
Návod na použití portálu 802
Použití nápovědy

Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače
(Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí
rolovacích tlačítek.

 

Opuštění nápovědy se provádí stiskem klávesy BACK.

Dálkový ovladač

Seznam funkčních kláves

Pokud je kanál přes celou obrazovku



Klávesa Akce
Navigační
tlačítko vpravo Zvýšení hlasitosti

Navigační
tlačítko vlevo Snížení hlasitosti

Navigační
tlačítko nahoru Snížení čísla kanálu

Navigační
tlačítko dolů Zvýšení čísla kanálu

OK
Zobrazí název právě hraného pořadu a programu
následujícího s grafickým a číselným zobrazením konce
právě hraného pořadu

OK 3x
Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně
přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší
stiskem OK

Menu Přechod do zobrazení menu programová nabídka
www Internetový prohlížeč
+ hlasitost Zvýšení hlasitosti
- hlasitost Snížení hlasitosti
Tlačítko
umlčení zvuku

Stiskem tlačítka provedete umlčení hrajícího zvuku a
opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku

INFO 1x Zobrazí se právě hrající pořad s grafickým a textovým
zobrazením konce pořadu a pořad následující.

Klávesy 0-9 Navolení pořadového čísla kanálu.

Pokud se nacházíte v menu programová nabídka

Klávesa Akce
Navigační
tlačítko
vpravo

Přesun o stránku dolů

Navigační
tlačítko vlevo Přesun o stránku nahoru

Navigační
tlačítko
nahoru

Pohyb v menu směrem nahoru. Zároveň v dolní části
dochází k zobrazení hrajícího a následujícího pořadu.

Navigační
tlačítko dolů

Pohyb v menu směrem dolů. Zároveň v dolní části
dochází k zobrazení hrajícího a následujícího pořadu.

OK
Pokud se nacházíte na jiném než právě hrajícím pořadu,
tak dojde k přepnutí. Pokud se nacházíte na právě
hrajícím pořadu, dojde k přepnutí zobrazení na celou



obrazovku.

OK 3x
Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně
přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší stiskem
OK

Rolovací
tlačítko
vpravo

Přesun na menu vpravo. 1x změna audio jazyka, 2x
Změna/zapnutí titulkového jazyka

Rolovací
tlačítko vlevo Přesun na menu vlevo

Menu Přechod do zobrazení kanálu na celou obrazovku
www Internetový prohlížeč
+ hlasitost Zvýšení hlasitosti
- hlasitost Snížení hlasitosti
Tlačítko
umlčení
zvuku

Stiskem tlačítka provedete umlčení hrajícího zvuku a
opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku

INFO 1x Zobrazí se právě hrající pořad s grafickým a textovým
zobrazením konce pořadu a pořad následující.

INFO 2x
Zobrazí se celkové EPG bez videa na pozadí. Při přepnutí
funkce zůstává. Video se přepne do celoobrazovkového
zobrazení.

Klávesy 0-9 Navolení pořadového čísla kanálu.

Pokud se nacházíte v menu televizní program (EPG)

Klávesa Akce
Navigační
tlačítko vpravo Posun o jeden televizní pořad do budoucna

Navigační
tlačítko vlevo Posun o jeden televizní pořad do minulosti

Navigační
tlačítko nahoru

Zobrazení televizního programu pro kanál s pořadovým
číslem o jedna menší.

Navigační
tlačítko dolů

Zobrazení televizního programu pro kanál s pořadovým
číslem o jedna větší.

www Internetový prohlížeč

INFO Návrat na kanál pro který jste si právě zobrazovali
televizní program.

OK Provede se znovunačtení informací.

OK 3x
Zapne autoscanování. Pořady se budou postupně
přepínat v časových intervalech. Funkce se zruší
stiskem OK



Klávesy 0-9 Navolení pořadového čísla kanálu.

Žluté tlačítko Start teletextu. Ukončíte jej tlačítkem s tečkou v
kroužku.

Popis voleb

Navolení kanálu

1.) Zvolení kanálu se provádí zadáním jeho čísla pomocí dálkového
ovládání a to jak v menu programové nabídky, tak i v zobrazení přes
celou obrazovku

2.) Další možnosti změny kanálu je postupná změna navigačními tlačítky
nahoru a dolů. V celoobrazovkovém zobrazení kanálu není nutno nijak
tuto volbu potvrzovat. V menu programové nabídky je nutno volbu potvrdit
stiskem tlačítka OK.

Navolení hlasitosti

Nejdříve nastavte na televizním přijímači hlasitost tak, aby Vám
vyhovovala. Po té můžete hlasitost donastavovat na setopboxu. Pokud již
nejde hlasitost zvýšit, nebo snížit na setopboxu učiňte tak na televizním
přijímači. Hlasitost na setopboxu se nastavuje stiskemtlačítek "+ hlasitost"
a "- hlasitost". Pokud se nacházíte v celoobrazovkovém zobrazení, tak pro
zjednodušení můžete provádět stiskem navigačních tlačítek vpravo a
vlevo. Při změně zvuku dochází k zobrazení symbolů a pruhu
označujícího úroveň hlasitosti. Každý program ihned po přepnutí
zreguluje svou hlasitost tak, aby úroveň zvuku nekolísala. Po přepnutí tak
naroste, nebo se sníží velikost pruhu označujícího intenzitu zvuku.

Umlčení zvuku

Umlčení hrajícího zvuku provedete stiskem tlačítka pro umlčení zvuku a
opětovným stiskem obnovíte původní nastavení zvuku. Pokud je zvuk
umlčen, na obrazovce se trvale zobrazuje symbol vypnutého zvuku.
Pokud je zvuk obnoven dočasně se zobrazí symbol zapnutého zvuku s
pruhem označujícím úroveň zvuku.

Menu programů

Vstup do menu programů i jeho opuštění provedete stiskem tlačítka
MENU. Posun v menu provedete pomocí navigačních tlačítek. Tlačítka
nahoru a dolů posunují o jeden program. Talčítka vpravo a vlevo posunují
o jednu stránku.

Televizní program (EPG)



Co se na kterém kanálu běží a jakébudou pořady navolítestiskem tlačítka
INFO. Zobrazí se právě hrající kanál, kde v horní části nabídky se nachází
pořad, který právě hraje. Posunutí na následující nebo předchozí pořad
provedete stiskem rolovacích tlačítek vpravo a vlevo. Přechod na další a
předchozí televizní kanál provedete stiskem navigačních kláves nahoru a
dolů. Další možností pro přechod na jiný televizní program je navolení
jeho pořadového čísla pomocí čísel na ovladači. Tlačítkem INFO
přepínáte tři typy nastavení EPG. Po prvním stisku se zobrazí text na
popředí hrajícího kanálu. Po dalším stisku se zobrazí EPG bez videa, ale
se stále hrajícím zvukem a také se zobrazí obrázky patřící k EPG. Po
dalším stisku se dostanete do stavu po zapnutí setopboxu, kdy se při
přepnutí, nebo stisku OK zobrazí krátká informace o hrajícím a
následném pořadu. Při přepínání není tato volba uvedena do původního
nastavení.

Autoscanování

Pokud stisknete 3x OK setopbox bude postupně procházet všechny
programy ve vaší televizní nabídce. Tato funkce je dostupná i ve všech
režimech info a je možno nechat tuto funkci zapnutou a přepínat režimy
info. Funkci vypnete dalším stiskem OK.

Přepínání audio jazyka

Do přepínání audio jazyka se dostanete v menu programů stiskem
rolovacího tlačítka tlačítka vpravo. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a
dolů provedete změnu jazyka a tlačítkem OK změnu potvrdíte. Pomocí
rolovacího tlačítka vpravo nebo stiskem menu nabídku opustíte. Jazyk
který jste zvolili se bude nastavovat i u ostatních přepínaných kanálů.
Nastaví se však pouze pokud se nachází na daném kanálu a pokud je
pojmenován pomocí tří písmenek (např.ces). Volbu odstraníte zvolením
češtiny, resetem portálu, nebo vypnutím setopboxu.

Přepínání titulkového jazyka

Do přepínání titulkového jazyka se dostanete v menu programů dvojitým
stiskem rolovacího tlačítka tlačítka vpravo. Pomocí navigačních tlačítek
nahoru a dolů provedete změnu jazyka a tlačítkem OK změnu potvrdíte.
Pomocí rolovacího tlačítka vpravo nebo stiskem menu nabídku opustíte.
Jazyk který jste zvolili se nebude nastavovat i u ostatních přepínaných
kanálů.

Nahrávání

Nahrávání navolíte stiskem žlutého (Nahrávání) funkčního tlačítka.



Klávesa Akce
Červené
tlačítko Start nahrávání

Zelené
tlačítko Zastavení nahrávání

Žluté tlačítko Smazání nahrávky
Načasovat Načasovat nahrávku

play/pause Přehrávání, pozastavení nahrávek, které vyberete pomocí
navigačních kláves nahoru a dolů

stop Zastavení nahrávek.

zpomalení Zpomalí přehrávanou nahrávku.(nahrávka se pouze
zpomaluje až po zastavení)

zrychlení Zrychlí přehrávanou nahrávku.

Nahrávání je možno provést pouze u setopboxů VIP-1970-9TDB nebo u
jiného typu setopboxu s externím USB diskem. Externí USB disky
dodáváme již připravené pro nahrávání. Disk je nutno připojit k setopboxu
a setopbox zapnout.

Načasování nahrávání

Nahrávání navolíte stiskem žlutého (Nahrávání) funkčního tlačítka a po té
stiskem modrého tlačítka načasovat. Do nabídky se lze také dostat
mačkáním rolovacího tlačítka doleva, nebo doprava.

Klávesa Akce

Červené tlačítko
(Smazat)

Smaže zvolený záznam o načasování nahrávky.
Pokud je záznam již prošlý, je smazán automaticky.
Pokud je záznam právě přehráván nedojde k jeho
smazání.

Zelené tlačítko
(Uložit)

Ukládá zvolený záznam z formuláře do seznamu
načasovaných nahrávek.

Žluté tlačítko
(Předchozí) Posun doleva ve formuláři

Zelené tlačítko
(Následující) Posun doprava ve formuláři

Rolovací tlačítko
nahoru Změna předvoleného políčka ve formuláři o jedna výše

Rolovací tlačítko
dolů Změna předvoleného políčka ve formuláři o jedna níže

Všechny načasované nahrávky které mají čas ukončení nahrávání v



minulosti jsou smazány ze seznamu načasovaných nahrávek.

Teletext

Teletext navolíte stiskem zeleného (Aplikace) funkčního tlačítka a stiskem
žlutého funkčního tlačítka (Teletext). Ukončíte jej stiskem tlačítka pro
televizi. Do nabídky se lze také dostat mačkáním rolovacího tlačítka
doleva, nebo doprava.

Internet

Internet navolíte stiskem zeleného (Aplikace) funkčního tlačítka a stiskem
modrého funkčního tlačítka (Web). Ukončíte jej stiskem tlačítka pro
televizi.

V prohlížeči internetu jsou použitelná tato tlačítka na dálkovém ovladači:

Navigační tlačítka

Klávesa Akce
Navigační
tlačítka pohyb šipky

OK Potvrzení volby
Rolovací
tlačítka Pohyb mimo viditelnou plochu

www

Při stisku tlačítka se otevře volba zadání internetové adresy.
Pokud budete psát znaky pomocí dálkového ovladače
zapněte si prosím klávesnici na obrazovku stiskem tlačítka
TEXT. Vhodnější je ale použít bezdrátovou (infra) klávesnici
či USB klávesnici.

Čísla Čísla je možno zadat pomocí numerické klávesnice na
dálkovém ovladači stejně jako na infra či USB klávesnici


