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Calitatea HD
Urm`re[te filmele [i emisiunile preferate \n format HD

Orange Home TV prin satelit \]i aduce televiziune la cele mai \nalte standarde. Cu receiverul HD 
po]i viziona cea mai bun` selec]ie de canale TV na]ionale [i interna]ionale \n format full HD.

Tehnologia High Definition (HD) permite difuzarea [i recep]ionarea con]inutului audio-video mai 
clar [i mai detaliat decât în cazul televiziunii clasice, ce folose[te tehnologia Standard Definition 
(SD). Tot ce trebuie s` faci ca s` te bucuri de calitatea HD a programelor este s` conectezi 
televizorul t`u compatibil HD (HD ready sau full HD) la receiverul TV, folosind cablul HDMI.

Cu receiverul HD de la Orange vei avea o calitate superioar` a imaginii [i a sunetului inclusiv 
pentru canalele SD (standard definition). Indiferent de rezolu]ia transmisiunii, receiverul va face 
conversiile tehnice necesare pentru \mbun`t`]irea calit`]ii:

Canalul audio mono va fi transformat \n canal stereo. Prin intermediul conexiunii HDMI sau 
TRRS jack, receiverul va face tranzi]ia de la AC3 2.0 la AC3 5.1 sau invers.

Ai nevoie de asisten]`? 

Contacteaz` serviciul Rela]ii Clien]i la 300 (gratuit din re]eaua Orange) sau 0374 300 300 (tarif 
standard).

Format video intrare Format video ie[ire HDMI
1080i (25 sau 30 Hz) 1080i (25 sau 30 Hz)

1080p (24, 30 sau 60 Hz) 1080p (24, 30 sau 60 Hz)
720p (50 sau 60 Hz) 720p (50 sau 60 Hz)

576i (25 Hz) 1080i (25 Hz)
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M`surile de siguran]` 
Pentru a recep]iona semnalul la calitate optim`, î]i recomand`m ca antena de satelit s` fie 
instalat` de un profesionist autorizat de Orange. 

De ce trebuie s` ]ii cont
 Cite[te cu aten]ie instruc]iunile înainte de folosirea receiverului
 Nu conecta receiverul la priz` înainte ca acest lucru s` fie men]ionat în ghidul de utilizare
 Nu îndep`rta carcasa receiverului, deoarece te po]i electrocuta
  Nu folosi lichide în apropierea receiverului, nu îl stropi [i nu turna ap` pe el, deoarece se pot 

produce incendii sau electrocut`ri
  Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude, deoarece exist` pericol de incendiu sau 

electrocutare
  Nu a[eza obiecte grele pe receiver [i pe cablul de alimentare, deoarece, în cazul avarierii, 

acestea pot produce incendii sau electrocut`ri
  Nu a[eza obiecte metalice pe receiver: în cazul în care obiectul metalic cade în interiorul 

acestuia, se pot produce incendii sau electrocut`ri
  Nu acoperi sistemul de ventila]ie al receiverului: dac` acesta se supraînc`lze[te, exist` 

pericolul izbucnirii unui incendiu
  Nu repara, dezasambla sau modifica personal receiverul deoarece po]i provoca un incendiu 

sau te po]i electrocuta. În cazul în care receiverul trebuie verificat sau reparat, contacteaz` 
serviciul Rela]ii Clien]i prin apel la 300 (gratuit, de pe num`rul t`u Orange) sau la 
0374 300 300 (tarif standard).

  Opre[te receiverul [i deconecteaz` cablul de alimentare în timpul furtunilor cu desc`rc`ri 
electrice: în caz contrar, exist` pericolul de incendiu sau electrocutare

  Amplaseaz` receiverul într-un spa]iu de unde s` nu poat` c`dea [i unde s` nu existe un 
obiect greu care ar putea c`dea peste acesta, deoarece se poate defecta. În cazul unei astfel 
de defec]iuni, deconecteaz` imediat cablul de alimentare pentru a evita apari]ia unui incendiu 
sau electrocutarea.

  Nu amplasa receiverul în apropierea echipamentelor cu care acesta poate interfera, deoarece 
poate afecta func]ionarea acestuia
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Aten]ie

În cazul utiliz`rii neglijente a receiverului, exist` pericol de v`t`m`ri corporale grave sau chiar 
deces. De asemenea, aceasta poate conduce la deteriorarea receiverului.
Orange România nu î[i asum` r`spunderea pentru accidentele [i daunele cauzate de folosirea 
incorect` a receiverului.

Modul de îngrijire

Cur`]` receiverul numai pe exterior, cu o cârp` uscat`. Nu folosi agen]i de cur`]are pe baz` de 
petrol, aceton` etc. Ace[tia pot deteriora iremediabil panoul frontal [i vopseaua. 

Pentru a proteja receiverul, nu îl depozita sau folosi în: 
 Spa]ii cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de sc`zute
 Spa]ii cu umiditate ridicat`
  Locuri expuse la influen]e termice (în apropierea aparatelor de înc`lzire sau de aer 

condi]ionat)
 Locuri cu praf
 Spa]ii închise [i neaerisite
 Zone expuse la radia]iile solare

Î]i recomand`m s` deconectezi cablul de alimentare dac` nu vei folosi receiverul o perioad` 
mai lung` de timp.
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Slot Card

Receiver - spate

Descrierea receiverului HD [i a telecomenzii 
Receiver - fa]`

Conector cablu  
anten` satelit

Muf` alimentator

Muf` EthernetConector cablu 
TRRS

Comutator  
On/Off

Senzor
infraro[u

LED indicator 
On/Off

Conector cablu 
HDMI
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Telecomand`

TV Pornire/oprirePornire/oprire

TV/radio 
buton inactiv

Butoane numerice 
0..9

Canalul anterior

Ghid TV Electronic

Info

Confirmare selec]ie OK

Ie[ire din meniu/ EXIT

Subtitrare

Subtitrare

Set`ri audio

Butoane inactive

S`geat` dreapta
S`geat` stânga

|napoi la meniul 
anterior

S`geat` sus

S`geat` jos

Buton inactiv

Canal +
Canal -

Oprire/pornire sunet

List` Canale

Meniu

Canale favorite

Unelte/ 
buton inactiv

Volum +
Volum -
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Meniul [i ghidul TV  
Dup` ce ai parcurs pa[ii de mai sus, pe ecran va ap`rea logo-ul Orange pentru câteva secunde, 
urmat de canalul TV de pe prima pozi]ie. 

Mini-ghidul TV 

Mini-ghidul î]i ofer` informa]ii despre canalul [i programul TV. Se deschide în partea de jos a 
ecranului:
 De fiecare dat` când receiverul este scos din standby
 La ap`sarea butonului INFO
 La ap`sarea butoanelor CH+ sau CH-
 De fiecare dat` când schimbi canalele TV

Pentru a reveni la canalul anterior apas` butonul PRE-CH sau RETURN.

Pentru informa]ii despre programele TV care se difuzeaz` pe celelalte canale, deschide 
mini-ghidul TV [i folose[te s`ge]ile de navigare de pe telecomand`.

ghid TV

Canal 8

informa]ii despre program122

13 apr 14:50

opt info
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Pentru mai multe informa]ii despre un anumit program, apas` butonul EPG, când mini-ghidul 
este deschis.

Pentru a închide mini-ghidul TV apas` butonul EXIT.

Pentru a vedea mai multe informa]ii despre programul pe care îl urm`re[ti, apas` butonul INFO 
de dou` ori.

Ghidul TV electronic 

Acceseaz` ghidul TV electronic prin butonul EPG de pe telecomand`, pentru a urm`ri informa]ii 
despre programul TV. Dac` te intereseaz` doar posturile dintr-o anumit` list`, deschide ghidul 
TV electronic [i apoi apas` butonul CH LIST. Folose[te butoanele de navigare s`geat` sus/ jos/
stânga sau dreapta, alege lista dorit` [i confirm` ap`sând butonul OK de pe telecomand`.

Meniul

Acceseaz` meniul ap`sând butonul MENU de pe telecomand`. Aici po]i face set`ri pentru 
canalul TV, sunet, imagine, limb`, set`ri generale, TV card [i sistem.
Pentru a închide meniul, apas` din nou butonul MENU sau butonul EXIT.

azi    02:00          02:30                 03:00                       03:30

1  Canal 1 informa]ii despre program

2  Canal 2 informa]ii despre program

3  Canal 3 informa]ii despre program

4  Canal 4 informa]ii despre program

5  Canal 5 informa]ii despre program

6  Canal 6 informa]ii despre program

7  Canal 7 informa]ii despre program

8  Canal 8 informa]ii despre program

-2 ore +2 ore -1 zi +1 zi selecteaz` list`

ghid TV 13 apr 14:50

Canal 8

Titlu emisiune

Informa]ii suplimentare emisiune

ch list
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Controlul parental

Op]iunea „control parental” permite restric]ionarea con]inutului vizionat, conform normelor de 
clasificare a programelor audiovizuale în vederea protec]iei minorilor. De exemplu, dac` ratingul 
este setat la valoarea 18, atunci când ajungi la un canal cu acest rating \l po]i urm`ri doar dac` 
introduci codul PIN. Aceast` op]iune restric]ioneaz` accesul copiilor la con]inutul care nu le este 
dedicat.
Activarea sau dezactivarea op]iunii „acord parental” se face din meniu-> canal -> acord parental, 
folosind codul PIN (ini]ial 0000). 
Po]i schimba codul PIN din meniu-> canal -> schimb` codul PIN. Pentru a-l schimba, trebuie s` 
introduci codul PIN actual.

meniu

canal

imagine

limb`

set`ri

sistem

sunet

TV Card

durat` info                   : 120 minute            >                              AG

control parental           : AG                         >                               AP

schimb` codul PIN                                      >                               12

15

18

18+
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Accesul rapid la lista de canale TV

Pentru a accesa rapid lista de canale, apas` butonul CH LIST de pe telecomand`, selecteaz` 
canalul pe care vrei s`-l urm`re[ti [i apas` butonul OK. 

Restric]ionarea accesului la canalele TV

Accesul la oricare dintre canale poate fi blocat individual. Dup` ce un canal a fost blocat, 
acesta poate fi urm`rit doar prin introducerea codului PIN. Astfel poate fi controlat [i 
restric]ionat con]inutul la care au acces minorii.
Pentru a restric]iona accesul la un canal TV:
 Apas` butonul CH LIST
 Navigheaz` cu selectorul pe canalul pe care dore[ti s`-l blochezi
 Apas` butonul ro[u de pe telecomand` [i introdu codul PIN

Astfel, accesul la canalul TV va fi restric]ionat [i va putea fi urm`rit doar prin introducerea 
codului PIN.
Pentru a ridica restric]ia de acces la unul dintre canale, urmeaz` aceia[i pa[i de mai sus pentru 
canalul TV care a fost deja restric]ionat.

1  Canal 1

ghid TV

2  Canal 2

3  Canal 3

4  Canal 4

5  Canal 5

6  Canal 6

7  Canal 7

8  Canal 8

9  Canal 9

blocheaz` tv/radio
modific` op]iune

0-9 caut`
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Listele canalelor TV preferate

Cu acest receiver po]i configura pân` la 5 liste de canale preferate. Astfel, fiecare membru al 
familiei poate avea propria list` de canale favorite.

Pentru a configura o list`:
 Apas` butonul CH LIST [i asigur`-te c` în partea superioar` a ecranului este afi[at „ghid TV”
 Apas` butonul galben de pe telecomand`
 Selecteaz` op]iunea „creeaz` o list` preferat`” [i d` un nume listei 
 Salveaz` lista [i adaug` canalele dorite 

Dup` ad`ugarea canalelor apas` butonul RETURN pentru a ie[i din fereastra de configurare.

blocheaz` tv/radio
modific` op]iune

0-9 caut`

1  Canal 1

ghid TV

2  Canal 2

3  Canal 3

4  Canal 4

5  Canal 5

6  Canal 6

7  Canal 7

8  Canal 8

9  Canal 9

lista preferat` (TV) 1

anuleaz`salveaz`

creeaz` o list` preferat`

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ABC

z x c v b n m spa]iu

 caractere speciale           !@#$%^&*():/”>?˜
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Pentru a accesa lista canalelor apas` butonul CH LIST. Dac` ai configurat mai multe liste de 
canale preferate, navigheaz` între listele create folosind butoanele s`geat` stânga/ s`geat` 
dreapta. Pentru a naviga în interiorul unei liste, folose[te butoanele s`geat` sus/ s`geat` jos. 
Când ai ajuns la canalul TV pe care vrei s` îl urm`re[ti, apas` butonul OK.
Pentru a naviga apoi doar în lista acestor canale, apas` butonul OK atunci când în partea 
stâng` este deschis` lista preferat` [i apoi RETURN, pentru a închide fereastra.
Pentru a putea naviga în toat` lista de canale folose[te butoanele s`geat` sus/ s`geat` jos de 
pe telecomand`, pân` când în partea superioar` apare textul „ghid TV”, apas` butonul OK [i 
apoi RETURN, pentru a închide lista canalelor.

seteaz` canale preferate

adaug`returnadaug` tot

ghid TV

adaug`

lista preferat` (TV) 1

1  Canal 1 1    Canal 3

2  Canal 2

3  Canal 3

4  Canal 4

[terge

5  Canal 5

6  Canal 6

7  Canal 7

8  Canal 8

13 apr 14:50
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Set`rile

Op]iunea „set`ri” este disponibil` în „meniu” [i î]i ofer` acces la:
 C`utare automat`: cau]i automat canalele TV disponibile
  C`utare extra canale: cau]i canale necodate sau toate canalele disponibile pe satelitul 19.2E, 

\n cazul \n care ai ales op]iunea multifeed
  Set`ri LNB: selectezi satelitul, transponderul etc. [i ai informa]ii despre puterea [i calitatea 

semnalului
 Actualizare software: ofer` posibilitatea actualiz`rii în cazul în care exist` o nou` versiune
  Mod economic: permite activarea func]ionalit`]ii de închidere a receiverului în cazul în care 

niciun buton nu a fost ac]ionat o anumit` perioad` de timp (minim 30 de minute – maxim 4 ore)

Pentru a reveni la set`rile ini]iale, intr` în meniu -> sistem -> reseteaz` parametrii ini]iali [i 
introdu codul PIN, definit conform sec]iunii „configurare coduri parentale”.

Modul economic

Po]i seta receiverul astfel încât s` se închid` automat dac` nu se apas` niciun buton al 
telecomenzii, pentru un anumit interval de timp. Op]iunile de timp disponibile sunt 30 de 
minute, 60 de minute, 4 ore sau închis (mod economic oprit).
Pentru a activa aceast` op]iune intr` în meniu -> set`ri -> mod economic.

meniu

canal

imagine

limb`

set`ri

sistem

sunet

TV Card

c`utare automat`                                         >                             oprit

c`utare extracanale                                     >

set`ri LNB                                                    >

actualizare software                                     >

mod economic             : 4 ore                      >

30 minute

60 minute

4 ore
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meniu

canal

imagine

limb`

set`ri

sistem

sunet

TV Card

Meniul TV card

În acest meniu g`se[ti informa]ii despre TV card, detalii tehnice [i c`su]a de mesaje. 
Informa]iile despre TV card [i informa]iile tehnice sunt necesare operatorilor de la serviciul 
Rela]ii Clien]i, în cazul nefunc]ion`rii serviciului. 

C`su]a de mesaje

Prin intermediul acestui receiver po]i primi mesaje de informare de la Orange.
Atunci când prime[ti un mesaj nou sau ai mesaje necitite, un simbol sub forma unui plic va 
ap`rea la mijlocul ecranului televizorului, \n partea de sus. Pentru a citi mesajul, intr` \n  
meniu -> TV card -> c`su]` mesaje.
Aceste mesaje sunt p`strate pân` se ajunge la num`rul maxim de 10 mesaje. |n cazul \n care 
ai atins num`rul maxim de mesaje, cel mai vechi mesaj va fi [ters automat pentru a putea fi 
disponibil cel mai nou mesaj.

c`su]` mesaje

nr.    titlu

detalii mesaj [terge mesajul
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Butonul albastru de pe telecomand`

Prin ap`sarea butonului albastru de pe telecomand` se va deschide un meniu prin care po]i 
selecta limba în care se afi[eaz` subtitrarea [i limba în care este difuzat sunetul. Limba român` 
este setat` implicit.

subtitrare

1   oprit

selectare meniu (pornit)
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Con]inutul pachetului

Receiver HD

Cablu alimentare (1 m)

Telecomand`

Alimentator
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Cablu HDMI (1,5 m) Cablu TRRS la RCA

2 x baterii Manual

Orange Home TV 
prin satelit

Ghid de utilizare  
receiver HD

Con]inutul pachetului
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Pasul 2

Conecteaz` prin \n[urubare cablul de la antena de satelit la receiver prin mufa SAT a acestuia.

Modul de conectare  
Pentru conectarea receiverului la TV, asigur`-te c` ai cardul de acces TV. 

Deta[eaz` por]iunea cu cipul metalic de pe cartel` [i introdu cipul pân` la cap`t \n spa]iul 
dedicat, \n direc]ia indicat` de s`geat`, cu partea metalic` \n jos. 

Pasul 1
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Conecteaz` cablul HDMI de la televizor la ie[irea HDMI a receiverului. 

Pasul 3

Conecteaz` cablul TRRS la RCA de la receiver la intrarea COMPOSITE a televizorului.

sau
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Pasul 4

Conecteaz` receiverul la priza electric`, apoi apas` butonul on/off aflat pe fa]a receiverului. 
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Dezvoltare durabil`

Reciclarea de[eurilor provenite de la echipamente electrice [i electronice este esen]ial` în 
stabilirea unui consum responsabil. Te rug`m s` fii prietenos cu mediul [i s` nu arunci de[euri 
de echipamente electrice [i electronice \mpreun` cu alte de[euri, pentru a evita orice risc de 
poluare. Mediul înconjur`tor este foarte important pentru Orange. Pentru a limita impactul 
echipamentelor electrice [i electronice asupra mediului î]i recomand`m s` pui bateriile 
consumate în containerele special amenajate. De asemenea, ambalajele pot fi [i ele reciclate. 

Conservare

Î]i recomand`m s` limitezi consumul de energie. Pentru asta deconecteaz` receiverul în cazul 
în care nu îl folose[ti un timp îndelungat. 

Licen]`

Acest produs folose[te o tehnologie protejat` prin drepturi de autor în temeiul brevetelor SUA [i 
a altor drepturi de proprietate industrial`.
Orice utilizare a acestei tehnologii, protejate prin drepturi de autor, trebuie s` fie autorizat` de 
c`tre Macrovision. Aceast` tehnologie este pentru uz personal, cu excep]ia cazurilor aprobate 
de Macrovision.
Este interzis` demontarea [i analizarea produsului. 
Semnalul video de ie[ire de la un alt dispozitiv video poate fi modificat sau distorsionat prin 
sistemul de protec]ie a drepturilor de autor. De aceea, î]i recomand`m s` evi]i conectarea 
receiverului în spatele altui dispozitiv video.
Dolby [i logo-ul s`u sunt m`rci înregistrate ale Dolby Laboratories. 
HDMI, logo-ul HDMI [i High Definition Multimedia Interface sunt m`rci comerciale sau m`rci 
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. 
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|n conformitate cu legisla]ia \n vigoare:

  Utilizatorii de echipamente electrice [i electronice sunt obliga]i s` colecteze separat de[eurile 
de echipamente electrice [i electronice, fiind strict interzis` aruncarea acestor de[euri 
\mpreun` cu de[eurile municipale nesortate (gunoi menajer)

  |n calitate de utilizator al echipamentelor electrice [i electronice, bateriilor [i acumulatorilor 
achizi]iona]i de la Orange, ai responsabilitatea de a preda de[euri ale acestor produse \n mod 
gratuit la punctele speciale de colectare autorizate pentru astfel de de[euri. Astfel, vei ajuta la 
conservarea resurselor naturale, reducerea polu`rii [i protejarea s`n`t`]ii popula]iei

  De[eurile de echipamente electrice [i electronice, bateriile [i acumulatorii sunt nocive, 
con]inând substan]e periculoase cu consecin]e negative asupra mediului \nconjur`tor [i 
s`n`t`]ii omului

  Simbolul pubelei cu ro]i barat` cu 2 linii \n forma de X, ca \n imaginea de mai jos, indic` faptul 
c` echipamentele electrice [i electronice, bateriile [i acumulatorii fac obiectul unei colect`ri 
separate
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