
ПРИСТАВКАНЫ ЖАЛҒАУ 

Егер приставка жалғаулы болып тұрса, бірден 4 тармаққа өтіңіз. 

1. STB-ны электр-жүйесіне қосыңыз   

2. HDMI кабелі арқылы STB приставканы теледидарға жалғаңыз, HDMI-ды 

көз ретінде таңдаңыз.  

3. Приставканы интернетке жалғаңыз.  

3.1 Ethernet (жүйелі) кабелі арқылы. Бұл жағдайда басқа баптаулар жасаудың қажеті 

жоқ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Приставка-ны Wi-Fi арқылы жалғау. 

3.2.1 Алғашқы қосылуда автоматты түрде «жүйелерді іздеу» жазбасы шығып 10 

секундтан кейін желі баптауларына бағытталады. 

 

3.2.2 Қосылым табылмаған жағдайда келесі мәлімет шығады:  

 

Бұл жағдайда, құрылғының ғаламторға қосылғанын тексеру қажет. Әрі қарай ғаламтор 

қолжетімді болып, приставка интернетке қосылмаған жағдайда, приставка мен роутерді 

өшіріңіз. 

Әрі қарай алдымен роутерді қосып, роутер интернетке қосылғанан кейін приставканы 

қосыңыз. Егер қосылу орнатылмай, ғаламтор қолжетімді болса, пульттегі D (көк тусті) 

пәрменін басып, желі баптауларына бағытталамыз. 

 

3.2.2 10 секунд өткеннен кейін «Желіні баптау» мәзірі ашылады 



 

3.2.3 «Қосылу» пәрменін таңдаған жағдайда Сымды немесе Сымсыз (Wi-fi) қосылуды 

таңдауға болады 

 

Алайда «Сымсыз қосылу» батырмасын таңдап, WI-FI желілерін іздеу қажет, ол үшін 

тиісті өрісті басыңыз: 



 

Тиісті WI-FI желісін таңдаңыз

 



Тиісті өрісте құпия сөзді енгізіп ОК батырмасын басыңыз:

 

Баптау мәзірінде, IP адрес өрісінде сандар, қосылу режимі мен түрі келесі скриндегідей 

көрсетіледі:  

 

3.2.4 Жабу батырмасын басқан соң, STB қосымшасының автоматты қосылуы басталады  

! Сымды қосылуды таңдаған жағдайда баптау жасаудың қажеті жоқ, IP адрес және 

қалған параметірлер автоматты түрде орнатылады. 

4. Қосымшаға кіру 

4.1 Тілді таңдау. «TV Үйдегі интернет» қосымшасына алғашқы қосылғанда  



тіл таңдайтын терезе ашылады:

 

 

4.2 Тіркеу/авторизациялау:  

Абонентті тіркеу/авторизациялау үшін, Уйдегі Интернет жеке кабинетінің логин мен 

құпия сөзін енгізіп жалғастыру батырмасын басыңыз:

 



Логинді пульттегі сандар арқылы, немесе экрандағы пәрмен арқылы «Логин» өрісін 

басыңып теруге болады:

 

Құпия сөзді енгізу үшін «пароль» өрісін басыңыз, содан соң таңбаларды теру үшін 

алфавит қол жетімді болады

  

Таңбаны өшіру – А батырмасы қызыл 

Жоғарғы регистрді орнату (бас әріптер) – В батырмасы (жасыл) 

Для того, чтобы подтвердить пароль необходимо выбрать кнопку «Ввод» и 

«Продолжить» в главном окне. 

Құпия сөзді растау үшін бас мәзірде «Ввод» (енгізу) және «Жалғастыру» (продолжить) 

батырмаларын басыңыз. 

 

 



4.3 Ұсыныс шарттары 

Табысты тіркелуден немесе авторизациядан кейін қызмет көрсету ұсыныстың мәтінімен 

модальды терезе қол жетімді болады. Жұмысты жалғастыру үшін, ұсыныспен танысып, 

«Келісемін пәрменін басыңыз». 

 

5. Мәзір 

5.1 Телеарналар. 

5.1.1 Телеарналарды қарау үшін, бас мәзірде бірінші деңгейлі қойынды «ТВ»-ны таңдап 

екінші деңгейлі «Арналар» қойындысын таңдаңыз. 

 

5.1.2 Екінші деңгейлі «Каналы» қойындысын таңдаған соң, ушінші деңгейлі :Таңдаулы, 

Барлық, Музыка, Көңілді, Ақпарат, Танымдық, Жаңалықтар қойындылар, санаттарымен 



қол жетімді болады 

 

 «Навигатор» қойындысында барлық арналардың торшасы көрсетіледі, соған қоса 

таңдаулы арна қосылады. 

5.1.3 Өзіңізге қызықты санатты таңдау қажет. Егер барлық арналардың тізімі қажет 

болса, үшінші деңгейлі «Все» қойындысын таңдап экраның төменгі жағындағы 

«Смотреть все» батырмасын басыңыз 

 

 



 

5.1.4 «Программа передач» қойындысында уақыт ауқымына байланған барлық 

арналармен көрсетуге жоспарланған бағдарламалар көрсетілген. Арналарды санатка 

сай көру мүмкіншілігімен (көк батырма), қалаулы бағдарламаның басталу уақытына 

ескерту қою мүмкіншіліктері қол жетімді (жасыл және сары батырма).  

 

5.1.5 «Мои напоминания» қойындысында өткізіп алғыныз келмейтін бағдарламалар 

және/немесе фильмдер көрсетіледі (барлық арналарда қол жетімді емес) 



 

 

5.1.6 «Мои записи» қойындысында жазылған бағдарламалар және/немесе фильмдер 

көрсетіледі, жазып алу қызметі 3 сағат ішінде қол жетімді (барлық арналарда қол 

жетімді емес). 

 

 

5.2    Фильмдер 

5.2.1 Фильмдерді/мультфильмдерді/хикаяларды көру үшін бірінші деңгейлі «Фильмы» 

қойындын басыңыз. Содан соң, сізді қызықтыратын санатты таңдаңыз. 



«Фильмы» қойындысында бейне кітапханасы, VOD қосылған жағдайда көрсетіледі:

 

Бұл бөлім, келесі бөлімшелерге бөлінеді: Мультфильмдер, Бағдарламалар және шоу, 

Хикаялар, Фильмдер. 

 

Арнайы фильмді таңдаған кезде, фильмнің қысқа сипаттамасы, фильмнің рейтингі, 

ұсыныстармен танысу мүмкіншілігі және актерлік құрамын көру қол жетімді болады 

 

Егер «Амедиатека» топтамасы қосылған болса, «Фильмы» бөлімінде жанрларға бөлініп, 

сипаттамасын, актерлерлік тізімі мен эпизодтар тізімі қол жетімді хикаялар көрсетіледі. 

5.3 Іздеу 

5.3.1 Бас мәзірде «Поиск» қойындысын таңдаңыз 



5.3.2 Іздеу шарттарын енгізіңіз. Осы бөлімде фильмді немесе бағдарламаны сөз арқылы 

еңгізіп табуға болады, мысалы«спорт». 

5.3.3 Іздеу нәтижесі бірнеше секундтан кейін қол жетімді болады. 

 

(алдымен видеотека нәтижесі корсетіледі, алайда бетті солға немесе оңға парақтағанда, 

телеарналар нәтижесі корсетіледі). 

 

 

 



5.4 Баптаулар

 

 

Келесі бөлім Настройки(баптаулар) бөлмшелерге бөлінген: 

5.4.1 Профиль – приставканың тілін және бағдарламаны жарыялау түрін өзгерту 

мүмкіндігі. 

 

5.4.2 Аудио-Видео –жанжақтың арақатынасын, жариялау түрін, бейне шығысын, сурет 
ажыратымдылығын және дыбыс шығару режимін баптауға мүмкіндік береді. 

 



 

5.4.3 Шығу (Выход) – приставканы платформадан жою және пайдаланушы туралы 
сақталған барлық ақпаратты жоюға мүмкіндік (таңдаулы тізім, жазбалар, еске 
салғыштар) 
 

 

5.4.4 Жуйе жайында (О системе) –приставка жайлы ақпарат көрсетіледі (сериялық 
нөмір, MAC адрес, IP адрес, микробағдарлама нұсқасы). 
5.5 Жеке кабинет 

Мәзірдегі соңғы қойынды «Жеке кабинет»: 



 

5.5.1. Бұл қойындыда талғамға сай арналарды сұрыптауға болады. 

 

 

5.5.2 Сонымен қатар жаңарту және қызмет сапасын жақсарту мақсатында жұргізілетін 

жұмыстар жайында ақпарат көрсетіледі. 

5.5 ДУ Пульттердің бірнеше тұрлері болады, алайда негізгі функционалды батырмалар 

барлық модельдерде бар.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Smart – қа арналған TV Үйдегі интернет қосымшасындағы қызметтер жоғары 

айтылғанмен бірдей, бірақ мәзір баптауларында айырмашылығы бар. SMART 

теледидарларына қосылуға теледидардың операциялық жүйесі жауап береді 

және әрбір модельде ол әртүрлі болуы мүмкін. 

 


