratuit în rețeaua Orange 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.


