Užívateľská príručka
Digitálnej káblovej televízie SUPER TV

Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vám poďakovali za výber našej digitálnej
sluţby SUPER TV. SUPER TV výrazne mení spôsob, akým budete
sledovať Vaše obľúbené TV stanice. Kvalitou a funkciami sa
výrazne odlišuje od beţnej TV a vo viacerých prípadoch prekračuje
moţnosti nových konkurenčných riešení. Aby bol Váš záţitok z
pouţívania SUPER TV ešte príjemnejší, radi by sme Vám
predstavili jej funkcie.

Váš operátor

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:
02 / 20 20 20 20
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1. ZÁKLADNÉVLASTNOSTI
Pre čo najlepšie vyuţitie našej sluţby Vám odporúčame
pozorne sa povenovať kaţdej z nasledovných vlastností:
1. kvalita obrazu – prinášame Vám najlepšiu dostupnú kvalitu
obrazu. Odporúčame Vám preto pouţívať kvalitný TV
prijímač a audio sústavu, pripojené HDMI káblom
2. EPG – prehľadný sprievodca programov cez ponuku
kanálov, alebo cez programového sprievodcu
3. Pause TV – pozastavenie ţivého vysielania
4. StartOverTV – spustenie práve vysielanej relácie od
začiatku
5. TimeShifting – spustenie starších relácií z ponuky
programov vysielaných za posledných 24 hodín
6. nPVR – nahrávanie relácií na virtuálny sieťový
videorekordér
7. PVR – moţnosť zakúpenia STB s hard-diskom a nahrávanie
relácií zo všetkých programov
8. VoD – virtuálna videopoţičovňa
9. rádia – počúvanie slovenských rádií v digitálnej kvalite
10. veľa ďalších moţností osobného nastavenia Vašej televízie
Pri vhodnom pouţívaní uvedených funkcií Vám môţe naša
sluţba významne spríjemniť Váš voľný čas. Uţ sa nebudete
musieť ponáhľať, aby ste stihli sledovať svoju obľúbenú reláciu.
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2. ZÁKLADNÁ OBSLUHA ZARIADENIA STB A
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
K našej digitálnej TV ste obdrţali aj tzv. Set-Top-Box (STB) s diaľkovým
ovládaním. STB je zariadenie potrebné na príjem a ovládanie digitálnej TV. Jeho
inštaláciu a konfiguráciu zabezpečujú naši technici pri zavedení sluţby u Vás doma.
STB zapnete a vypnete stlačením červeného tlačítka v hornej časti diaľkového ovládača.

Prepnite Váš TV na AV kanál – pouţitím diaľkového ovládača k TV prijímaču. Pokiaľ je
STB pripojený prostredníctvom HDMI - kvôli kvalite obrazu toto riešenie jednoznačne
odporúčame - vyberte na diaľkovom ovládači k TV moţnosť sledovať pripojené
zariadenie cez rozhranie HDMI. Moderné TV prijímače dokáţu sami rozpoznať
a automaticky prepnúť potrebný AV vstup.
Hlasitosť zvuku regulujete pomocou STB. Nastavte na Vašom TV primeranú úroveň
hlasitosti a odloţte diaľkový ovládač k TV. Nebudete ho potrebovať pri prevádzke našej
digitálnej TV (slúţiť bude len na zapnutie a vypnutie TV na diaľku). Tlačítka na ovládanie
hlasitosti sú podľa druhu diaľkového ovládača buď na boku alebo v hornej časti pod
tlačítkom Zapnúť / Vypnúť.
alebo
Prepínanie TV kanálov prostredníctvom numerických tlačítiek na diaľkovom ovládači –
toto je jedna z moţnosti, ako si môţete prepnúť TV kanál. Pokiaľ viete, ţe program, ktorý
chcete sledovať, je na 3. mieste, stlačte číslo 3. Prepínanie programov pomocou
numerických tlačítiek je pomalšie, nakoľko po stlačení prvého čísla STB čaká, či nemáte
v pláne stlačiť druhé číslo pri voľbe dvojciferného kanálu. Preto v určitých prípadoch
môţe byť pohodlnejšie prepínanie kanálov inými postupmi uvedenými ďalej.
Jednoduchý tip: ak sledujete dva programy – na jednom beţí reklama, na druhom sa
program ešte nezačal, prepínanie medzi týmito dvomi predtým zvolenými programami
vykonáte cez funkčné tlačítko s označením „Back“.
alebo

V príručke budeme označovať tlačítka na diaľkovom ovládaní úvodzovkami („“) !
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3. DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Starší model

Nový model

zapnutie/vypnutie
hlasitosť
vypnutie zvuku (mute)
numerické tlačítka
kurzorové tlačítka a OK
stránkovacie tlačítka

Aj keď sú s novšími verziami Motorola STB dodávané nové diaľkové ovládače, ich
pouţívanie je veľmi podobné.
Základom ovládania je pouţívanie kurzorových tlačítiek (šípka vpravo/vľavo/hore/dole)
a tlačítka OK.
Dôleţitý význam majú nasledovné tlačítka, aj keď funkcie, ktoré zastupujú, sú
dosiahnuteľné pomocou kurzorových tlačítiek:
„MENU“ – otvorenie hlavnej ponuky – hlavné menu STB
„TV“ – zapnutie /vypnutie programovej ponuky EPG, alebo návrat do TV reţimu
STB
„BACK“ – zobrazenie
predchádzajúci program

predchádzajúcej

stránky,

alebo

prepnutie

na

„TEXT“ – zobrazenie/vypnutie teletextu
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4. ŠTART STB A ZÁKLADNÉ NASTAVENIE
Po zapnutí STB začne zariadenie štartovací proces, ku ktorému patrí aj jeho
komunikácia s centrálnym serverom a aktualizácia softvérového vybavenia.
Tento proces je sprevádzaný vykresľovaním piatich guličiek, ktorých význam je
veľmi dôleţitý v prípade riešenia problémov s pracovníkmi technickej podpory.
Na základe stavu a počtu vykreslených guličiek vieme posúdiť prebiehajúci
proces štartu.
V špeciálnych prípadoch, ak sa stretnete s problémom, keď Váš TV prijímač
nebude zobrazovať výstup z STB, môţe byť problém v základnom systémovom
nastavení video výstupov STB. Vtedy je potrebné vstúpiť do základného
systémového nastavenia STB a vykonať základné nastavenie nasledovným
spôsobom:
1. vypnite STB z elektriky,
2. zapnite STB a opakovane stláčajte tlačítko „MENU“ na diaľkovom ovládači
aţ kým sa nezobrazí modrá obrazovka systémového nastavenia STB,
3. v systémovom menu sa medzi jednotlivými voľbami pohybujete pomocou
kurzorových tlačítiek ak tlačítka „OK“. Vyberte voľbu „Video“, alebo „TV
system“ (závisí od modelu STB),
4. v nastavení video / TV system vyberte voľbu, ktorá zodpovedá Vášmu TV
prijímaču. Spravidla ide o nasledovné nastavenie:
TV system: PAL B/D/G/H/I
Video output: 1080i 1080i Video
5. kurzorom vľavo sa vráťte na hlavnú poloţku „Video“ alebo „TV system“
a prejdite kurzorom nadol na poloţku „Exit“, stlačte tlačítko „OK“ a potvrďte
voľbu „Save and Reboot“
6. následne sa STB reštartuje s novými nastaveniami.
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5. INFORMAČNÁ LIŠTA – EPG
Aktivujte ju stlačením „OK“ na diaľkovom ovládači k STB.

1. INFORMAČNÁ LIŠTA
Zobrazuje informácie o TV stanici (na lište hore), o práve vysielanom
programe (na lište vľavo), o nasledujúcom programe (na lište vpravo). Ďalej
obsahuje časovú os, ktorá hovorí o tom, odkedy a dokedy sa program vysiela
a koľko je uţ z neho v reálnom čase odvysielané – (ţltá čiara dole). Ďalej
obsahuje doplňujúce informácie ako je dátum a čas alebo dve ďalšie moţnosti
Kanály a Ponuka, ktoré sa vyvolajú stlačením šípky vpravo / vľavo – ako je
graficky znázornené na obrazovke vedľa týchto príkazov.
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2.

PONUKA
Vyvoláte ju stlačením tlačítka „Doprava“ kruhového ovládača
alebo

Zobrazí sa ponuka s dostupným funkciami pri prehrávanom programe. V rámci ponuky sa
pohybujete šípkami (nahor/nadol/vpravo/vľavo). Zvolenú voľbu aktivujete stlačením „OK“.

5.2.1. SPÄŤ
Tlačítko pre návrat do predchádzajúcej ponuky.

5.2.2. PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA
Budeme sa mu venovať v osobitnej podkapitole č.6.

5.2.3. PAUZA
Zastavíte sledovaný program a neskôr môţete v jeho sledovaní pokračovať. Pre
pozastavený program existuje časový limit 30 minút. Po tomto čase sa program prepne
na ţivé vysielanie.
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5.2.4. SLEDOVAŤ OD ZAČIATKU
Umoţňuje sledovať vybraný program od začiatku bez toho, ţe by ste ho uţ
predtým sledovali. Nikdy sa Vám nestane, ţe zmeškáte Váš obľúbený program. Program
si môţete pozrieť dokonca aj vtedy, ak uţ sa dávno skončil a vy ste ho nestihli nahrať.
Program, ktorý sledujete od začiatku, môţete posúvať na časovej lište dopredu aj
dozadu, prípadne ho môţete zastaviť. Pre pohodlnejšie ovládanie sme aktivovali funkciu
„zdvojených šípiek“ na diaľkovom ovládači, vďaka ktorým môţete preskočiť v 30
sekundových intervaloch dopredu a dozadu.
Pri prehrávaní relácie od začiatku je STB v reţime prehrávania záznamu podobne ako
keď prehrávate titul z videopoţičovne,
alebo
video-rekordéra.
V tomto
reţime má informačná lišta (po
stlačení tlačítka „OK“) rozšírené
funkcie,
ktorých
popis
nájdete
v kapitole 7.3.3. Zoznam TV staníc,
pre ktoré je táto funkcia dostupná,
nájdete na www.e-net.sk.

5.2.5. NAHRAŤ PROGRAM
Spôsob a rozsah nahrávania relácií závisí od toho, aký program chcete nahrávať
a aký typ STB prijímača máte (či je vybavený HDD). Vo väčšine prípadov sa pouţíva
funkcia nPVR (network personal video recorder), nahrávanie v sieti. K tomuto nahrávaniu
nepotrebujete STB s HDD. Ak si zadáte nahrávanie nejakej relácie, nahrávanie sa
vykonáva u nás na serveroch a je úplne nezávislé od Vášho STB. Takéto nahrávanie má
veľa výhod:
môţete nahrávať viac relácií v rovnakom čase
môţete počas nahrávania vynúť Váš STB aj z elektriky
môţete si dať nahrávať reláciu aj v čase, keď sa uţ vysiela a je aj úplne pred
koncom, zaznamená sa Vám celá od začiatku vysielania podľa programovej
ponuky vysielateľa
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Ak máte STB s HDD a nahrávate program, ktorý je moţné nahrať len na lokálny HDD
(teda PVR), Váš STB musí zostať počas nahrávania zapnutý aspoň v pohotovostnom
reţime (teda nie je vypnutý z elektriky, len cez diaľkový ovládač). Samozrejme môţete
sledovať v rovnakom čase aj iný program. Jedinou podmienkou je, ţe v rovnakom čase
sa na STB nepouţíva viac ako 2 programy (1 sledovaný program, 1 nahrávaný program
PVR, alebo 2 nahrávané programy PVR). Na toto obmedzenie však nemá vplyv počet
nahrávaných relácií cez nPVR. Nahrávanie je moţné aj zadaním záznamu podľa času,
funkcia „Nahrať od – do“.
Zoznam TV staníc, ktoré sa nahrávajú ako nPVR resp. PVR nájdete na www.e-net.sk.

5.2.6. POMER STRÁN
Touto funkciou je moţné meniť pomer strán obrazu podľa vysielaného
programu. Avšak pri správnom nastavení TV prijímača a parametrov prispôsobovania
obrazu nebudete takmer nikdy počas vysielania programu meniť pomer strán obrazu.

5.2.7. HLAVNÁ PONUKA
Návrat do hlavného menu.

5.2.8. AUDIO STOPA
Pre voľbu vhodnej jazykovej stopy. Niektoré kanály, alebo niektoré relácie sú
vysielané s rôznymi jazykovými stopami. Vám sa prehráva jazyková stopa podľa
nastavenia preferovaného jazyka audia, ktorý ste si nastavili počas inicializácie STB.

5.2.9. TITULKY
Pre voľbu výberu titulkov. Podobne ako pri voľbe stopy audia, niektoré kanály,
alebo niektoré relácie sú vysielané s titulkami, ktoré si môţete takto zobraziť, alebo
vypnúť.
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3.

PONUKA KANÁLY

Vyvoláte ju stlačením tlačítka „Doľava“ – zobrazí sa zoznam kanálov a práve
vysielaných relácií. Po zozname sa pohybujete stláčaním šípky nadol/nahor, alebo
rýchlym posunom o stránku Hore / Dole pouţitím tlačítiek „PgUp“ alebo „PgDown“.
alebo
Ďalej máte moţnosti získať informácie o programoch – tlačítko „Doľava“, ďalej detail
programu – recenzia a doplňujúce informácie – tlačítko „Doprava“. Aj v tomto menu
môţete spustiť program od začiatku, alebo ho nahrať – tak ako bolo popísané vyššie.

Späť sa vrátite napríklad stlačením tlačítka „Menu“
alebo

alebo prepnutím na zvolený kanál tlačítkom „OK“.
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6. BLIŢŠIE INFORMÁCIE K VOĽBE PROGRAMOVÝ
SPRIEVODCA

V programovom sprievodcovi sú zobrazené vysielané programy TV staníc na časovej
lište, aktuálny čas ukazuje červená vertikálna čiara. Pokiaľ stlačíte na zvolenom
programe „OK“ dostanete sa k ďalším informáciám o konkrétnom programe.

K dispozícii máte moţnosti: Späť, Prepnúť na kanál, Sledovať od začiatku (ak je to pre
daný kanál moţné), Detaily k relácií (pokiaľ sú k dispozícii), Audio stopa (pokiaľ sú
k dispozícii), Nahrať – (ak je to pre daný kanál moţné), Kalendár – pre prepínanie dňa
v TV programe, Zavrieť.
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7. MENU - Hlavná ponuka

V hlavnej ponuke sa nachádzajú všetky dôleţité funkcie našej digitálnej TV. Menu je doplnené
o informácie o počasí vo Vašom regióne. V rámci ponuky sa pohybujete pomocou šípiek, výber
zvolíte pomocou tlačítka „OK“.

1.

TELEVÍZIA

Zvolením televízie z hlavnej ponuky sa STB prepne do reţimu prehrávania
ţivého TV vysielania, čo je zvyčajne najpouţívanejší reţim.

2.

PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

Pri voľbe Programový sprievodca sa aktivuje menu popísané v kapitole6.

3.

VIDEOSLUŢBY

Pri voľbe Videosluţby sa zobrazia dve moţnosti – Poţičovňa a Nahraté
programy, poprípade špeciálne sluţby ako HBO Digital.
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7.3.1. POŢIČOVŇA (pripravujeme)
Dostanete sa k obsahu filmovej ponuky našej virtuálnej poţičovne. Pokiaľ sa
rozhodnete zakúpiť si niektorý z filmov, stlačte „OK“. Systém Vás vyzve na zadanie PIN
nákupu, ktorý ste si nastavili pri inicializácii sluţby. Film máte k dispozícii na 24 hodín –
s plnou funkcionalitou ako z beţnej DVD poţičovne.

PINkód nákupu si môţete zmeniť v časti nastavenia v hlavnej ponuke.

7.3.2. NAHRATÉ PROGRAMY
Dostanete sa k programom, ktoré ste si dali nahrať. Nahratý program si môţete
prehrať, pokiaľ ste ho nestihli pozrieť celý môţete ho vďaka funkcii „sledovať“ pozerať od
naposledy zastaveného miesta, prečítať si informácie o ňom, môţete ho uzamknúť
rodičovským zámkom a po jeho pozretí ho môţete vymazať. Počet nahrávok je limitovaný
kapacitou Vášho nPVR priestoru, ktorá je daný sluţbou, ktorú máte predplatenú.
K dispozícii máte napríklad 20 hodín záznamov pre TV Balík MINI a MAXI. Tento objem
si môţete trvale, alebo dočasne rozšíriť dokúpením špeciálneho balíčka „Rozšírenie
nPVR“. Nahraté relácie v nPVR môţu byť najviac rok staré, potom sa automaticky maţú.
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V zozname relácií sa pohybujete pomocou šípiek. Stlačením tlačítka „OK“ sa zobrazia
ďalšie moţnosti.

Jednotlivé poloţky kontextového menu majú nasledovný význam:

návrat do zoznamu nahrávok
informácia z EPG o relácii
spustiť prehrávanie relácie
zamknúť reláciu rodičovským zámkom
prepnúť spôsob zobrazovania relácii
v zozname, z obrázkového na textový
zoznam
vymazať reláciu z nahrávok
návrat do ponuky videosluţieb
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7.3.3. OVLÁDCIE PRVKY PRI PREHRÁVANÍ
ZO ZÁZNAMU
V kapitole 5 sa popisuje informačná
lišta. Pri ţivom vysielaní sa zobrazí po
stlačení tlačítka „OK“. v prípade, ţe stlačíte
tlačítko „OK“ počas prehrávania relácie zo
záznamu, zobrazí sa špeciálna informačná
lišta. Je to lišta, ktorá okrem toho, ţe
zobrazuje názov relácie, jej trvanie
a časovú os, obsahuje aj ovládacie prvky
pre vykonávanie operácií – pozastavenie
obrazu, zrýchlený posuv vpred/vzad
rýchlosťou 4x, alebo 16x, a tlačítko pre
zastavenie prehrávania. Medzi jednotlivými ovládacími prvkami sa pohybujete
kurzorovými tlačítkami (šípka nahor, nadol, vpravo, vľavo) a voľbu vyberáte tlačítkom
„OK“. Takto sa môţete kurzorom (ţlto zvýraznený prvok) presunúť aj na časovú os, na
ktorej sa môţete pohybovať kurzorovým tlačítkom vpravo/vľavo a následne sa tlačítkom
„OK“ presuniete v sledovanom zázname na ţelané miesto. Zvolením prvého ovládacieho
prvku „malý prerušovaný obdĺţnik“ prepnete informačnú lištu do štandardného reţimu
informačnej lišty.

4.

RÁDIO

Dostanete
sa
k zoznamu
Vašich
obľúbených
rádiostaníc.
Odporúčame
Vám
prepojiť
STB
s Vašim domácim AV zariadením, aby
ste si vychutnali digitálny zvuk, ktorý je
neporovnateľne kvalitnejší ako pri
beţnom
terestriálnom
vysielaní.
Samozrejme potom môţete TV vypnúť.
Prepínať rozhlasové stanice môţete
prostredníctvom diaľkového ovládača
k STB.
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5.

WWW PREHLIADAČ (pripravujeme)

Aktivujete internetový prehliadač so základnou funkcionalitou webu. Tento
prehliadač slúţi na základné prehliadanie webových stránok. Pre zadávanie
vyhľadávaných stránok môţete pouţiť virtuálnu klávesnicu (na obrázku), alebo pre Vaše
väčšie pohodlie si môţete pripojiť bezdrôtovú klávesnicu a myš do USB portu na STB.

virtuálna klávesnica – spustite klávesouText

15
| info: 02 20 20 20 20 |

6.

PRE DOSPELÝCH

Dostanete sa k obsahu, ktorý nie je vhodný pre deti. Môţete si vybrať
z nasledujúcich moţností: Poţičovňa alebo Nahraté programy. Prístup do týchto sekcií je
moţný len po zadaní Rodičovského zámku.

7.

NASTAVENIA
Pri tejto voľbe máte k dispozícii moţnosti:
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7.7.1. SAMOOBSLUHA (pripravujeme)
V tejto sekcii si môţete zakúpiť ľubovoľný programový balík. Programový balík
máte okamţite k dispozícii, aţ kým sa ho nerozhodnete odhlásiť. Odhlásenie
programového balíka je tieţ veľmi jednoduché a vybavíte ho prostredníctvom tohto menu
rovnako ako pri zakúpení programového balíka. Systém Vás vyzve na zadanie PIN
nákupu, ktorý ste si zvolili pri inicializácii STB. Zvolený programový balík Vám bude
vyúčtovaný vo Vašej mesačnej faktúre. Minimálne fakturačné obdobie je 1 mesiac, teda
programový balík môţete odhlásiť aţ po uplynutí jedného mesiaca. Naša digitálna TV
Vás sama informuje o tom, čo máte aktivované, čo nie a čo si môţete aktivovať. Zároveň
Vás systém upozorní, ak by ste si náhodou chceli objednať programy alebo sluţby, ktoré
uţ sú súčasťou iných balíkov.

7.7.2. TV A RÁDIO KANÁLY, PORADIE
V tejto sekcii si môţete usporiadať TV a Rádio kanály tak, ako to Vám vyhovuje.
Postup je priamo na TV obrazovke. Stačí program označiť stlačením „OK“ – presunúť na
poţadované miesto šípkou nahor/nadol a znovu stlačiť „OK“.
obrázok na nasledujúcej strane >
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Po vykonaní všetkých zmien kliknite na tlačítko Uloţiť.

7.7.3. ZABEZPEČENIE
V tejto sekcii si môţete zmeniť PIN nákupu a Rodičovský zámok, na novú
kombináciu 4 čísel, ktorá Vám vyhovuje.

Pre zadanie nového kódu musíte poznať pôvodný kód. V prípade, ţe si ho nepamätáte,
kontaktujte našu technickú podporu.
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7.7.4. JAZYKY
V tejto sekcii sa nastavujú uprednostňované jazykové vlastnosti rozhrania STB,
stopy vysielaných programov a titulkov.

Odporúčame nasledovné voľby:
jazyk STB: slovenčina
jazyk audia: originál
jazyk titulkov: ţiadne

7.7.5. NASTAVENIE SET-TOP-BOXU
V tejto sekcii nájdete moţnosť nastavenia „videovýstup-u“ Zvoľte podľa toho
akým káblom je TV pripojený. Ďalej tu nájdete moţnosť nastavenia pomeru strán
obrazovky a technické informácie o samotnom STB. Taktieţ sa tu nachádza moţnosť
Centrovania obrazovky TV.
V prípade, ţe máte moţnosť vyuţívať na TV prijímači HDMI konektor, odporúčame toto
pripojenie STB pre maximálne kvalitný obraz.
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Veľmi dôleţité je nastavenie pomeru strán obrazu. Rôzne kanály a rôzne relácie sú
vysielané v pomere 4:3 alebo 16:9. Pre správne zobrazenie obrazu treba v STB nastaviť ,
aký pomer strán má obrazovka Vášho TV prijímača a ako sa má prispôsobovať obraz
vysielaný s odlišným pomerom.

8. TELETEXT
Naša digitálna TV umoţňuje
sledovať teletext tak, ako ste
zvyknutí.
Teletext
vyvoláte
stlačením tlačítka „TEXT“ na
diaľkovom
ovládači,
vypnete
opätovným stlačením tohto tlačítka.
Teletext je prenášaný z STB aj
v rámci signálu do TV prijímača,
môţete ho teda čítať aj pomocou
diaľkového
ovládača
od
TV
prijímača. Avšak pri zapojení TV
pomocou HDMI káblu sa teletext neprenáša a je moţné pouţívať ho len ako uvedenú
funkciu STB.
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9. RIEŠENIE NIEKTORÝCH PROBLÉMOV A ČASTO
KLADENÉ OTÁZKY
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ K STB NEREAGUJE
alebo reaguje problematicky, pomaly, musíte viackrát stlačiť tlačítko aby ste vykonali
operáciu. Najpravdepodobnejším dôvodom je slabý výkon batérie. Pred tým ako nás
budete kontaktovať, skúste vymeniť batérie v DO za nové batérie, najlepšie alkalické
batérie typu AAA.

AKO DOSIAHNUŤ EŠTE LEPŠIU KVALITU OBRAZU
Štandardne je dodávaný SCART kábel k STB, pre lepšiu kvalitu obrazu odporúčame
zakúpiť HDMI kábel. Väčšina nových TV prijímačov má HDMI rozhranie.

POUŽÍVANIE SPODNÝCH FAREBNÝCH TLAČÍTIEK
červená, zelená, ţltá, modrá – tieto tlačítka slúţia aj na rýchle spustenie niektorých
funkcií alebo vyvolanie niektorých ponúk – pokiaľ sú k dispozícii pri danom TV programe.
„Červené“ tlačítko – nahrávanie TV programu/ zrušenie nahrávky.
„Žlté“ tlačítko – audio stopa, resp. jazyková mutácia programu. Zvolenú mutáciu vyberte
kruhovými šípkami („Hore“ / „Dole“) a potvrďte stredovým tlačítkom „OK“, taktieţ
otvorenie detailov nahratého programu.
„Modré“ tlačítko – výber titulkov programu. Zvolenú mutáciu vyberte kruhovými šípkami
(„Hore“ / „Dole“) a potvrďte stredovým tlačítkom „OK“, taktieţ prepínanie thumbnail/text
list v zozname nPVR (nahrávok) a VOD (poţičané filmy).
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