חוברת הדרכה לממיר
HD

לקוח יקר,
אנחנו שמחים שבחרת ליהנות ממיר ה yeshd -שלנו,
מדריך זה יסייע לך להכיר את השירותים הקיימים בממיר.
במידה ותזדקק למידע נוסף ,אנא פנה לאתר  yesבכתובתyes.co.il :
או לשירות הלקוחות .*2080
צפייה מהנהyes ,

שירותים
מתקדמים
לממיר
Dummy Text

הקלות הבלתי נתפסת של החיפוש!

מכל מקום בממיר (מוקלטות vod ,או
 .1לחץ על המקש הכחול
תוך כדי צפייה בערוץ) על המסך תופיע שורת חיפוש
 .2הקש את מילות החיפוש .באמצעות לחיצה על המקש הצהוב
תוכל לעבור בין אנגלית ועברית.
שים לב ,החל מהזנת התו השני יושלם החיפוש אוטומטית!
 .3דפדף באמצעות החצים

לתוצאת החיפוש שתרצה להציג

 .4לחץ על מקש
לאישור מילת החיפוש הרצויה על המסך יוצגו
כל תוצאות החיפוש ומיקומם
 .5לחץ על מקש

להצגת התוצאה הרצויה

חשוב שתדעו:
חיפוש ממסך ההקלטות או ה ,vod-יציג חיפושים ממסכים אילו
בלבד שימוש בחיפוש מתאפשר בממירים המחוברים לרשת
האינטרנט בלבד

Dummy Text

פספסת את תחילת הסרט או הסדרה האהובה עליך? לא נורא!
שירות  Start Overיאפשר לך להתחיל לצפות מההתחלה!
 .1בערוצים בהם מופיע לוגו השירות  startoverמשמאל למסך ,לחץ
על המסך יופיעו התכנים האפשריים לצפייה
על מקש הplay -
מהתחלה :התוכן המשודר כעת או שני התכנים שקדמו לו בערוץ
 .2דפדף באמצעות מקשי החצים
 .3לחץ על מקש

לתוכן שתרצה לצפות בו מהתחלה

לצפייה

חשוב שתדעו:
השירות פעיל בערוץ yesדוקו ובערוצי הסדרות והסרטים של *yes
השירות הינו בתשלום בהתאם למחירון  ,yesכפי שיעודכן מעת לעת
וכעת ,ניתן ללא עלות ללקוחות המנויים על שרות הyesvod -

Dummy Text

MULTIROOM

רוצה להתחיל לראות בסלון ולהמשיך בחדר
השינה? שירות  yesmultiroomהוא הפתרון!

שירות  yesmultiroomמאפשר צפייה בתכנים שהקלטתם בכל הממירים
התומכים בביתך (עד  3ממירים אחרים בו זמנית) וללא צורך בממיר מקליט
נוסף! בנוסף ,תוכלו להתחיל לצפות בחדר אחד ולהמשיך לצפות מאותה
נקודה בחדר באחר!
איך צופים בתכנים מוקלטים?
 .1עבור לחדר בו תהיה מעונין לצפות בתוכנית ולחץ על מקש
 .2בחר בתפריט  multiroomעל המסך יוצגו רשימת הממירים שמתוכם ניתן
לצפות בהקלטות ובתכני vod
 .3בחר בממיר הרצוי על ידי לחיצה על מקש
 .4בחר בתוכן הרצוי על ידי לחיצה על מקש

והתחל לצפות

* להפעלת שירות  yesmultiroomיש צורך בממיר מקליט אחד לפחות

Dummy Text

איך ממשיכים לצפות בתוכן בחדר אחר ומאותה הנקודה בה הפסקתם?
 .1במהלך הצפייה בתוכן בממיר המרכזי בבית ,לחץ על מקש עצירה
ועבור
לחדר בו תהיה מעונין להמשיך ולצפות באותו התוכן ומאותה הנקודה בה
הפסקת לצפות
ובחר בתפריט  multiroomעל המסך תוצג רשימת
 .2לחץ על מקש
הממירים בביתך שמתוכם ניתן לצפות בהקלטות ובתכני vod
 .3בחר בממיר הרצוי על ידי לחיצה על מקש
 .4בחר בתוכן בו צפית קודם לכן על ידי לחיצה על מקש
 .5בחר ב" -נגן מנקודת הצפייה האחרונה" ותוכל להמשיך לצפות באותו התוכן
בדיוק מהנקודה בה הפסקת לצפות

חשוב שתדעו:
השירות הינו בתשלום בהתאם למחירון  ,yesכפי שיעודכן מעת
לעת וכעת ,מוענק ללא תשלום ללקוחות המנויים על שירות ה-
 yesvodהשירות פעיל בממירים התומכים ומצריך חיבור לרשת
האינטרנט הביתית

הודעות

רוצים להיות מעודכנים בכל מה שחדש? רוצים לראות
חשבוניות בנוחות ובקלות? מסך ההודעות הוא המסך בשבילכם!

איך נכנסים?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הודעות" .על המסך יוצגו ההודעות שמחכות רק לך!

היכרות
עם השלט
שלנו

מדליק ומכבה
את הממיר
מדליק ומכבה את
המגבר (אמפליפייר)
מעבר בין מצבים
(כניסות) במגבר/
לחצן "לומד"
לחצן mytv
מעבר בין ערוצים
"חזור"
חזרה לתפריט או
ערוץ קודם
"פלוס"
מסך תקצירי תוכניות/
חלון כותרות תרגום
לחיצי ניווט בתפריטי
הטלוויזיה המתקדמת
"מידע"
מציג מידע על
התוכניות השונות
שינוי הצגת
הערוצים בשירות
*picture in picture
הפעלת שירות
global search
מעבר קדימה
השהייה
עצירה

*פעיל בממירי  yesquattroוyesultra -

מדליק ומכבה
את הטלוויזיה
מעבר בין מצבים
(כניסות) במגבר/
לחצן "לומד"
לחצן vod
משמש להשתקת
או החזרת הקול
שליטה בעוצמת הקול

""guide
תצוגת מדריך התוכניות
""yes
משמש כניסה לתפריט
הראשי וכלחצן בחירה
כניסה לשירות
 - dvdboxרכישת
סרטים בהזמנה עצמית
הפעלת שירות
*picture in picture
 -playנגן /הפעלת
שירות startover
מעבר אחורה
הקלטה

שליטה על הטלוויזיה
ו/או על המגבר ()amp

משתמש חדש בשלט שלנו? בעוד כמה
לחיצות תיהנה מחויית הזיפזופ שלנו

 .1ודא שהטלוויזיה או המגבר דולקים ומצא את הקוד המתאים לטלוויזיה שברשותך
באתר שלנו בכתובת www.yes.co.il :לנוחיותך ,רשימת הקודים הנפוצים:
קוד כללי
0037
Sharp
0093
LG
0030/0178
או
 .2לחץ על מקש
צריכה להבהב פעמיים)

Toshiba
0508/0556
Samsung
0618/0766
Haier
0264

Sony
0010/0505
Philips
0556/0037
Hisense
2846/0152

והשאר אותו לחוץ (שים לב ,הנורה על השלט

 .3בזמן הלחיצה ,הזן בשלט את הקוד התואם את הטלוויזיה שברשותך (הנורה
תהבהב פעמיים ,כאישור להזנת קוד תקין) רק אז ,שחרר את הלחיצה ממקש
או
לכיבוי המכשיר .אם המכשיר לא כבה ,חזור על
או
 .4לחץ על מקש
התהליך באמצעות קוד אחר

שליטה על הממיר

השלט החדש לא מעביר ערוצים? כמה לחיצות
וזה מסתדר

והשאר אותו לחוץ (שים לב ,הנורה על השלט תהבהב
 .1לחץ על מקש
בצבע ירוק פעמיים)
 .2תוך כדי הלחיצה ,בחר באמצעות השלט קוד בן ארבע הספרות 2214 :או 2215
הנורה הירוקה תהבהב פעמיים כאישור לסיום התהליך

ממשק
המשתמש
שלנו
ממשק המשתמש שלנו עוצב במיוחד כדי לספק לך
את חווית הצפייה האולטימטיבית! הפעלת הממשק
פשוטה ,נוחה וכוללת את הפעולות שאתה כבר מכיר
לצד אפשרויות חדשות ואטרקטיביות

התפריט הראשי
בממשק החדש

האפשרויות החשובות לך בלחיצה אחת פשוטה

 .1לכניסה לתפריט הראשי ,לחץ על מקש
 .2נווט בין האפשרויות המוצגות באמצעות החיצים

VOD

עשרות אלפי תכנים לצפייה מיידית ולבחירתך מחכים
לך בפנים!

תפריט yesvod
 .1דפדף לאפשרות הVOD -
 .2לחץ על מקש

בשלט ולפניך יוצגו קטיגוריות שונות לצפייה!

 .3נווט באמצעות החצים

בין הקטיגוריות

 .4תוכל לבחור אחת מהן באמצעות הקשה על מקש
 .5בכל קטגוריה יוצגו תכנים רבים לבחירתך .בחר את התוכן בו תרצה
לצפות ולחץ על מקש
להתחלת הצפייה!
 .6בכל שלב ניתן לחזור למסך הראשי באמצעות הקשה על החץ
התחתון

איך מגיעים לתכני  vodשכבר צפיתי בהם ?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט הקלטות ,על המסך יוצגו התכנים בהם צפית
 .3לחץ על מקש

לבחירת ההקלטה שתרצה להציג

הידעת?
אייקון בצורת "עין"

מסמן שכבר התחלת לצפות בתוכן המוקלט

איך מוחקים תכני  vodשכבר צפיתי בהם ?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט הקלטות ,על המסך יוצגו התכנים בהם צפית
 .3דפדף באמצעות החצים
 .4לחץ על המקש הכתום

לתוכן שתרצה למחוק
לסימון ההקלטה המיועדת למחיקה

שים לב ,תוכל לסמן כמה תכנים למחיקה בפעם אחת
 .5לחץ על מקש

לאישור המחיקה

 .6אם הגדרת זאת ,תידרש להקיש קוד אישי
 .7בחר "כן" לאישור מחיקת התכנים ולחץ על מקש

והתכנים יימחקו

ערוצים

רוצה לראות את כל התכנים המשודרים באותו העמוד או
לצפות בתכנים לפי ז'אנר מועדף? הכנס למסך ה"ערוצים"!

כניסה ל"מדריך התוכניות" – ריכוז כל התכנים במסך אחד!
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "ערוצים"
 .3בחר ב" -מדריך התוכניות" באמצעות הקשה על החץ התחתון

כניסה ל"תכנים לפי סוגים" – הצגת התכנים לפי ז'אנרים
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "ערוצים" ואז בחר ב"תוכניות לפי סוגים"
 .3בחר באמצעות מקשי החצים
 .4לחץ על מקש

לאישור הבחירה

 .5בחר באמצעות מקשי החצים
 .6לחץ על מקש

את הקטיגוריה בה תרצה לצפות
את הז'אנר המועדף עליך

 .רשימת התכנים הרלוונטית תוצג על המסך!

 .7עכשיו תוכל להתחיל לצפות בתוכן המשודר כעת או לתזמן
הקלטת תוכן באמצעות המקש האדום

הגבלת רכישה

לא אוהב הפתעות? שירותי הגבלת רכישה יסייע לך
לשלוט בהוצאות!

מגבלת רכישה בתשלום בשירות yesvod
איך זה עובד?
תוכלו להגדיר שכל הזמנת תוכן בתשלום בשירות  yesvodתצריך
הזנת קוד
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב" -בקרת הורים"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
 .4בחר בתפריט "דרישת קוד לרכישה "vod
 .5בחר באופציה "פעיל"
 .6לחץ על מקש

לאישור

מגבלת סכום מקסימלי לרכישה מזדמנת
איך זה עובד?
תוכל להגדיר סכום מקסימלי לרכישה מזדמנת ,אם סכום ההזמנה
יעלה על הסכום שהגדרת יידרש קוד להשלמת ההזמנה
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב" -בקרת הורים"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
 .4בחר בתפריט "מגבלת רכישה לתוכנית"
 .5הגדר את הסכום המקסימלי לרכישה מזדמנת
 .6בחר באופציה "פעיל"
 .7לחץ על מקש

לאישור

מגבלת רכישה חודשית
איך זה עובד?
תוכל להגדיר סכום מקסימלי בו ניתן לבצע הזמנות חודשיות ,אם סכום
ההזמנה יעלה על הסכום שהגדרת יידרש קוד להשלמת ההזמנה
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב" -בקרת הורים"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
 .4בחר בתפריט "מגבלת רכישה חודשית"
 .5בחר ב" -הכנס סכום" תחת "מגבלת רכישה חודשית"
 .6הגדר ב"מגבלת מחיר חדשה" את הסכום המקסימלי לרכישה מזדמנת
 .7לחץ על מקש

לאישור

בקרת הורים

רוצה להחליט במה הילדים שלך יוכלו לצפות ובמה לא?
שירות בקרת הורים לשירותך

הגבלת ערוצים לצפייה בקוד
איך זה עובד?
תוכל להגדיר ערוצים שהצפייה בהם תחייב הקלדת קוד
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט" הגדרות "ואז בחר ב" -בקרת הורים"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
 .4בחר בתפריט "חסימת ערוצים"
 .5בחר באמצעות המקש הכחול בשלט את הערוצים שתרצה לחסום
 .6לחץ על מקש

לאישור

צפיה לפי גיל
איך זה עובד?
תוכל להגדיר שתכנים המוגבלים לגילאים מסויימים יוצגו בהקשת
קוד בלבד!
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הגדרות "ואז בחר ב" -בקרת הורים"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
 .4בחר בתפריט "חסימת צפייה"
 .5דפדף להגבלה הרצויה באמצעות החיצים
את ההגבלה הרצויה
המקש הכחול
 .6לחץ על מקש

לאישור

ובחר באמצעות

שינוי קוד אישי
איך זה עובד?
תוכל לשנות את הקוד האישי לקוד שמתאים לך!
מה צריך לעשות?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "הגדרות "ואז בחר ב"-הגדרות משתמש"
 .3בחר בתפריט "שנה קוד אישי"
 .4הקש את הקוד הנוכחי ואת הקוד החדש שתרצה להגדיר שים לב,
כדי לוודא שאתה זוכר את הקוד החדש ,תדרש להקלידו פעמיים
 .5לחץ על מקש

לשמירה

החשבון שלי

מעוניין בפירוט של החשבונית החודשית?
שירות "החשבון שלי" זמין לכם בכל רגע על המסך

איך נכנסים?
 .1לחץ על מקש
 .2בחר בתפריט "החשבון שלי"
 .3הזן קוד אישי .לידיעתך ,קוד ברירת המחדל הינו 0000
איזה פירוט ניתן לקבל במסך?
"ריכוז חשבון" יציג את ריכוז סעיפי החשבונית הקרובה
"מבצע ראשי" יציג את מחיר המבצע שלך ללא תוספות כגון עלויות
הזמנת תוכן מזדמן
"ערוצים נוספים" יציג למזמין ערוצים נוספים בתשלום ,פירוט של
התשלום בגין ערוצים אלו
"ממירים" יציג פירוט עלויות לממירים נוספים ,שאינם כלולים בעלות
המבצע הראשי
"צפייה בהזמנה אישית" יציג את פירוט ההזמנות שביצעת
בyesvod -
"שירותים נוספים" יציג עלויות בגין שירותים נוספים בתשלום,
אם קיימים
*השירות מתאפשר לממירים המחוברים לרשת האינטרנט

Dummy Text

שירותים
מתקדמים

סוג ממיר
שירות

חושב על שדרוג ממירך או זקוק לממירים נוספים?
כדי להקל על הבחירה ,ריכזנו עבורך את השירותים
המתקדמים שלנו לפי סוגי הממירים

yesultra

yesquattro

yesmaxtotal

yeshd

yesmax

(*) UHD 4K
HD
VOD

הקלטה

בחלק מהדגמים
 4בו זמנית

 4בו זמנית

 2בו זמנית

 2בו זמנית

הקלטה מרחוק

MultiRoom

צפייה בעד 3
ממירים בו זמנית
(ממירים תומכים)

צפייה בעד 3
ממירים בו זמנית
(ממירים תומכים)

צפייה בממיר
אחד (תומך)
בו זמנית

PrimeTime
Picture In Picture
StartOver
Global Search

חיפוש קולי **

*לבעלי מסך תומך באיכות שידור 4k
**החיפוש הקולי יתאפשר לבעלי ממיר תומך אשר מחובר לרשת האינטרנט,
כמפורט בתנאי השירות

Dummy Text

לפרטים וליצירת קשר:
שירות לקוחותwww.yes.co.il | *2080 :

