KAIP UŽSAKYTI PAPILDOMUS TEMINIUS KANALŲ RINKINIUS
TELEVIZORIAUS EKRANE?
TV kanalai, kuriuos Jūs galite užsakyti už papildomą mokestį kanalų sąraše yra pažymėti „€“ simboliu.

Svarbu: minimalus teminių rinkinių užsakymo terminas yra vienas mėnuo. Tai reiškia, kad užsakius
papildomus teminius rinkinius, jų atsisakyti galėsite tik praėjus vienam mėnesiui nuo jų užsakymo.
Norėdami televizoriaus ekrane užsakyti papildomus teminius kanalų rinkinius atlikite šiuo veiksmus:
# Pasirinkite dominantį „€“ simboliu pažymėtą kanalą ir jį įsijunkite.
# Atsivėrusiame lange matysite papildomai užsakomų kanalų rinkinį, kuriam priklauso Jus dominantis
kanalas, ir šio rinkinio mėnesinį mokestį.

Svarbu: Jeigu Jus dominantis kanalas priklauso keliems kanalų rinkiniams, šiame lange Jūs matysite visus
kanalų rinkinius, kuriems jis priklauso. Tęsdami užsakymą TV imtuvo nuotolinio valdymo pultelio
rodyklėmis „aukštyn/žemyn“ pažymėkite norimą užsakyti papildomų kanalų rinkinį ir pultelyje spauskite
OK. Jūsų pasirinkto rinkinio ir mėnesinio mokesčio teksto eilutė yra žalia.
# Pasirinkę norimą užsakyti papildomų kanalų
rinkinį, pažymėkite mygtuką „Pasirinkti“ ir
pultelyje spauskite OK.
# Atsivėrusiame lange matysite papildomo
rinkinio pavadinimą ir jame esančius kanalus.
# Norėdami tęsti užsakymą šiame lange
pažymėkite mygtuką „Taip“ ir pultelyje spauskite
OK.

# Atsivėrusiame lange suveskite savo PIN kodą ir
patvirtinkite papildomų teminių kanalų rinkinio užsakymą
pažymėdami mygtuką „Atlikta“ ir pultelyje paspausdami
OK. Jeigu naudojate pirminį PIN kodą, įveskite 1234.
Svarbu: jeigu pakeitėte PIN kodą ir jo neprisimenate
susisiekite su mumis: el. paštu: info@mezon.lt arba telefonu
(8 5) 216 16 16.
# Apie sėkmingą (arba nesėkmingą) papildomų kanalų
rinkinio
užsakymą
būsite
informuoti
dešiniajame
televizoriaus ekrano kampe pasirodžiusiu pranešimu.
# Užsisakius pasirinktą papildomų kanalų rinkinį Jums
iškarto bus aktyvuoti rinkinyje esantys kanalai, o mėnesinis
mokestis už papildomą kanalų rinkinį bus įtrauktas į
mėnesio sąskaitą.
Kanalų sąraše Jūsų užsakyti kanalai bus atvaizduojami be
„€“ simbolio. O kanalų tvarkyklėje (į kurią galite pateikti
pultelyje paspaudę OK ir televizoriaus ekrane atsivėrus
kanalų sąrašui, pultelyje paspaudę
raudoną mygtuką)
juos matysite paženklintus tokiu simboliu:
Kanalų tvarkyklėje esančių simbolių paaiškinimas:

Kanalas yra
užsakytas

Kanalas šiuo
metu yra
užsakytas, bet
nustatyta
nutraukimo data

Kanalas
neužsakytas

KAIP ATSISAKYTI PAPILDOMŲ TEMINIŲ KANALŲ RINKINIŲ TELEVIZORIAUS EKRANE?
Svarbu įsidėmėti, kad atsisakyti papildomų teminių kanalų rinkinių galite praėjus ne mažiau negu vienam
mėnesiui nuo jo užsakymo datos. Jeigu Jūs atliksite teminio rinkinio nutraukimo procedūrą nepraėjus vienam
mėnesiui nuo rinkinio užsakymo dienos, užsakytus kanalus galėsite žiūrėti kol sueis vieno mėnesio terminas.
Tik praėjus šiam terminui papildomų kanalų rinkinys bus deaktyvuotas (kaip pažiūrėti kurią dieną Jums bus
deaktyvuotas papildomų teminių kanalų rinkinys rasite žemiau esančiuose punktuose). Mėnesinis mokestis už
papildomą kanalų rinkinį bus skaičiuojamas iki tol, kol papildomų kanalų rinkinys bus deaktyvuotas.
# Įeikite į kanalų tvarkyklę, pultelyje paspausdami mygtuką OK ir televizoriaus ekrane atsivėrus kanalų sąrašui,
pultelyje paspausdami
raudoną mygtuką.

Svarbu: jeigu kanalų sąraše nematote kanalų, įsitikinkite ar nustatytas „VISI KANALAI“ rodymas. Visų / Mano
kanalų rodymą galite pakeisti pultelyje paspaudę Tools.
# atsivėrusioje kanalų tvarkyklėje, Jūsų papildomai užsakyti kanalai pažymėti simboliu. TV imtuvo nuotolinio
valdymo pultelio rodyklėmis „aukštyn/žemyn“ pasirinkite kanalą, kuris yra Jūsų norimo atsisakyti papildomo
televizijos kanalų rinkinio sąraše ir pultelyje spauskite OK.
# Dešinėje ekrano pusėje atsivėrusiame meniu pasirinkite „Atsisakyti kanalo“ ir pultelyje spauskite OK.

# Atsivėrusiame papildomų teminių kanalų užsakymo/atsisakymo lange matysite kanalų rinkinius kuriems
priklauso Jūsų pasirinktas kanalas, rinkinio mėnesinį mokestį ir – jeigu rinkinys užsakytas – statusą. Statusas
„Aktyvus“ reiškia, kad papildomas rinkinys užsakytas ir aktyvuotas, statusas „Aktyvus iki 2020-01-18“ –
papildomas rinkinys užsakytas ir aktyvuotas, bet bus nutrauktas nuo 2020 m. sausio 18 d.

Svarbu: Jeigu Jūsų pasirinktas kanalas priklauso keliems kanalų rinkiniams, šiame lange matysite juos visus.
Tęsdami atsisakymą pultelio rodyklėmis „aukštyn/žemyn“ pažymėkite norimą atsisakyti papildomų kanalų
rinkinį ir pultelyje spauskite OK. Jūsų pasirinkto rinkinio, statuso ir mėnesinio mokesčio teksto eilutė yra žalia.
# Pasirinkę papildomą rinkinį, kurio norite
atsisakyti, pažymėkite mygtuką „Pasirinkti“ ir
pultelyje spauskite OK.
# Atsivėrusiame lange matysite papildomo rinkinio
pavadinimą ir šiame rinkinyje esančius kanalus.
Svarbu: atkreipkite dėmesį, ką Jūs tvirtinate – ar
paketo atsisakymą, ar užsakymą? Šiame lange
turite matyti klausimą „Atsisakyti paketo?“. Jeigu
šiame lange matote:
- klausimą „Patvirtinti užsakymą?“ reiškia, kad prieš
tai esančiame žingsnyje pažymėjote Jūsų šiuo
metu dar neužsakytą papildomą rinkinį;
- klausimą „Šis kanalų paketas bus aktyvus iki
metai-mėnuo-diena. Pratęsti paketo užsakymą?“
reiškia, kad prieš tai esančiame žingsnyje
pažymėjote papildomą rinkinį, kurio retransliavimas
Jums bus nutrauktas nuo pranešime nurodytos
datos. Tęsdami toliau galite atšauti rinkinio
nutraukimą.
# Tęsdami papildomo rinkinio atsisakymą
pažymėkite mygtuką „Taip“ ir pultelyje paspauskite
OK.
# Atsivėrusiame lange suveskite savo PIN kodą ir
patvirtinkite papildomų teminių kanalų rinkinio
atsisakymą pažymėdami mygtuką „Atlikta“ ir
pultelyje paspausdami OK. Jei naudojate pirminį
PIN kodą, įveskite 1234.
Svarbu: jeigu pakeitėte PIN kodą ir jo neprisimenate susisiekite su mumis: el. paštu: info@mezon.lt arba
telefonu (8 5) 216 16 16.
# apie sėkmingą (arba nesėkmingą) papildomų kanalų rinkinio atsisakymą busite informuoti dešiniajame
televizoriaus ekrano kampe pasirodžiusiu pranešimu. Televizoriaus ekrane dingus pranešimui
informuojančiam apie sėkmingą papildomų kanalų rinkinio atsisakymą, išjunkite ir vėl įjunkite TV imtuvą.
Kanalų sąraše Jūsų sėkmingai atsisakyto rinkinio kanalai bus pažymėti „€“ simboliu. Jeigu nepavyksta
atsisakyti kanalų rinkinio susisiekite su mumis (el. paštu: info@mezon.lt arba telefonu (8 5) 216 16 16) ir mes
Jums padėsime.

Svarbu: Atlikus papildomo kanalų rinkinio atsisakymą
nepraėjus mėnesiui nuo užsakymo, pamatyti kada jis
bus deaktyvuotas galite Kanalų tvarkyklėje (pultelyje
paspauskite OK ir televizoriaus ekrane atsivėrus kanalų
sąrašui, pultelyje paspauskite
raudoną mygtuką),
pasirinkus kanalą pažymėtą simboliu
(šiuo ženkliuku
žymimi kanalai, kurie šiuo metu yra aktyvuoti, bet
nustatyta
nutraukimo
data
ateityje)
pultelyje
paspauskite mygtuką OK. Atsivėrusiame meniu
pasirinkite „Užsakyti kanalą“.
Atsidariusiame lange matysite, iki kada papildomas
rinkinys yra aktyvuotas.
Mėnesinis mokestis už papildomą kanalų rinkinį bus skaičiuojamas iki tol, kol papildomų kanalų rinkinys
bus deaktyvuotas.

