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potvrzovací tlačítko
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přepnutí do živého
vysílání / na další pořad
přehrát od začátku
stop

přetáčení sledovaného
pořadu vpřed

nahrávání právě
sledovaného pořadu
(včetně pořadu v rámci
Zpětného zhlédnutí)

volba stopy a audio titulků

ovládací šipky

programový průvodce

vypnutí zvuku

přepínání TV kanálů

programový průvodce

přetáčení sledovaného
pořadu vzad

nahrávání

krok zpět / návrat
na předchozí obrazovku
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informace o programu

V uživatelské nabídce TV se pohybujte pomocí šipek na
dálkovém ovládání. Vybranou volbu potvrďte tlačítkem OK.

ovládání hlasitosti

číselná klávesnice

zapnout/vypnout

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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MOŽNOST PŘENASTAVENÍ PO SPUŠTĚNÍ SET-TOP BOXU

Nastavení výchozího jazyka
Jako výchozí jazyk je nastavena automaticky čeština. V Nastavení si můžete zvolit jiný výchozí jazyk
pro Menu, Zvuk nebo Jazyk titulků.
HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > JAZYKOVÉ NASTAVENÍ
PIN rodičovského zámku
Slouží ke zpřístupnění obsahu nevhodného pro mladistvé diváky, který poskytovatel tímto PINem
preventivně uzamkl. Pokud je set-top box užíván v domácnosti, kde žijí nezletilé osoby, je nezbytné
mít tento zámek trvale aktivní. Uzamčený kanál odemykejte pouze v případě, že nezletilé osoby
nejsou v blízkosti televize. Uzamknout můžete také jakýkoli jiný TV kanál.
PIN je přednastaven na hodnotu 1111. V Nastavení si prosíme změňte tento PIN dle svého uvážení.
Neposkytujte tento PIN nezletilým osobám.
HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ > NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ > RODIČOVSKÝ PIN
Video výstup / Video norma
Jako výchozí je nastavena kvalita Video normy na 720p@50Hz, což je SD kvalita dostupná pro
všechny současné televize. Pokud máte televizi s HD kvalitou obrazu, nastavte si prosíme tuto
hodnotu na maximální možnou, kterou vaše televize dokáže zobrazit. Jen tak budete moci sledovat
i HD kanály v požadované kvalitě.
HLAVNÍ NABÍDKA > NASTAVENÍ AUDIA A VIDEA > VIDEO VÝSTUP
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HLAVNÍ NABÍDKA – MOŽNOSTI SET-TOP BOXU
V této kapitole se dozvíte, jak naplno využívat možnosti set-top boxu.
Uživatelská nabídka se skládá z těchto částí:
TELEVIZE
Hledat | TV program se zpětným zhlédnutím | Sledovat televizi | Zámky kanálů | Vlastní seznam kanálů
NAHRÁVÁNÍ
Hledat | Nahrávky | Nahrávky ze zamčených kanálů | Nahrávací plány
VIDEOTÉKA
Doplňková služba – v případě zakoupení služby můžete sledovat filmy z Videotéky.
HISTORIE
Hledat | Sledované pořady | Sledované zamčené pořady
NASTAVENÍ
Jazyky | Nastavení zabezpečení | Audio/video nastavení
APLIKACE
Počasí | Tetris | Solitaire
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NAHRÁVÁNÍ TV POŘADŮ
Máte několik možností. Právě běžící pořad nahrajete stisknutím červeného tlačítka nebo tlačítka
REC na dálkovém ovládání. Dále můžete stisknutím levé ovládací šipky na dálkovém ovládání
vyvolat možnosti ovládání aktuálně sledovaného pořadu a vybrat položku Nahrát.
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V Programovém průvodci (tlačítko EPG na ovládání) můžete plánovat nahrávání TV pořadů, nahrát
právě běžící pořad nebo pořad již odvysílaný (dostupný v rámci Zpětného zhlédnutí). Vyberte
požadovaný pořad a na dálkovém ovládání stiskněte červené tlačítko nebo tlačítko označené REC.
Pořad bude v Programovém průvodci označen jako Nahraný/Nahrávaný.
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HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY

V části Nahrávání najdete všechny nahrané a naplánované pořady. Zde je můžete spustit
nebo smazat z Nahraných pořadů. Pořady se nahrávají a ukládají vzdáleně bez nutnosti
připojování dalšího zařízení. Najdete zde také informaci o celkové i volné kapacitě prostoru
k nahrávání. Nahrávky jsou rozdělené na Nahrávky a Nahrávky ze zamčených kanálů,
které jsou chráněny Rodičovským PINem.

Zde najdete nahrané pořady rozdělené do jednotlivých kategorií.
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HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > CELKOVÁ KAPACITA
Obsahuje informaci o celkové a využité kapacitě vašeho úložného prostoru pro Nahrávky.

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAHRANÉ
Zde se ukládají všechny již Nahrané pořady. Najdete zde podrobné informace o nahraných
pořadech, můžete si je pustit nebo naopak vymazat.

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAHRÁVANÉ
Zde najdete pořady, které se právě nahrávají.

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > NAPLÁNOVANÉ
Seznam pořadů naplánovaných k nahrání v budoucnu. Pořady zatím nebyly odvysílány, proto nejdou
spustit. Nahrání je případně možné u každého pořadu zrušit.
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HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > VŠECHNY
Obsahuje souhrn všech nahraných pořadů v sekci Nahrávky.

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY > OPAKOVANÉ
Zde se ukládají opakovaně nahrávané pořady, například jednotlivé díly seriálů.

HLAVNÍ NABÍDKA > NAHRÁVÁNÍ > NAHRÁVKY ZE ZAMČENÝCH KANÁLŮ
Tato položka menu má stejnou strukturu jako složka Nahrávky. Obsahuje nahrané pořady
z televizních kanálů, které jsou uzamčeny rodičovským zámkem (byly zvolené uživatelem,
anebo přednastavené u tematických balíčků nebo kanálů určených pro dospělé).
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INFORMACE O SLEDOVANÉM POŘADU
Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání si během sledování televize zobrazíte informace
o právě sledovaném pořadu.
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OVLÁDÁNÍ SLEDOVANÉHO POŘADU
Stisknutím levé ovládací šipky na dálkovém ovládání vyvoláte další možnosti právě sledovaného
pořadu (např. Poměr stran, Jazyky, Titulky, Nahrát, Zkratky, Posouvat, Přetáčet, O pořadu).
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PŘEHLED TV KANÁLŮ
Přehled televizních kanálů otevřete stisknutím pravé ovládací šipky na dálkovém ovládání
v průběhu sledování jakéhokoli pořadu. Pomocí vertikálních šipek se pohybujete mezi TV kanály,
pomocí šipek vlevo a vpravo se pohybujete v informacích o kanálech a pořadech.
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PROGRAMOVÝ PRŮVODCE A ZPĚTNÉ PŘEHRÁVÁNÍ
Programového TV průvodce najdete v Menu > Televize > TV program, nebo do něj přejdete
stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovládání. V TV programu vidíte barevně označené pořady,
které máte k dispozici v rámci funkce Zpětné zhlédnutí a funkce Nahrané pořady. Samozřejmě si
zde můžete označit nebo smazat pořady k nahrání (vysílané v budoucnu, aktuálně běžící
nebo již odvysílané a dostupné v rámci Zpětného zhlédnutí).
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ!
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE
PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI.

Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem.
Odpojujte přístroj od elektrické sítě během bouřek a také, pokud jej déle nepoužíváte
(dovolená apod.).
	Servis svěřte Značkové nebo Partnerské prodejně T-Mobile. Jejich přehled najdete na
t-mobile.cz/prodejny. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv
poškozen (poškozený napájecí kabel, dostala se do něj voda nebo malý předmět, upadl
na zem atd.). Takovýto přístroj odpojte ihned od elektrické sítě a nepoužívejte jej.

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST:
Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
Dbejte všech varování.
Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
Přístroj čistěte jen suchou látkou.
Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top boxu, pro správné větrání přístroje
nad ním ponechte volný prostor alespoň 20 cm.
Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje.
Zapojujte přístroj v souladu s instalačním návodem.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, vařiče, trouby či pouhá
výkonná elektrická zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo.
Baterie v přístroji (ovládání) nevystavujte horku, např. přímému slunečnímu záření, ohni atd.
Používejte správnou elektrickou přípojku.
Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí atd.).
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Vše o naší televizi včetně
Podrobného průvodce najdete na
WWW.T-MOBILE.CZ/TV

