
  Услугата ЧудоТВ на Добруджа кабел най-добре работи  на Андроид  бокс от типа A95X F3



 При първоначално включване бокса би трябвало да е вече инициализиран в Добруджа кабел, 
но ако  не е, трябва да се  извършат следните действия

1.Избор  на език:

    
2.Корекция на размера на  екрана -  ако част от картината излиза извън екрана, може ръчно да
се коригира

 



3.Избор на безжична мрежа – бокса трябва да се свърже с интернет.

  
4. Тук се показва описание на андроид  менютата:

   



5. Накрая трябва да се нагласи  часовата зона,  зада е  верен  часовника и  оттам разписанието
на телевизията.

  
Натиснете NO и че  ви излезе списък  с градовете, намерете Europe/Sofia и  накрая натиснете 
Complete.

   



Бокса вече  е инициализиран и  ще ви излезе Андроид  десктопа.

 Ако бокса вече е  бил  инициализиран в  Добруджа кабел, направо ще ви излезе  този екран и
ще  трябва да  го свържете с  вашия рутер от иконката най-долу. Ако не   е инсталирано 
приложението DtpTV.apk, трябва  да се изтегли от  сайта на dtp-bg.bg и да се инсталира.

След като го стартирате ще тръгне първия  канал в списъка БНТ 1



Натиснете бутона ОК за да ви излезе списъка с каналите 

 Със стрелките нагоре/надолу избирате канала, а с бутона ОК го активирате. Лявата стрелка 
се използва за заключване на канала.

За отказ, където и да се намираме, натискаме обратната стрелка, горе вдясно на кръглия 
бутон.



В това меню има  още една опция – можем да разместваме каналите. Това става с 
последователно натискане на дясната и лявата стрелка. Излиза  надпис с подкана за 
преместване на канала с помощта на горната и долната стрелка.

 
С натискане  на ОК или обратната стрелка се връщаме  на цял екран

  



Сега със  стрелките  наляво/надясно  можем да върнем назад преди 5 мин или в началото на 
предаването

 Отдолу има легенда за значението на стрелките – предишно предаване, начало на текущото, 
5   мин назад, ПАУЗА/ПРОДЪЛЖЕНИЕ, 5 мин напред, следващо   предаване  и най-вдясно – 
на живо. Друг начин да се достъпят миналите предавания   е чрез режима мишка, който се 
активира  с бутона  долу вляво. Показва се стрелкичка, с която  може да се  избере 
произволен минал  момент от време



Телевизионна програма се  активира с бутона долу вдясно от кръглия бутон. Това е EPG – 
Electronic Program Guide, или  Телевизионен справочник.

 Предаванията ,  които ги има на запис са обозначени с кръгла стрелкичка -  тях може да ги 
изберем с  дистанционното и да ги гледаме на запис. Предаванията в бъдещ момент  могат да 
се изберат  с бутона ОК и се появява  камбанка – знак за напомняне

 Горе  има меню с дните от седмицата, но  то  е  достъпно само като се активира режим на 
мишка. Това става от стрелкичката долу вляво на кръглия бутон. Появява се стрелкичка, 
която може да се движи с бутоните на  дистанционното. Когато стрелката премине в ръчичка



може да се  избере съответното меню. От този режим се излиза с повторно натискане на 
бутона за мишката

Разбира се режима на мишка  може да се използва и за избор на минали  и бъдещи 
предавания от менютата.
От режима за гледане на телевизия се излиза  с бутона HOME – горе вляво на кръглия бутон. 
Така  се връщаме в менюто на  Андроид  и можем  да  ползваме предварително   
инсталираните приложения – Youtube, Netflix…, или да инсталираме други.

 




