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Програма IPnet IPTV призначена для перегляду телепрограм за допомогою ТВ-приставок і телевізорів із

функцією SMART TV.

Завдяки цій прикладній програмі можна:

 керувати переглядом ТВ-каналів, що надаються компанією IPnet;

 створювати й налаштовувати власні списки телеканалів;

 використовувати функції  перегляду в запису (послуга підключається окремо на особистій сторінці

абонента my.ipnet.ua);

 створювати нагадування;

 включати функцію батьківського контролю;

 обирати мову відтворення (якщо надається телеканалом);

 надсилати під час перегляду каналу відгук провайдеру з пульта ДК.

Робота з програмою

 Перегляд списку доступних каналів здійснюється натисненням клавіші «ОК».

 Перехід  між розділами меню відбувається  натисненням клавіш навігації  з  позначеннями « »▲►▼◄
навколо клавіші «OK» у центрі пульта ДК.  

 Потрібний  розділ  можна  обрати  тими  самими  клавішами  керування;  підтвердження  вибору  —

клавішею «ОК».

 Розподіл за тематичними категоріями дозволяє легко обрати канал для перегляду.

 Вихід з меню каналів здійснюється натисненням кнопки «Exit». 



Вибір мови трансляції

Звукове супроводження деяких каналів здійснюється двома й більше мовами.

Натиснення  клавіші             відкриває список доступних звукових доріжок. Обрати потрібну звукову

доріжку можна клавішами « », підтвердивши вибір натисненням клавіші «ОК».▲▼

Масштабування

Деякі канали підтримують змінення масштабу зображення — для більш реалістичного відтворення фільму

або телепередачі. Його зміна здійснюється лише в повноекранному режимі клавішею  

Неполадки з трансляцією каналів

Натиснення клавіші             викликає меню, за допомогою якого можна повідомити про помічені неполадки

під час перегляду конкретного каналу. 

У спливному віконці оберіть один з пропонованих пунктів. Після цього звіт автоматично буде надіслано

нашим спеціалістам.



«Зручний прайм-тайм»

Послуга  «Зручний  прайм-тайм»  підключається  окремо  на  особистій  сторінці  my.ipnet.ua.  Ця  послуга

дозволяє переглядати ТВ-канали у запису.

Телепередачі  у  списку  ТВ-програми,  які  можна  переглядати  в  запису,  позначені  жовтим  значком

кінострічки. Для того щоб запустити телепередачу в запису, слід обрати у списку ТВ-каналів потрібний канал,

перевести курсор на вікно телепрограми, потім обрати потрібну дату,  і  у списку, що відкриється, навести

курсор на назву телепередачі, що цікавить, і натиснути клавішу «ОК».

Переглядаючи  телепередачу  в  запису,  її  можна  поставити  на  паузу  й  перемотати  вперед  або  назад,

використовуючи відповідні клавіші на Пульті ДК. Повернення до перегляду ТВ-каналів у режимі реального

часу здійснюється за допомогою кнопки «Стоп».

Окрім можливості перегляду ТВ-передач у запису, на цих каналах існує можливість поставити трансляцію

реального часу на паузу. Для поновлення трансляції з моменту встановленої паузи треба натиснути кнопку

«Play».

Можливість перегляду телепрограм у запису надається користувачам,  які  замовили послугу «Зручний

прайм-тайм» на своїй особистій сторінці, або користувачам тарифних пакетів, у які включено цю послугу.



Нагадування

Щоб не пропустити програму, що Вас цікавить, можна встановити нагадування про її початок. Для цього

необхідно обрати потрібну передачу клавішами керування,  натиснути  відповідну  клавішу       і  напроти

обраної програми з’явиться значок будильника. 

Для видалення позначки нагадування слід натиснути клавішу     

Меню

При натисненні на Пульті ДК клавіші «MENU» з’являється відповідний розділ, у якому можна знайти такі

прикладні програми:

 Баланс
 Батьківський контроль
 Налаштування
 Погода
 Валюта та ін.



Баланс

Прикладна програма дає можливість переглянути поточний стан балансу, тарифний план, номер договору і

термін дії оплати.

Батьківський контроль 

Дозволяє  заборонити  обрані  канали  з  повного  переліку  доступних  телеканалів.  Доступні  два  способи

заборони обраних телеканалів — функція «Пароль» і функція «Приховувати».

Для  заборони  телеканалів  за  допомогою  пароля  слід  обрати  режим  «Пароль»,  після  чого  зазначити

пароль  і  канали,  що  підлягають  блокуванню.  Для  перегляду  закритого  каналу  слід  ввести  встановлений

пароль. Для того щоб приховати обрані телеканали, слід обрати режим «Приховувати й обрати необхідні ТВ-

канали».

Зберігаються налаштування натисненням клавіші      .

 



Налаштування

У налаштуваннях програми доступні такі функції: зміна мови меню, список нагадувань, створення своєї

категорії («Профілю») каналів.

Мова меню

В пункті меню «Мова», обираємо клавішами « » потрібну мову, зберігаємо налаштування натисненням►◄
клавіші            .  Щоб налаштування почали діяти, натискаємо клавішу .

Профіль

Для створення власної категорії каналів, у пункті меню обираємо розділи «Профілі». За допомогою цієї

функції можна сформувати для кожного члена родини або настрою спеціальний набір каналів із відповідними

назвами, приміром, «Для тата», «Для мами», «Кіно». Для цього натисніть кнопку  і  за  допомогою

віртуальної клавіатури введіть бажану назву. Клавіатура викликається з Пульта ДК кнопкою: «КВ», «а.», або

кнопкою із зображенням клавіатури.

Обравши назву, слід закрити клавіатуру й перейти до вибору каналів. Обравши канали, слід зберегти зміну

натисненням клавіші       . Щоб налаштування почали діяти, слід натиснути клавішу  .


