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NÁVOD NA POUŽÍVANIE TELEVÍZIE

Televízia NUO vám prostredníctvom technológie IPTV
sprostredkuje jedinečný zážitok zo sledovania televíznych
relácií vo vašej domácnosti. Služba IPTV prináša funkcie
pauza, pohyb po časovej osi s náhľadmi, spustenie vysielanej
relácie od začiatku, televízny archív, nahrávanie relácií,
funkciu vyhľadávania.

Televízia novej generácie pracuje v dvoch režimoch.
V režime aktuálneho vysielania

Režim prehrávania z TV archívu

pozeráte na TV práve vysielané relácie.

sa zapne automaticky po pretočení

Relácie odvysielané v minulosti

televíznej relácie na začiatok,

si jednoducho pretočíte a prezriete

pozastavení relácie, alebo po zapnutí

v režime prehrávania z TV archívu

už odvysielanej televíznej relácie.

aj niekoľko dní dozadu.

2

Obsah
Obsah balenia

4

Popis set-top boxu Arris VIP 1113

5

Diaľkový ovládač
Zapnutie set-top boxu
Často kladené otázky

6–7
8
9 – 10

Pozerám TV		
Prepínanie TV staníc a zoznam TV staníc

11

Programový sprievodca EPG

12

Kalendár

13

Práve sledovaná relácia

14

Informácie o relácii

15

Nahrávanie

16 – 17

Vyhľadanie relácie

18 – 19

Skupiny staníc
Zmena poradia TV staníc

20 – 21

Vytvorenie novej skupiny staníc

21 – 22

Menu

23 – 24

Nastavenie set-top boxu

25 – 29

Nefunguje vám TV? Prvá pomoc

30 – 31

Kontakty

3

32

Obsah balenia
Súčasťou balenia dodávaného so službou IPTV sú tieto súčasti:
(* AV RCA/Jack 3,5 mm kábel nie je súčasťou balenia
pri set-top boxe s diaľkovým ovládačom typu RF)

Set-top box
Diaľkový ovládač + 2 x testovacie batérie AAA

Zdroj • AV RCA/Jack 3,5 mm kábel • Ethernet kábel • HDMI kábel
Návod na používanie televízie NUO
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Set-top box Arris VIP 1113
Na čelnom paneli set-top boxu je umiestnená kontrolka signalizujúca stav
set-top boxu. Môže svietiť na červeno, na zeleno, alebo blikať.
Ak set-top box prijíma signál z diaľkového ovládača, kontrolka bliká.

1.

2.

3.

4.

1. Tlačidlo ON/OFF (slúži aj pre obnovenie
predvolených nastavení set-top boxu)
2. A/V výstup na pripojenie TV
cez AV RCA/Jack 3,5 mm kábel
3. Vstup pre pripojenie k napájaciemu
adaptéru

5.

6.

4. Ethernet vstup pre pripojenie
k sieti IPTV
5. HDMI výstup pre pripojenie k TV
(digitálne HD rozlíšenie)
6. USB port pre pripojenie
externých zariadení

Význam svetelných stavov:
svieti nazeleno – set-top box je zapnutý
svieti načerveno – set-top box je v pohotovostnom režime stand-by
bliká načerveno – set-top box komunikuje s diaľkovým ovládačom, alebo klávesnicou
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Diaľkový ovládač
Set-top box sa ovláda diaľkovým ovládačom.
Pred prvým použitím diaľkového ovládača
vložte batérie.
Pri vkladaní batérií
dodržte správnu polaritu

Teletext

Zapnutie/vypnutie
set-top boxu

1

2
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9

TEXT

0

INFO

pólov batérií + a -.
Správna orientácia pólov
batérií je znázornená
v priestore pre batérie.
Dodávané batérie
nie je možné nabíjať.
Po vybití ich nahraďte
novými alkalickými
batériami veľkosti AAA

EPG

Ovládanie hlasitosti

batérie s napätím 1,2 V.
Ovládač nebude
fungovať správne.
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Informácie o relácií
Programový sprievodca.
Druhé stlačenie zobrazí
kalendár.
Prepínanie TV staníc

MENU
Zobrazenie hlavného menu

Vypnutie/zapnutie zvuku
TV

ŠÍPKY HORE/DOLU
DOĽAVA/DOPRAVA
Posun kurzora v smere šípky.
Podržanie – rýchly posun.
SPÄŤ
Späť na predchádzajúcu
obrazovku, alebo zrušenie
predchádzajúceho kroku
(ak sa dá).

s napätím 1,5 V.
Nepoužívajte nabíjateľné

CH

ČÍSLA 0 – 9
Prepnutie TV stanice
zvolením jej čísla.
Vloženie párovacieho kódu,
alebo PIN kódu rodičovského
zámku.

PRETÁČANIE
DOZADU/DOPREDU
Posun po časovej osi
prehrávača o krátke úseky.
SKOK DOZADU
Presunutie sa
na začiatok relácie,
alebo na predošlú reláciu.

OK

Programový sprievodca.
Druhé stlačenie zobrazí
program jednej stanice.
OK
Potvrdenie voľ by.
Zobrazenie prehrávača.
Dlhé podržanie zobrazí
hlavné menu.
Vyhľadať reláciu

PLAY

REC

VOD

Nahrať/zmazať reláciu.
Prehrať reláciu od začiatku.
Pauza. Pozastavenie relácie.
Zobrazenie hlavného menu.
PLAY/PAUSE
Pozastavenie/opätovné
spustenie prehrávania relácie.
SKOK DOPREDU
Prepnutie na nasledujúcu
reláciu.

Spárovanie diaľkového ovládača
so set-top boxom
Set-top box sa dodáva s dvoma

Krok 1

typmi diaľkových ovládačov.

Stlačte na diaľkovom ovládači

OK

a hneď potom modré tlačidlo
Typ ovládača IR komunikuje

Postupujte podľa pokynov,

so set-top boxom infračerveným

ktoré sa objavia na TV obrazovke.

svetlom (IR, infra-red).
Krok 2
Typ ovládača RF komunikuje

Stlačte na diaľkovom ovládači číselný

so set-top boxom rádiovou frekvenciou

kód, ktorý sa zobrazil v hornej časti

(RF, radio frequency).

obrazovky.

Set-top box s diaľkovým ovládačom

Diaľkový ovládač bol so set-top

typu IR spárovanie nevyžaduje.

boxom úspešne spárovaný.

Set-top box s diaľkovým ovládačom

Výhodou RF ovládača je,

typu RF (radio frequency) vyžaduje

že môžete ovládať svoju televíziu

pred prvým použitím spárovanie

z ktoréhokoľvek miesta, mimo

s ovládačom.

miestnosti, alebo cez prekážku.
Ovládač bude fungovať len so set-top
boxom, s ktorým je spárovaný.
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Zapnutie set-top boxu
Set-top box začne po pripojení káblov spúšťať službu NUO a komunikovať
so sieťou operátora. Počas spúšťania si sťahuje nastavenia a softvér
potrebný pre svoju činnosť.
Priebeh štartovania je signalizovaný

Počkajte kým sa štart set-top boxu

percentuálnymi ukazovateľmi stavu.

vykoná až dokonca. To môže trvať
niekoľko minút.

Kompletný (dlhý) proces spustenia
prebieha vždy po znovupripojení

Set-top box odporúčame pri bežnom

set-top boxu k napájaniu (do elektriny).

používaní vypínať a zapínať diaľkovým

Počas spúšťania TV obrazovka

ovládačom.

niekoľkokrát blikne alebo zostane
na pár

Po zapnutí sa spustí vysielanie

sekúnd čierna.

TV takmer okamžite, približne
do 10 sekúnd.
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Často kladené otázky
Ako si nahrám reláciu?

Aký je môj PIN?

Na diaľkovom ovládači stlačte

Prednastavený PIN kód je 0123.

červené tlačidlo

PIN si vo vlastnom záujme zmeňte

tlačidla

OK

, alebo po stlačení

použite ovládaciu ikonu

na inú číselnú kombináciu.

v pravej spodnej časti obrazovky.

Ako si spustím rádio?
Nahrávať relácie vás naučíme

Stlačte na diaľkovom ovládači

v kapitole NAHRÁVANIE.

tlačidlo

. Presuňte sa šípkami

na položku Skupiny staníc a stlačte

Ako si zobrazím titulky?

Nastavte sa na položku Rádia

Počas sledovania relácie stlačte

a stlačte

tlačidlo

OK

na ikonu

. Šípkou vpravo

OK

OK

.

sa presuňte

v pravej spodnej časti

Do skupiny staníc Rádia

obrazovky. Tu môžete zvoliť

sa jednoduchšie dostanete stlačením

pre reláciu jazykovú stopu a titulky.

číslice 0 na diaľkovom ovládači.

Druhá možnosť je cez tlačidlo
potom zadajte stránku 888.
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TEXT

Často kladené otázky
Ako si zoradím alebo skryjem
niektoré TV stanice?
V MENU v položke Skupiny staníc
zvoľte Editácia skupín.

(pokračovanie)

Ako jednoducho vyhľadám
reláciu, ktorá bola vysielaná
pred niekoľkými dňami,
alebo bude vysielaná
o niekoľko dní?

Ako si zoradiť televízne stanice

Ak viete kedy a na ktorej televíznej

podľa seba vás naučíme

stanici bola/bude relácia vysielaná,

v kapitole SKUPINY STANÍC.

nájdite ju v programovom sprievodcovi
EPG pomocou kalendára.

Ako si vytvorím vlastnú
skupinu TV staníc?

Kalendár vás naučíme používať

V MENU v položke Skupiny staníc

v kapitole KALENDÁR.

zvoľte Editácia skupín.
Ak neviete kedy a na ktorej televíznej
Ako si vytvoríte vlastné skupiny staníc

stanici bola/bude relácia vysielaná,

vás naučíme v kapitole SKUPINY STANÍC.

vyhľadajte reláciu stlačením tlačidla
lupa

.

Vyhľadávať relácie vás naučíme
v kapitole VYHĽADANIE RELÁCIE.
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Pozerám TV
Prepínanie TV staníc a zoznam TV staníc
Počas pozerania televízneho vysielania prepnete na inú TV stanicu zvolením
čísla stanice na diaľkovom ovládači. Lepší spôsob je použitie zoznamu TV staníc.
Počas pozerania televízneho

V zozname staníc sa pohybujete

vysielania stlačte na diaľkovom

šípkami

ovládači šípku

rýchlejšie, po stránkach, tlačidlami

alebo

.

. V zozname listujte

V ľavej časti obrazovky sa zobrazí
zoznam TV staníc.

Šípkou

aktivujete zobrazenie

podrobných informácii o relácii.
Počas zobrazenia podrobných informácii
stále fungujú tlačidlá pre pohyb
po zozname staníc šípky
a tlačidlá

Vpravo dolu sa zobrazia

ovládacie ikony, ktorých funkcie a použitie
si vysvetlíme na ďalšej strane.
Zobrazenie zoznamu TV staníc ukončíte
tlačidlom
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na diaľkovom ovládači.

Pozerám TV

(pokračovanie)

Programový sprievodca EPG
Ponuku staníc a vysielaných relácií zobrazíte stlačením
tlačidla

alebo

na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa

programový sprievodca EPG. Programový sprievodca
patrí medzi najdôležitejšie ovládacie prvky televízie
novej generácie.
Na jednom riadku programového

Na vybratej stanici zobrazí zoznam relácií

sprievodcu sú časovo usporiadané

Kalendár

relácie jednej televíznej stanice.

Prepne na práve vysielanú reláciu.
Rovnakú funkciu má žtlé tlačidlo ovládača

Medzi reláciami na jednej televíznej

Prehrá vybratú reláciu reláciu od začiatku.

stanici sa presúvate tlačidlami šípka

Rovnakú funkciu má zelené tlačidlo ovládača

vpravo

Nahrá vybratú reláciu, alebo zmaže reláciu

a šípka vľavo

z uložených nahrávok. Rovnakú funkciu

Medzi TV stanicami sa presúvate

má červené tlačidlo ovládača

tlačidlami šípka hore

Podrobné informácie o vybratej relácii.

Stláčaním tlačidiel

a šípka dolu
rýchlo listujete

v zozname TV staníc po stranách.
Zvoľte reláciu a potvrďte tlačidlom

MENU. Otvorí ponuku na ľavej strane obrazovky.
Rovnakú funkciu má modré tlačidlo ovládača

OK

ovládate zvolením ikony a potvrdením

Kurzor sa presunie do spodnej časti

tlačidlom

obrazovky na ovládacie ikony. Reláciu

na diaľkovom ovládači.
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OK

, alebo farebnými tlačidlami

Kalendár
Kalendár slúži v programovom

Presuniete sa na ikony v pravej

sprievodcovi EPG na rýchly presun

spodnej časti obrazovky. Šípkami

medzi dňami/dátumami programu

sa presuňte na ikonu kalendár

televízie.

a potvrďte tlačidlom

Počas pozerania stlačte na diaľkovom

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí

ovládači tlačidlo

kalendár. Šípkami doľava

Potom stlačte

OK

alebo

OK

a doprava

sa posúvate po dňoch. Vyberte deň
a potvrďte stlačením

OK

Dostanete sa do programovej ponuky
na zvolený deň/dátum. Šípkami ovládača
sa kurzorom presúvate po jednotlivých
staniciach a reláciách.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
alebo

sa presúvate tam a späť

medzi kalendárom a programovým
sprievodcom EPG.
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Práve sledovaná relácia
Počas sledovania relácie stlačte
tlačidlo

OK

. Zobrazí sa informačná lišta.

Obsahuje:
1.

Názov relácie a aktuálnu stanicu

2.

Časovú os relácie

3.

Ikony pre ovládanie relácie

4.

Náhľady na relácie, ktoré vysielajú

3.

1.
2.

4.

ostatné televízne stanice

Šípkami ovládača sa presúvate medzi
časovou osou a ovládacími ikonami.

Pretáčanie dopredu. Dĺžku pretočenia ovládate

Tlačidlom

viacnásobným stláčaním tlačidla

OK

výber potvrdíte.

OK

Skok na nasledujúcu reláciu alebo návrat
Spustenie relácie od začiatku. Rovnakú

do živého vysielania práve vysielanej relácie.

funkciu má zelené tlačidlo ovládača

Nahratie relácie alebo zmazanie nahrávky.

Pretáčanie späť. Dĺžku pretočenia

Rovnakú funkciu má červené tlačidlo ovládača

ovládate viacnásobným stláčaním

Informácie o relácii.

tlačidla

Nastavenie relácie. Tu môžete meniť kvalitu

OK

Pauza – pozastavenie relácie.

obrazového streamu, zvukovú stopu a titulky.

Rovnakú funkciu má žlté tlačidlo

MENU. Otvorí menu na ľavej strane obrazovky.

ovládača

Rovnakú funkciu má modré tlačidlo ovládača
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Informácie o relácii
Počas sledovania relácie sa stlačením

Voľba menu Podobné vyhľadá podobné

tlačidla

relácie na všetkých TV staniciach vašej

na diaľkovom ovládači

zobrazia informácie o relácii.

programovej ponuky.

V menu v ľavej spodnej časti obrazovky

V pravej spodnej časti obrazovky

si v položke O relácii zobrazíte podrobný

sú ovládacie ikony. Tu si reláciu

popis relácie a jej hodnotenie

prepnete, spustíte od začiatku, nahráte.

v percentách. V položke Relácie nájdete
ďalšie vysielacie časy, kedy sa relácia

Medzi ovládacími ikonami vpravo

vysielala. Ak je relácia seriál, zobrazia

a menu zobrazenom vľavo sa presúvate

sa epizódy seriálu.

šípkami ovládača. Výber potvrdíte
tlačidlom

OK

Prepnutie na reláciu. Rovnakú funkciu
má žlté tlačidlo ovládača
Spustenie relácie od začiatku. Rovnakú
funkciu má zelené tlačidlo ovládača
Nahratie relácie alebo zmazanie nahrávky.
Rovnakú funkciu má červené tlačidlo
ovládača
MENU. Otvorí menu na ľavej strane
obrazovky. Rovnakú funkciu má modré
tlačidlo ovládača

Nahrávanie
Takmer všetky TV stanice vašej programovej ponuky podporujú funkciu
nahrávania. Nahraté relácie sa ukladajú do dátového úložiska operátora.
Relácia sa vždy nahrá celá od začiatku.
Po nahratí je relácia v programovom
sprievodcovi EPG označená ikonou
Nahrať alebo nastaviť nahrávanie

nahratia

môžete u relácie, ktorá:
Svoje nahrávky nájdete v ponuke
1.
2.

MENU v položke Nahrávky.

sa práve vysiela
skončila a je zobrazená v Programovom
sprievodcovi EPG

3.

ešte nebola vysielaná a je zobrazená
v programovom sprievodcovi EPG

Na TV stanici môžete relácie nahrávať,
ak sa v ponukách a ovládacích
obrazovkách zobrazuje v spodnej časti
obrazovky ikona

. Rovnakú funkciu

má na diaľkovom ovládači červené
tlačidlo
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Nahrávanie

(pokračovanie)

Na diaľkovom ovládači stlačte

V pravej spodnej časti obrazovky

tlačidlo

Nahraté relácie sú zobrazené ovládacie

. Kurzorom sa presuňte

na položku Nahrávky. Potvrďte

ikony. Po ovládacích ikonách a zozname

tlačidlom

nahrávok sa presúvate šípkami

OK

na diaľkovom ovládači.
Otvorí sa obrazovka so zoznamom
všetkých nahrávok. Nájdete tu nahraté

Ovládacími ikonami môžete

relácie a tiež relácie, pri ktorých máte

nahrávku prehrať od začiatku, prehrať

nastavené nahrávanie. Tie budú

od rozpozeraného miesta, zmazať,

nahraté až po odvysielaní.

či zobraziť o nahrávke informácie.

Všimnite si
Medzi ovládacími ikonami

Šípkami ď iaľkového ovládača

v spodnej časti obrazovky nájdete

sa presuňte na ikonu Zoradiť.

ikonu s funkciou Zoradiť.
Takto si nahrávky zoradíte

Potvrďte stlačením tlačidla

OK

podľa abecedy, času vysielania,
času pridania, času ostávajúceho

Šípkami vyberte kritérium zoradenia

do zmazania nahrávky.

a potvrďte tlačidlom
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OK

Vyhľadanie relácie
Vyhľadávanie relácie v televíznom programe patrí medzi šikovné funkcie,
ktoré šetria váš čas. Vyhľadávať môžete podľa názvu relácie alebo žánru
(rozprávka, thriller, romantický, spravodajský, a ďalšie).
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo

Text vo vyhľadávacom okienku

lupa

editujete pomocou zobrazenej

. Na diaľkových ovládačoch

neobsahujúcich tlačidlo
tlačidlo

stlačte

klávesnice rovnako jednoducho

, zobrazí sa ponuka MENU.

Šípkami ovládača zvoľte položku
Vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom
Spustí sa obrazovka vyhľadávania
relácii a zobrazí sa klávesnica.
Po klávesnici sa pohybujete
šípkami diaľkového ovládača.
Stlačením tlačidla

OK

sa zvolené

písmeno alebo znak pridá
do textového okienka vľavo hore.
Po zadaní prvých troch písmen
a znakov sa začnú zobrazovať
výsledky vyhľadávania.
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ako na skutočnej klávesnici
počítača.

OK

Vyhľadanie relácie
Červené tlačidlo

(pokračovanie)

na diaľkovom ovládači má funkciu mazania znakov.

Text zadaný vo vyhľadávacom okienku potvrďte na zobrazenej klávesnici
klávesom

. Po potvrdení sa klávesnica skryje. Rovnakú funkciu

ako stlačenie klávesu

má zelené tlačidlo

na diaľkovom ovládači.

Po vyhľadaných reláciach sa pohybujete

položiek. Funkcie týchto volieb sú

šípkami diaľkového ovládača. Stlačením

vysvetlené v kapitole INFORMÁCIE

tlačidla

O RELÁCII.

OK

vyberiete reláciu. Zobrazí

sa náhľad zvolenej relácie.
V ponuke Relácie si šípkami ovládača
V ľavej časti obrazovky sa zobrazia

zvoľte epizódu relácie. Spustite

3 položky O relácii, Relácie a Podobné.

stlačením tlačidla

Šípkou

funkciu má zelené tlačidlo

sa presuniete na skupinu

OK

. Rovnakú

diaľkového ovládača.
Do vyhľadávacieho okna sa vrátite
stlačením tlačidla

na diaľkovom

ovládači. Šípkou doľava
tlačidla

OK

a stlačením

sa nastavíte kurzorom

do textového vyhľadávacieho okienka.
Znovu sa na obrazovke zobrazí
klávesnica.
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Skupiny staníc
Slúži na zoradenie TV staníc alebo pre vytvorenie vlastných zoznamov
TV staníc. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo

, zobrazí na ponuka MENU.

Šípkami ovládača zvoľte položku Skupiny staníc a potvrďte tlačidlom
Zobrazí sa podmenu Výber skupiny.
Set-top box obsahuje dve prednastavené skupiny staníc.
V skupine staníc Televízie sú všetky TV stanice vašej programovej
ponuky. V skupine Rádia nájdete najpočúvanejšie rádia
v digitálnej štúdiovej kvalite.

Zmena poradia TV Staníc
Nachádzate sa v podmenu
Výber skupiny. Šípkou dolu
sa presuňte na položku Editácia
skupín a potvrďte tlačidlom

OK

Zobrazí sa obrazovka Skupiny
staníc. Vpravo sa zobrazuje
zoznam staníc označenej skupiny
staníc.
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OK

Skupiny staníc

(pokračovanie)

Šípkou vpravo

sa presuňte na zoznam

staníc. Šípkami

sa presúvate

Po ukončení zmien v poradí staníc
stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo

kurzorom medzi TV stanicami.

alebo šípka

TV Stanicu označte stlačením tlačidla
a šípkami hore

dolu

OK

ju presuňte

na novú pozíciu v zozname. Stlačením
OK

presun potvrdíte.

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
správa s otázkou. Uloženie zmeny
potvrdíte presunutím kurzora na Áno
a stlačením tlačidla

OK

Vytvorenie novej skupiny staníc
Nachádzate sa v podmenu Výber skupiny. Šípkou dolu
Editácia skupín a potvrďte tlačidlom

OK

sa presuňte na položku

. Zobrazí sa obrazovka Skupiny staníc.

Vpravo sa zobrazuje zoznam staníc označenej skupiny staníc.
Šípkou dolu

sa presuňte na položku

Pridať skupinu a potvrďte stlačením

OK

Na zobrazenej klávesnici napíšte
do textového okienka názov novej

Zobrazí sa klávesnica. Klávesnica

skupiny TV staníc. Zvolené písmená

sa ovláda rovnako ako klávesnica

a znaky potvrdzujete stlačením tlačidla

v kapitole VYHĽADANIE RELÁCIE.

OK

na ovládači. Vpísaný text potvrďte

zeleným tlačidlom ovládača
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V skupinách staníc sa objaví
novovytvorená skupina.
Šípkami

nastavte

kurzor na túto skupinu
a šípkou doprava
sa presuňte na zoznam
staníc.
Stanice, ktoré si prajete
mať vo svojej novej
skupine vyberajte
šípkami

a potvrďte

stlačením tlačidla

OK

na diaľkovom ovládači.
Po pridaní staníc do novej
skupiny opustíte obrazovku
stlačením tlačidla

alebo

Obsah novej skupiny staníc uložíte

na diaľkovom ovládači.

presunutím kurzora na Áno a potvrdíte

V spodnej časti obrazovky

stlačením tlačidla

sa zobrazí správa s otázkou.

ovládači.
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OK

na diaľkovom

MENU
V ponuke MENU nájdete odkazy na najdôležitejšie funkcie televízie NUO. Cez MENU
ľahko vstúpite do programového sprievodcu EPG, do svojich nahrávok, či vyhľadáte
reláciu. Ponuku MENU si zobrazíte stlačením tlačidla
Po ponuke sa pohybujete šípkami

MENU / položka Program
Zvolením položky Program sa zobrazí

na diaľkovom ovládači.

. Výber položky potvrdíte tlačidlom

OK

relácií. Rovnakú funkciu majú tlačidlá
a

na diaľkovom ovládači.

Programový sprievodca EPG

Ako sa ovláda programový sprievodca

so zoznamom staníc a vysielaných

EPG nájdete v kapitole POZERÁM TV.

MENU / položka Nahrávky
V položke Nahrávky nájdete zoznam
relácii, ktoré ste si nahrali. Ako pracovať
s obrazovkou Nahrávky
nájdete v kapitole
NAHRÁVANIE.

MENU / položka Vyhľadávanie

MENU / položka Nastavenie

V tejto položke MENU vyhľadáte relácie

Slúži na nastavenie set-top boxu,

v programe televízie podľa ich názvu,

audio-stopy, kvality videa, vlastného

alebo žánru. Ako správne používať

PIN a množstva ďalších nastavení.

funkciu vyhľadávania nájdete v kapitole
VYHĽADANIE RELÁCIE.

O nastaveniach si podrobnejšie prečítate
v kapitole NASTAVENIE SET-TOP BOXU.

MENU / položka Skupiny staníc
Slúži na zoradenie TV staníc alebo
pre vytvorenie vlastných zoznamov
TV staníc.
Ako pracovať so skupinami TV staníc
nájdete v kapitole SKUPINY STANÍC.
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Nastavenie set-top boxu
Obrazovka Nastavenie slúži na nastavenie vlastností set-top boxu, zvukovej
stopy, kvality obrazu, vlastného PIN kódu a množstva ďalších nastavení.
Správnym nastavením dosiahnete výbornú kvalitu obrazu, zvuku,
či komfortnejšie ovládanie set-top boxu. Vypnutím niektorých funkcií
môžete zvýšiť výkon vášho set-top boxu.

Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo

zobrazí na ponuka

MENU. Šípkami

zvoľte

položku Nastavenia a potvrďte
tlačidlom

OK

Zobrazí sa obrazovka

Nastavenia.
Po položkách obrazovky sa
pohybujete šípkami diaľkového
ovládača. Voľbu potvrdíte
tlačidlom
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OK

Nastavenie set-top boxu

(pokračovanie)

Nastavenie / položka Užívateľ
Jazyk aplikácie – Tu nastavíte jazyk, ktorým s vami komunikuje set-top box.
Prednastavená hodnota je jazyk vybratý počas aktivácie set-top boxu.
Preferované poradie audia – Niektoré

Oneskorenie číselnej voľby – Počas

vysielané relácie obsahujú viacej

prepnutia na TV stanicu, zvolením jej

zvukových stôp. Set-top box sa podľa

čísla na diaľkovom ovládači, set-top

tohto nastavenia rozhodne, ktorú
zvukovú stopu spustiť. Tu si nastavíte

box chvíľu počká, až potom prepne

ich preferované poradie.

na zvolenú stanicu.

Preferované poradie titulkov – Niektoré

Pre mladších divákov je postačujúce

vysielané relácie obsahujú titulky. Titulky

oneskorenie nastaviť na 1 sekundu.

sa často vysielajú vo viacerých jazykoch.
Set-top box sa po zapnutí zobrazovania

Pre starších odporúčame nastaviť

titulkov musí rozhodnúť, ktorú jazykovú

na 2 sekundy.

variantu titulkov zobraziť. Tu si nastavíte
ich preferované poradie.
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Nastavenie set-top boxu
Tlačidlo TV zobrazí – Po stlačení tlačidla
alebo

na diaľkovom ovládači

(pokračovanie)

stanici. Stlačením tlačidla

sa naďalej

zobrazí programový sprievodca EPG.

sa zobrazí programový sprievodca EPG.
V tomto nastavení môžete zmeniť

Zmena PIN – Tu si zmeníte PIN kód,

správanie sa tlačidla

ktorým sú chránené zamknuté TV

.

stanice. Túto funkciu nazývame
Ak nastavíte na hodnotu Relácie stanice,

rodičovský zámok. Automaticky

po stlačení tlačidla

nastavený PIN kód je 0123.

sa zobrazí

zoznam relácii na práve pozeranej TV

Nastavenie / položka Stanica

medzi TV stanicami, ktoré sú odomknuté

Skupiny staníc – Slúži na zoradenie TV

(nie sú chránené PIN kódom).

staníc alebo pre vytvorenie vlastných
zoznamov TV staníc. Ako pracovať so

Nastavením na Áno zahrnie vyhľadávač

skupinami staníc si prečítate v kapitole

do výsledkov aj relácie nájdené

SKUPINY STANÍC.

na zamknutých TV staniciach.

Vyhľadávať v zamknutých – V kapitole

Zamykanie staníc – Tu označíte TV

VYHĽADANIE RELÁCIE sme popísali

stanice, ktorých pozeranie je chránené

ako vyhľadať reláciu. Vyhľadávač

PIN kódom. Túto funkciu nazývame

zabudovaný v set-top boxe vyhľadáva

rodičovský zámok.
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Nastavenie set-top boxu

(pokračovanie)

Nastavenie / položka Obraz

Skrývať OSD – Pri pozeraní TV a stlačení

Režim video výstupu – Tu nastavíte

tlačidla

kvalitu obrazu HDMI výstupu.

objaví informačná lišta s časovou osou

Vyššia hodnota znamená lepší obraz.

a ovládacími ikonami (OSD, on-screen

Moderné TV prijímače podporujú

display). Lišta sa zobrazí aj po prepnutí

Full HD obraz (1080p). Odporúčané

na inú TV stanicu. Po niekoľkých

nastavenie je 1080p.

sekundách sa OSD lišta sama skryje.

Pomer strán – Tu nastavíte pomer strán

Odporúčané nastavenie času skrývania

vášho TV prijímača. Ak máte širokouhlý

lišty je 5, alebo 10 sekúnd.

OK

na diaľkovom ovládači sa

TV prijímač, nastavte pomer na 16:9.
Súvisiace relácie – Pri pozeraní
Prispôsobenie – Ak je na širokouhlom

TV vysielania a stlačení tlačidla

TV prijímači s pomerom strán 16:9

na diaľkovom ovládači sa objaví

zobrazovaná staršia relácia natočená

informačná lišta s časovou osou

s pomerom strán 4:3, set-top box

a ovládacími ikonami.

OK

obraz prispôsobí. Odporúčané
nastavenie je proporčné.

Pod ovládacími ikonami sa zobrazuje
pole náhľadov na relácie vysielané
na ostatných TV staniciach.
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Nastavenie set-top boxu

(pokračovanie)

Po náhľadoch sa posúvate šípkami

Vypnutím tejto funkcie zvýšite výkon

doľava

svojho set-top boxu. Odporúčané

a doprava . Tlačidlom

OK

prepnete na zvolenú reláciu.

nastavenie je Nie.

Nastavenia / položka Zariadenie
Informácie o zariadení – Zobrazí technické informácie o set-top boxe,
ktoré sa používajú pri riešení problémov.
Automatické vypnutie – Tu nastavíte

Povoliť animácie – Ak sú povolené

čas, po ktorom sa pri nečinnosti

animácie, set-top box pri zobrazovaní

používateľa set-top box vypne a uvedie

grafických ovládacích prvkov vytvára

do režimu stand-by. Odporúčané

plynulý prechod (animáciu).

nastavenie pri používaní set-top boxu

Vypnutím animácii zvýšite výkon svojho

v domácnosti je 4 hodiny.

set-top boxu. Odporúčané nastavenie
je Nie.

Automatické zamykanie – Tu nastavíte
čas, po ktorom sa TV stanice chránené

Reštartovať aplikáciu – Spustí set-top

PIN kódom automaticky zamknú.

box a službu NUO od začiatku.
Používa sa pri riešení problémov.

Odporúčané nastavenie je 10 minút,
alebo 1 hodina.
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Nefunguje vám TV? Prvá pomoc
Najčastejšie chyby televízie bývajú jednoducho odstrániteľné svojpomocne.
Môže to byť zle dotlačený konektor kábla, nesprávne zvolený vstup HDMI
na TV a podobne. Predtým ako nás budete kontaktovať so servisnou
požiadavkou, vyskúšajte rady a tipy, ktoré vás naučíme v tejto kapitole.
1. Vytiahnite z elektrickej zásuvky

5. Ak sa Vám na TV nezobrazí nič (čierna

set-top box min. na 10 sekúnd.

obrazovka), alebo sa zobrazí hláska

Ak máte switch alebo WiFi router,

Žiadny signál/No signal postupujte

vytiahnite z elektrickej zásuvky min.

nasledovne. Ak máme TV pripojený

na 10 sekúnd aj tie.

cez HDMI vstup, prepnite na ovládači
od TV na iné HDMI vstupy podľa typu TV:

2. Skontrolujte, či správne doliehajú
všetky káble. Dotlačte ich do TV,

• TV Samsung – postupne stláčajte

switchu, WiFi routera alebo set-top

na ovládači od TV tlačidlo s nápisom

boxu.

SOURCE alebo HDMI

3. Znovu zapojte do elektrickej zásuvky

• TV LG – postupne stláčajte

napájací kábel od set-top boxu (switcha,

na ovládači od TV tlačidlo s nápisom

WiFi routera).

INPUT

4. Zapnite najprv set-top box, až potom

• TV SONY – postupne stláčajte

TV. Na TV aj na set-top boxe musí svietiť

na ovládači od TV tlačidlo so znakom

zelená kontrolka.

OBDĹŽNIK SO ŠÍPKOU alebo AVG
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Nefunguje vám TV? Prvá pomoc

(pokračovanie)

• TV SENCOR – postupne stláčajte

7. Ak sa na TV po niekoľkých sekundách

na ovládači od TV tlačidlo s nápisom

zobrazí hláška Error 1: No network

SOURCE

available, skontrolujte pripojenie
Ethernet (internetového) kábla

• TV Philips – postupne stláčajte

do set-top boxu.

na ovládači od TV tlačidlo s nápisom
SOURCE

8. Niekedy môže spôsobovať problémy
so zvukom a obrazom starý typ softvéru

6. Po zapnutí TV a set-top boxu

(firmvéru) vo vašom TV. Skontrolujte

sa televízia NUO začne štartovať.

na web stránke výrobcu vášho TV,
či sú dostupné pre váš typ TV

Štartovanie set-top boxu sme popísali

aktualizácie softvéru (firmvéru).

v kapitole ZAPNUTIE SET-TOP BOXU.

Ak máte doma iný TV, skúste ho
k set-top boxu pripojiť.

Ak sa set-top box neštartuje prvý
krát, štart prebehne rýchlejšie.
Na TV obrazovke sa zobrazí logo NUO.

Ak sa vám pomocou týchto postupov

Obrazovka môže zostať počas štartu

a tipov nepodarilo televíziu NUO opraviť,

i viac krát na niekoľko sekúnd čierna.

nahláste servisnú požiadavku na našom
zákazníckom centre, alebo volajte našu

Približne po 30 sekundách sa set-top

zákaznícku linku.

box naštartuje a zobrazí sa vysielanie
prvej TV stanice.
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Kontakty nájdete na zadnej strane :-)

NUO.SK

CONDORNET, WEBEROVA 12220, PREŠOV
Zákaznícka linka 0915 181 111
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WWW.CONDORNET.SK, internet@condornet.sk

