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Instrucțiuni de utilizare
Romtelecom Dolce HD
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I. Măsuri de siguranță

Atenţie:
Nu deschideţi cutia deoarece există pericol de electrocutare. În interiorul 
acesteia nu există componente care să poată fi reparate de către utilizator. 
Fiecare reparaţie trebuie efectuată de către un specialist.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizarea receptorului. Aceste instrucţiuni 
conţin informaţii extrem de importante cu privire la securitate şi sunt împărţite în 
3 categorii: riscuri, instrucţiuni şi note.
Compania nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele şi daunele cauzate de 
utilizarea incorectă a aparatului de către consumator.
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Riscuri:
Utilizarea incorectă a receptorului vă poate pune viaţa în pericol.
Conectaţi cablul de alimentare la intrările de CA conform specificaţiilor din 
instrucţiunile de utilizare sau cele furnizate împreună cu receptorul. În cazul în 
care cablul este conectat la o ieşire care nu este de CA, acesta poate cauza un 
incendiu sau electrocutarea.
Aveţi grijă să nu utilizaţi lichide în apropierea receptorului, să nu îl stropiţi și să nu 
turnaţi apă pe acesta deoarece poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu aşezaţi obiecte grele pe receptor şi pe cablul de alimentare. În cazul avarierii, 
acestea pot cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu aşezaţi obiecte metalice pe receptor. În cazul în care obiectul metalic cade în 
interiorul receptorului, acesta poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu reparaţi, dezasamblaţi sau modificaţi personal receptorul deoarece puteţi 
provoca un incendiu sau electrocutarea. În cazul în care consideraţi că receptorul 
trebuie verificat sau reparat, contactaţi departamentul de informaţii.
Nu acoperiţi sistemul de ventilaţie al receptorului. Dacă receptorul se 
supraîncălzeşte, există pericolul izbucnirii unui incendiu.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, opriţi receptorul şi deconectaţi cablul 
de alimentare. În caz contrar, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
Amplasaţi receptorul într-un spaţiu de unde să nu poată să cadă şi unde 
să nu existe un obiect greu care ar putea cădea peste acesta. Aceasta ar 
putea determina defectarea receptorului. În cazul unei defecţiuni similare, 
deconectaţi imediat cablul de alimentare pentru a evita apariţia unui incendiu sau 
electrocutarea.
Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu atingeţi cablul de alimentare
cu mâinile ude.

Atenție:
În cazul utilizării neglijente a receptorului, există pericolul de vătămări corporale 
grave sau chiar deces. De asemenea, aceasta poate conduce la deteriorarea sau
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distrugerea bunurilor personale.
Păstrați receptorul la distanţă faţă de apă sau alte lichide. În cazul în care apa 
intră în contact cu receptorul, este posibil să apară defecţiuni care nu vor putea fi 
reparate.
Nu reparaţi, dezasamblaţi sau modificaţi receptorul! Aceasta poate determina 
defectarea iremediabilă a aparatului. 
În timpul furtunilor cu descărcări electrice deconectaţi imediat cablul de alimentare 
și antena pentru a evita defectarea receptorului.

Note:
Utilizarea neadecvată poate determina avarii.
Curăţaţi receptorul numai pe exterior, cu o cârpă uscată. Nu utilizaţi agenţi de 
curăţare pe bază de petrol, acetonă etc. Aceştia pot deteriora în mod iremediabil 
panoul frontal și vopseaua receptorului. Pentru a proteja împotriva eventualelor 
probleme, respectaţi următoarele instrucţiuni, evitând:
 Spaţii cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute.
 Spaţii cu umiditate ridicată.
 Locuri expuse la influenţe termice (în apropierea aparatelor de încălzire sau  
 de aer condiţionat).
 Locurile cu praf.
 Spaţiile închise şi neaerisite.
 Expunerea la radiațiile solare.
 Este obligatoriu să deconectaţi cablul de alimentare dacă nu veţi utiliza
 receptorul pe o perioadă mai lungă de timp.
 Aşezarea de obiecte grele pe receptor poate determina probleme   
 funcţionale.
 Dacă receptorul a suferit avarii iremediabile, aruncaţi-l în conformitate cu  
 reglementările legale pentru eliminarea deșeurilor electronice.
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Telecomanda
 
1. Pornire/Oprire
2-8. Butoane alocate comenzilor TV uzuale
9. TV/MENIU
10. Format imagine
11. Lista de canale HD
12. Mozaic
13. Dezactivare sunet
14. Mesaje (B-mail)
15. Ajutor
16. Ieșire meniu
17. Ghid electronic de program
18. Detalii program
19. Mărire volum
20. Micşorare volum
21. Schimbare canale
22. Schimbare canale
23. Sus
24. Jos
25. Stânga
26. Dreapta
27. Confirmă selecția
28. Listă canale favorite

II. Funcții și instalări
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29. Înapoi la meniul anterior
30. Emisiuni planificate
31. Înregistrare (inactiv)
32. Întrerupere (inactiv)
33. Oprire (inactiv)
34. Derulare înapoi (inactiv)
35. Pornire (inactiv)
36. Derulare înainte (inactiv)
37. Roşu
38. Verde
39. Galben
40. Albastru
41. Butoane numerice 1-9
42. *
43. 0 
44. # 
Butoanele 31-36 de pe telecomandă nu sunt active când este utilizat tunerul SBB 
DVB-S/DTT Hybrid Zapper STB.

Partea din faţă

1. STANDBY – comutarea de la starea activă la starea de STANDBY
2. Săgeţi pentru schimbarea canalelor şi modificarea volumului sonor
3. Menu (Meniu) – accesarea meniului
4. Exit (Ieşire) – ieşirea din meniu
5. Afişaj electronic – afişează numărul canalului şi ora curentă
6. LED – afişează starea receptorului, mesaje şi senzori pentru telecomandă
7. OK – confirmarea opţiunii sau ieşirea din lista de canale
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Partea din spate

1. ANT In (terestru) – intrarea pentru recepţionarea semnalului terestru
2. Loop out (terestru) – mufă de ieşire pentru un alt receptor
3. LNB (satelit) – intrare pentru recepţionarea semnalului prin satelit
4. HDMI – se conectează la intrarea HDMI a televizorului
5. TV SCART – se conectează la intrarea SCART a televizorului
6. VCR SCART – se conectează la ieşirea SCART a altor dispozitive
7. Video – se conectează la intrarea video a televizorului
8. Audio – se conectează la intrarea audio a televizorului sau a altor dispozitive
9. Video Composite (CVBS/ RCA) - se conectează la intrarea composite ( RCA) a 
televizorului
10. SPDIF – se conectează la intrarea audio optică a televizorului sau a altor dispozitive
11. USB (inactiv)
12. RJ45 – mufă pentru conectare amplificator audio
13. Comutator de alimentare
14. Intrare cablu de alimentare
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Conectarea echipamentelor adiţionale la receptor
Pentru a conecta antena de satelit la receptor, introduceţi cablul antenei în mufa de 
intrare LNB pentru recepţia semnalului prin satelit. Pentru a conecta antena terestră 
la receptor, introduceţi cablul antenei în mufa de intrare ANT IN pentru recepţia 
semnalului terestru. Dacă aveţi mai mult de un receptor, le puteţi conecta cu ajutorul 
mufei LOOP OUT (pentru semnalul recepționat prin antena terestră). Televizorul poate 
fi conectat la receptor în 3 moduri: prin intermediul cablului HDMI, prin intermediul 
cablului SCART sau prin intermediul ieşirii RCA. Dacă aveţi un sistem audio surround, îl 
puteţi conecta prin intermediul ieşirii RJ45.

Instalarea cardului Dolce
Pentru a instala cardul Dolce, deschideţi capacul din partea din faţă a receptorului şi 
introduceţi cardul în orificiul corespunzător. Aveţi grijă să introduceţi cardul în direcţia 
corectă.

Pornirea receptorului
Conectaţi receptorul la priza electrică şi apoi modificați poziția comutatorului de 
alimentare ON/OFF (Oprit/Pornit) din partea din spate a receptorului la poziţia ON 
(Pornit). Apăsaţi pe butonul STANDBY din partea din faţă a receptorului. Când porniţi 
receptorul veţi vedea mesajul „Please wait” (Aşteptaţi) şi apoi receptorul va afişa 
canalul cu numărul cel mai mic.
 

Configurare iniţială
 
Când porniţi pentru prima dată receptorul, parametrii principali de funcţionare trebuie 
să se actualizeze. Vă rugăm să așteptați încheierea acestei operațiuni, înainte de a 
continua configurarea.
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Pentru a putea urmări 
programe TV sau pentru a 
utiliza ghidul TV electronic 
(EPG), este necesară o 
configurare completă 
a receptorului. Pentru a 
efectua o configurare 
completă, trebuie să treceţi 
prin toate ecranele de setări. 
Până la finalizarea întregului 
proces de configurare, vor 
funcţiona numai butoanele 
necesare pentru configurare.
 
Mai întâi va apărea un ecran 
pentru selectarea limbii 
meniului, apoi un ecran 
cu un mesaj în care vi se 
solicită să verificaţi dacă 
toate dispozitivele sunt 
pornite şi apoi un ecran 
pentru setările iniţiale, din 
care puteţi modifica o parte 
din parametri, dacă este 
cazul. În final, vor apărea 
ecranul pentru selectarea 
semnalului transponderului 
şi ecranul pentru puterea şi 
calitatea semnalului.
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Resetarea setărilor din fabrică
Pentru a reseta setările la valorile 
iniţiale, trebuie să accesaţi meniul 
principal şi să alegeţi Settings 
(Setări) > System Settings (Setările 
sistemului) > Installations (Instalări) 
> Factory Settings (Setări fabrică). 
În final veţi fi întrebat dacă doriţi 
să continuaţi sau să anulaţi. 
Setările sistemului sunt protejate 
printr-un cod PIN, pentru a 
finaliza procedura fiind necesară 
introducerea unui cod PIN corect 
(PIN inițial 0000).
 
Informaţii despre emisiuni
Informaţiile cu privire la emisiuni 
apar pe ecran de fiecare dată 
când schimbaţi canalul. De 
asemenea, puteţi accesa aceste 
informaţii apăsând butonul „INFO“ 
în timp ce vizionaţi programul 
respectiv. Astfel, puteţi să vă 
informaţi cu privire la conţinutul 
programului vizionat, dar şi despre 
programele care vor urma pe 
canalul respectiv sau pe alte 
canale, pentru o perioadă de timp 
specificată. Acest ecran afişează 
programele care încep la ora 
locală şi cele din următoarele 
24 de ore. Mesajul va rămâne 
pe ecran în funcţie de durata de 
timp definită în setări sau până la 
apăsarea butonului „TV“.
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Informaţii despre conţinutul programului
Puteţi accesa informaţii cu privire la conţinutul programului, apăsând butonul „INFO“ 
până ce pe ecran apare mesajul referitor la program.

Informaţii cu privire la limbă
Apăsând butonul galben în timpul vizionării programelor, veţi putea accesa un ecran 
cu informaţii despre limbă. Acesta afişează limba selectată pentru sunet şi subtitluri şi 
permite schimbarea acesteia, cu ajutorul butoanelor cu săgeţi.

Butoanele colorate
Opţiunile de la finalul mesajului (ca şi cele pentru alte ecrane) au culori diferite, care 
coincid butoanelor colorate de pe telecomandă.
 
Meniu principal 
Pentru a accesa meniul principal în timpul vizionării unui program, apăsaţi butonul TV 
sau Guide de pe telecomandă.

Ghid TV electronic
Ghidul TV electronic apare dacă apăsaţi butonul <GUIDE> (Ghid) în timpul vizionării 
programului sau alegând opţiunea Current programme (Program curent) din 
meniul principal. Puteţi parcurge ghidul TV electronic astfel:
 Cu ajutorul butoanelor cu săgeţi în sus şi în jos puteţi parcurge lista de   
 canale.
 Cu ajutorul butoanelor cu săgeţi în stânga şi în dreapta puteţi parcurge  
 lista de programe.
 Cu ajutorul butonului albastru, puteţi parcurge următoarele 24 de ore
 iar cu ajutorul butonului galben puteţi accesa anterioarele 24 de ore.
 Dacă emisiunea a început deja, cu ajutorul butonului OK veţi fi transferat  
 direct la canalul respectiv.
Dacă emisiunea nu a început, veţi putea accesa informaţiile despre conţinutul 
acestuia şi aveţi posibilitatea de a activa un memento.
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Apăsând butonul „i”, veţi primi informaţii despre conţinutul emisiunii. 
Dacă informaţiile cu privire la lista de emisiuni nu sunt disponibile, va apărea 
mesajul „The information is not accessible” (Informaţiile nu sunt disponibile). 
Programele selectate din tabel vor fi marcate.

Planificarea unei emisiuni
Pentru a seta un memento pentru un program viitor, accesaţi programul respectiv 
cu ajutorul ghidului TV sau cu ajutorul informaţiilor de pe ecran. Marcaţi programul 
dorit şi apăsaţi pe OK. Va apărea un ecran cu informaţii despre conţinutul 
programului, iar dvs. aveţi opţiunea de a activa un memento. Prin apăsarea 
butonului PLANNER de pe telecomandă, se va afișa o listă cu toate programele 
pe care le-aţi selectat. În acest ecran, puteţi parcurge toate programele selectate, 
având posibilitatea de a le anula.

Setări
În meniul de setări puteţi schimba parametrii pentru limbă, control parental sau 
puteţi reseta aceşti parametri la valorile din fabrică. În cadrul acestui meniu aveţi 
următoarele opţiuni: Parental Control (Control parental), User Settings (Setări 
utilizator) şi System Settings (Setări sistem).

Mesaje
În meniul Messages (Mesaje) puteţi accesa mesajele şi starea contului dvs. De 
asemenea, puteţi accesa mesajele apăsând butonul  

Ajutor
Cu ajutorul acestei opţiuni, puteţi vedea numerele de telefon pentru relaţii cu 
clienţii Dolce. Puteţi accesa direct această opţiune apăsând butonul <HELP> 
(Ajutor).
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Control parental
Opţiunea Parental control (Control parental) permite interzicerea vizionării de către 
copii a programelor necorespunzătoare.
 

Blocarea unui canal
Dacă doriţi, puteţi bloca accesul la anumite canale. Dacă un canal este blocat, în 
locul imaginilor va apărea un ecran care solicită introducerea codului PIN.
 
Dacă programul nu este potrivit pentru copii, în locul imaginilor va apărea un ecran 
pentru deblocarea căruia este necesară introducerea codului PIN. Pentru a vă 
deplasa la canalul anterior, apăsaţi butoanele de schimbare a canalului (CH).
 
Schimbarea codului PIN
Selectaţi această opţiune pentru a schimba codul PIN. Introduceţi codul PIN actual 
în partea de sus, iar apoi noul cod, care trebuie introdus de două ori. Apoi, apăsaţi 
butonul OK pentru a confirma schimbarea. Dacă aţi uitat codul PIN, puteţi apela 
serviciul de relaţii cu clienţii pentru a readuce codul la valoarea iniţială „0000”.

Setări utilizator
Conţin opţiuni pe care le puteţi modifica după cum doriţi. Confirmarea 
modificărilor se face cu ajutorul butonului OK.

Alegerea canalelor favorite 
Puteţi adăuga canalele selectate din listă, apăsând butonul albastru sau le puteţi 
elimina din listă, apăsând butonul roşu. Filtrarea listei se poate efectua cu ajutorul 
butonului galben.

III. Setări
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Setări de limbă
Selectaţi limba pe care o doriţi pentru meniu şi mesaje. Setaţi limba principală şi 
cea pentru sunet şi subtitrări, precum şi dacă doriţi utilizarea de subtitrări.

Setări Mesaje
Cu ajutorul acestei opţiuni, puteţi regla durata mesajelor.
Informaţiile despre program şi definirea momentului în care va apărea memento-
ul pentru un anumit program (cu câte minute înainte de începerea programului). 
Durata tuturor celorlalte mesaje este fixă. Puteţi opri afişarea informaţiilor despre 
program dacă atribuiţi o valoare de 0 secunde pentru opţiunea de durată a 
mesajelor.

Setări pentru screen saver
Puteţi configura screen-saverul şi durata după care să apară acesta.
Această opţiune dă posibilitatea unui specialist (sau unui utilizator cu cunoştinţele 
necesare) să regleze sau să modifice parametrii receptorului. Opţiunea necesită 
introducerea codului PIN.

Diagnosticare
Această opţiune dă posibilitatea revederii informaţiilor de diagnosticare.

Settings (Setări)
Opţiunea conţine setări diferite pentru semnal (SCART, TV, HD ), iar dvs. aveţi 
posibilitatea de a reveni la setările din fabrică.

Setări pentru semnal
Ecranele acestei opţiuni fac parte şi din procedura de configurare iniţială, cu 
ocazia căreia persoana autorizată (sau utilizatorul) introduce setările pentru 
transponder, opţiuni care vor fi utilizate pentru un punct de intrare. Parametrii care 
pot fi modificaţi în această opţiune pot duce la pierderea anumitor programe şi de 
aceea modificarea acestora nu este recomandată în cazul în care nu sunteţi sigur.
Aici, puteţi modifica setările LNB.
Selectarea LNB se poate realiza cu ajutorul butonului indicat în partea de jos a 
ecranului.
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Setări pentru televizor
Aici, puteţi defini tipul de televizor pe care îl veţi conecta la receptor SD/HD, având 
la dispoziţie opţiunile 16:9, ecran lat sau 4:3, ecran normal. Picture (Imagine): lată şi 
compactă.

Setări din fabrică
Aici, puteţi reseta toate setările la valorile din fabrică.

Canale gratuite FTA

Scanarea programelor prin satelit
Cu această opţiune puteţi căuta canale disponibile prin satelit (FTA). Opțiune 
disponibilă doar dacă furnizorul de servicii permite accesul și legilslația în vigoare 
acordă drepul.

Mesaje
Receptorul vă dă posibilitatea de a primi mesaje. Aceste mesaje sunt păstrate 
în memorie chiar şi atunci când utilizatorul este deconectat. Atunci când primiţi 
un nou mesaj urgent, în partea dreaptă a receptorului se va aprinde indicatorul 
luminos. Acesta va fi stins după citirea tuturor mesajelor. Pentru a citi noul mesaj, 
apăsaţi butonul          de pe telecomandă. De asemenea, puteţi accesa opţiunea 
mesaje din meniul principal. După citirea mesajului, indicatorul se va stinge, iar 
receptorul va reveni la ecranul anterior. Dacă sunt trimise mai multe mesaje, 
pictograma va rămâne pe ecran până ce toate acestea sunt citite. Dacă mesajul 
poate fi şters, ecranul permite apăsarea butonului <OK>, prin care se închide 
ecranul şi se şterge mesajul. Puteţi închide în orice moment ecranul cu mesaje 
fără a şterge mesajele respective, apăsând butonul „BACK“. 



 

Informațiile cuprinse în acest manual se actualizează periodic. Pentru a avea 
acces la ultima versiune de manual, te rugăm să verifici pagina de internet:
www.romtelecom.ro, secțiunea asistență.
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