Aplikace Interaktivní TV
Návod na ovládání aplikace
v prostředí Android TV

Aktualizováno dne 16. 12. 2019

Vážení zákazníci,
těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV prostřednictvím zařízení s operačním
systémem Android TV. Tato aplikace je dostupná pouze na televizích s podporou Android TV
(chytré televizory Phillips, Sony, Sharp, TCL aj.) a multimediálních boxech Xiaomi Mi TV Box a
Nvidia Shield.
Jelikož se uživatelské prostředí aplikace liší od toho, které znáte u sledování prostřednictvím
IPTV set-top-boxu, dovolili jsme si připravit menší návod pro lepší seznámení s novým vzhledem.
Dovolujeme si upozornit, že některé použité názvy tlačítek se nemusí shodovat s těmi,
které najdete na dálkovém ovladači Vašeho zařízení.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování Interaktivní TV!
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1. Aplikace Interaktivní TV v zařízeních s Android TV
1.1

Základní práce s pořadem

1) U právě běžícího pořadu si tlačítkem OK vyvoláte menu pro práci s pořadem.

2) Prostřednictvím kurzorových tlačítek vlevo a vpravo můžete listovat mezi jednotlivými
funkcemi – Od začátku/Předchozí pořad, Posun zpět, Pozastavit, Posun vpřed, Na
konec/Další pořad. V pravé části obrazovky se nachází funkce Nahrát/Smazat, Detail pořadu,
Nastavení a Menu aplikace. Volbu potvrdíte tlačítkem OK.
Pro rychlou volbu můžete využít i související barevná tlačítka na ovladači.
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3) Prostřednictvím kurzorového tlačítka nahoru přejdete na posuvník, ve kterém si můžete najít
konkrétní čas pořadu pro sledování. Pro lepší představu Vám pomůže malý náhled. Volbu
potvrďte tlačítkem OK.

4) Prostřednictvím kurzorového tlačítka dolů zobrazíte přehled aktuálně vysílaných pořadů na
dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály listujete prostřednictvím tlačítek vlevo /
vpravo, spuštění konkrétního kanálu potvrdíte tlačítkem OK.
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5)

U aktuálně běžícího pořadu si můžete přes ikonu Nastavení vybrat požadovanou audio
stopu, rozlišení obrazu i dostupné titulky. U rozlišení obrazu doporučujeme zvolit vždy
nejvyšší možnou hodnotu.
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1.1.1 Aktuálně vysílané pořady
1)

U právě vysílaného pořadu si stiskem kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyvoláte
bočního průvodce aktuálně vysílanými pořady na všech dostupných kanálech. Mezi
jednotlivými kanály se pohybujete kurzorovými tlačítky nahoru a dolů, poté potvrdíte volbu
tlačítkem OK.

2)

Kurzorovým tlačítkem doprava si můžete zobrazit detail pořadu s dalšími možnostmi
(Přehrát, Od začátku, Nahrát/smazat).
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1.1.2 Programový průvodce (EPG)
1) Programového průvodce si vyvoláte tlačítkem EPG nebo TV. Vpravo dole se zobrazí
interaktivní funkce, které souvisí s právě vybraným pořadem (zeleně zvýrazněný).

2) Po stisku tlačítka OK můžete s daným pořadem dále pracovat – pustit si jej, nahrát, zobrazit si
jeho detail nebo přejít do menu aplikace. Příslušnou volbu potvrdíte tlačítkem OK nebo volbou
barevného tlačítka.
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3) Pro přesun na jiný pořad na daném kanále použijte kurzorové klávesy vlevo a vpravo.
Pro přesun na jinou stanici použijte kurzorové klávesy nahoru a dolů.

4) Pro přepnutí na jiný vysílací den použijte tlačítko EPG. Zde si vyberte konkrétní den přes
tlačítka vlevo / vpravo. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
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1.1.3 Detail pořadu
1) Informace o pořadu si u právě běžícího pořadu zobrazíte tlačítkem INFO. Pro následnou práci
s pořadem zůstávají vpravo dole vybrané interaktivní funkce.

2) Kurzorovým tlačítkem vlevo se dostanete ne levé menu, kde si volbou Podobné můžete
zobrazit pořady stejného žánru.
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3) U některých typů pořadů (především seriálů) se Vám zobrazí i možnost Epizody, kde si
můžete najít konkrétní díl pořadu.
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1.2

Menu Interaktivní TV

Menu Interaktivní TV je dostupné po stisknutí tlačítka menu (
). Zde se Vám zobrazí položky
Program, Nahrávky, Hledání, Nastavení, Uzamčení a Skupiny stanic.

1.2.1 Program, Nahrávky, Hledání pořadu
1)

Prostřednictvím volby Program se dostanete na klasického programového průvodce (EPG).
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2)

Prostřednictvím volby Nahrávky se dostanete na seznam nahraných pořadů. Zeleně
zvýrazněné číslo udává počet uložených pořadů.
U seznamu pořadů je uveden stav nahrávání a počet dní, po které bude nahrávka uložena.
Níže je informace o tom, kolik místa zabírají uložené pořady.
Vpravo dole jsou ponechány volby pro následnou práci s pořadem – lze jej přímo pustit,
pustit od začátku, smazat ze seznamu, zobrazit jeho detail či další možnosti. Volbu potvrdíte
tlačítkem OK nebo tlačítkem příslušné barvy na dálkovém ovladači.
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3)

Díky volbě Hledání můžete najít konkrétní pořad v dostupné programové nabídce.
Pomocí klávesnice na obrazovce začněte psát název pořadu (pro pohyb na klávesnici
využijte kurzorové klávesy a volbu písmene potvrďte tlačítkem OK). Pokud budete chtít
napsat číslice nebo vybrané hlásky s diakritikou (šedě zbarvené znaky v pravém horním
rohu každého klávesy), podržte na dané číslici/písmenu tlačítko OK delší dobu.
Správný název si můžete zkontrolovat v levém horním rohu obrazovky. Pořady se stejným
názvem se zobrazí již po třech napsaných znacích. Nyní stačí použít tlačítko zpět (
abyste si zobrazili výsledný seznam.

),
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1.2.2 Nastavení obrazu, zvuku a zařízení
1)

Díky volbě Nastavení můžete provést úpravu parametrů sledování. Zde můžete provést
nastavení obrazu, zvuku a set-top-boxu.
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2)

V podsekci Obraz máte možnost nastavit režim video výstupu a preferované pořadí titulků.
V menu se pohybujete kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem OK.
V případě režimu video výstupu zvolte preferovaný režim obrazu (rozlišení).
V případě volby Skrývat OSD můžete nastavit, za jakou dobu se má vypnout informační lišta
pořadu (posuvník, náhled pořadu, interaktivní funkce spojené s pořadem).
V případě Preferovaného pořadí titulků si můžete nastavit, které titulky se budou zobrazovat
přednostně.
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3)

V podsekci Zvuk si můžete nastavit preferovanou audiostopu (jazyk). V menu se pohybujete
kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem OK.
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4)

V podsekci Zařízení si můžete zobrazit informace o zařízení, nastavit časovač vypnutí
televizoru i rodičovského zámku nebo zařízení restartovat. V menu se pohybujete
kurzorovými klávesami a volbu opět potvrzujete tlačítkem OK.
V případě možnosti Informace o zařízení se Vám zobrazí detailní informace Vašeho set-topboxu. Tyto informace se Vám mohou hodit při hlášení případných problémů s Interaktivní TV.
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5)

U možnosti Automatické vypnutí si můžete nastavit čas, po kterém se televizor vypne.
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6)

Možnost Automatické zamykání využijete pro stanovení času, po kterém se odemčené
kanály (např. erotické kanály) opět uzamknou.

7)

V případě možnosti Povolit animace ponechejte volbu Ano.
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8)

Volba Restartovat zařízení provede opětovné spuštění zařízení. Restart provedete přímo
stisknutím tlačítka OK na možnosti Restartovat zařízení.

1.2.3 Rodičovský zámek
1)

Prostřednictvím volby Odemknout zpřístupníte erotické kanály nebo jiné kanály, které jsou
zamčené. PIN zadejte pomocí číslic na dálkovém ovládání nebo pomocí kurzorových šipek
doprava / doleva s následným potvrzením tlačítkem OK.
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1.2.4 Úprava a tvorba seznamu stanic
1)

Díky volbě Skupiny stanic můžete nastavit pořadí kanálů v programovém průvodci nebo si
vytvořit další seznamy kanálů dle vlastních preferencí.
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2)

Ve skupinách kanálů se Vám zobrazí aktuální seznamy s dostupnými kanály. Seznamy
Televize a Rádia jsou nastavena systémově, nelze je odstranit.

3)

Pokud si přejete změnit pořadí kanálů, přejděte přes kurzorové tlačítko vpravo do seznamu
dostupných kanálů.
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4)

Kurzorovými tlačítka nahoru/dolů přejděte na kanál, jehož pořadí chcete upravit a stiskněte
tlačítko OK. U daného kanálu se poté zobrazí drobný příznak pro posun v nabídce.

5)

Nyní pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolů přesuňte kanál na požadovanou pozici a
volbu potvrďte tlačítkem OK. Tímto způsobem můžete změnit pořadí všech dostupných
kanálů.
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6)

Pokud si chcete vytvořit seznam dle Vašich preferencí, přejděte kurzorovými tlačítky na
možnost Přidat skupinu.

7)

Zadejte název vlastní skupiny kanálů a potvrďte jej tlačítkem OK. O vytvoření vlastní skupiny
budete informováni hláškou.
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8)

V seznamu kanálů se zobrazí Vámi vytvořený seznam. Nyní přejděte kurzorovým tlačítkem
vpravo na dostupné kanály v levé části obrazovky. Vyberte si kanál, který chcete do
seznamu přidat a stiskněte tlačítko OK. Kanál se poté přidá do Vašeho seznamu. Tímto
způsobem můžete přidat další požadované kanály.
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9)

Pokud jste s vytvořeným seznamem spokojeni, stiskněte na ovladači tlačítko Zpět. Aplikace
se Vás zeptá na uložení seznamu, které potvrdíte tlačítkem Ano. Uložení bude potvrzeno
hláškou.
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10) S uloženým seznamem kanálů můžete dále pracovat – lze jej smazat, změnit jeho název
nebo zkopírovat do nového seznamu kanálů. Stejně tak můžete měnit i pořadí kanálů
(způsobem popsaným výše). Mezi jednotlivými volbami opět přepínáte pomocí
kurzorových tlačítek, volbu potvrzujete tlačítkem OK.

27

