Návod na používanie televízie
NUO
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1.

Popis Set-top boxu

Set-top box (STB) je možné umiestniť na ležato, alebo zavesiť na stenu.
Na prednej strane STB je umiestnený indikátor stavu.
Ak:


svieti na červeno: STB je vypnuté v pohotovostnom režime
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bliká červeno/zeleno: STB príjma signály z diaľkového ovládača



svieti zeleno: STB za zapnuté



nesvieti: STB je vypnuté (tlačidlom napájania, alebo odpojené od
napájania)

Na zadnej strane sa nachádzajú konektory:

2.

Zapojenie

Set-top box pripojíme k routeru, do konektora určeného pre IPTV (obvykle
LAN4, prípadne LAN3). Ďalej prepojíme STB s TV príjmačom pomocou HDMI
kábla, alebo analógovým káblom v prípade starších TV bez HDMI vstupu.
V poslednom kroku pripojíme STB prostredníctvom dodávaného adaptéra do
elektrickej siete.
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Po prvom zapojení sa STB automaticky inicializuje, čo môže trvať niekoľko
minút. Priebeh inicializácie sa zobrazuje na obrazovke. TV prijímač je
potrebné prepnúť na HDMI vstup, do ktorého bol STB pripojený.

3.

Úvod k televízii NUO

Televízia NUO Vám prostredníctvom technológie IPTV sprostredkuje
jedinečný zážitok zo sledovania televíznych relácií vo Vašej domácnosti.
Vďaka pripojeniu na internet môžete využívať služby IPTV, ktoré Vám
prinášajú nové funkcie ako sú Pauza, Pohyb na časovej osi s náhľadom,
Spustenie aktuálne vysielanej relácie od začiatku, Televízny archív,
Nahrávanie relácií alebo funkcia Vyhľadávania.
Televízia novej generácie pracuje v dvoch režimoch.


Režim živého vysielania.



Režim prehrávania z TV archívu.

V režime živého vysielania sledujete aktuálne TV vysielanie.
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Režim prehrávania z TV archívu umožňuje prehrať relácie odvysielané
v minulosti, niekoľko dní dozadu. Tento režim sa zapne automaticky po
pretočení televíznej relácie na začiatok, pozastavení relácie alebo po zapnutí
televíznej relácie odvysielanej v minulosti.
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4.

Popis diaľkového ovládania

5.

Prepínanie
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Po zapnutí set-top boxu tlačidlom
aktuálneho vysielania.

sa set-top box nachádza v režime

Prepínanie staníc je možné niekoľkými spôsobmi:
1. Zadajte číslo priamo na diaľkovom ovládači
2. Stlačte na diaľkovom ovládači šípku hore alebo šípku dole
3. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo +CH-

6.

Informácie o relácii

 Základná informácia o aktuálne vysielanej relácii
Stlačte tlačidlo OK, dole sa Vám zobrazí ponuka, obsahujúca základné
informácie o vysielanej relácii. Ponuka obsahuje číslo televíznej stanice,
názov vysielanej relácie, krátky popis relácie, časovú os a nasledujúcu reláciu.



Podrobná informácia o aktuálne vysielanej relácii

Stlačte tlačidlo INFO, zobrazí sa Vám kompletná informácia o relácii. V pravej
časti obrazovky máte ponuku ďalších akcií a nastavení aktuálnej relácie,
alebo stanice. Späť sa vrátite stlačením tlačidla Späť.
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7.

Programový sprievodca – EPG

Programový sprievodca je základným prvkom ovládania televízie novej
generácie. Umožňuje Vám zobraziť časový harmonogram televíznych staníc.
Obsahuje taktiež zoznam vysielaných relácií a podrobné informácie o každej
z nich.


Jednoduchý programový sprievodca

Aktuálne vysielané relácie so zoznamom TV staníc sa zobrazia po stlačení
tlačidla šípka doľava (<). Následne sa tlačidlami šípka hore (^) a šípkou
dole (v) v zozname TV staníc pohybujete. Späť sa vrátite stlačením tlačidla
Späť.
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Kompletný programový sprievodca - EPG

Stlačte na ovládači tlačidlo EPG alebo TV. Zobrazí sa kompletný programový
sprievodca so zoznamom dostupných TV staníc s programovým prehľadom
vysielaných relácií, časová os, kalendár, dátum a čas. Ak máte zvolenú
vlastnú skupinu staníc – zobrazí sa. V programovom sprievodcovi sa
pohybujte tlačidlami šípka hore, dole, doľava, doprava (^ v < >). Časová os
je rozdelená na svetlejšiu časť vľavo – relácie, ktoré už boli odvysielané
a tmavšiu časť vpravo – relácie, ktoré ešte budú odvysielané. Tlačidlom Späť
sa vrátite späť do režimu aktuálneho vysielania.
Tip: Pre rýchlejšie prechádzanie zoznamu staníc použite klávesu +CH- .

8.

Menu

Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka:


Uložené nahrávky – tu máte odložené Vaše nahrávky



Skupiny staníc – umožňuje zoradiť stanice podľa seba



Vyhľadávať program



Nastavenia
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8.1. Uložené nahrávky
K Vami nahratým reláciám sa môžete dostať cez MENU => Uložené
nahrávky => OK. Vyberte si reláciu, ktorú chcete prehrať a stlačte tlačidlo
OK .
V strede hornej časti obrazovky sa nachádza informácia o Vašom
zostávajúcom čase na nahrávanie.
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8.2. Zmena poradia staníc
Zoraďte si stanice a prideľte im poradové číslo podľa Vašej potreby. Stlačte
na ovládači tlačidlo MENU => Skupiny staníc => TV stanice => Upraviť.
Vyberte si stanicu, ktorú chcete presunúť a stlačte OK. Podsvietenie stanice
sa zmení na modré.
Stlačením tlačidla na ovládači šípka hore (^) alebo šípka dole (v) presuniete
stanicu na želanú pozíciu. Pre potvrdenie stlačte opäť tlačidlo OK. Následne
opakujte s ostatnými vybranými stanicami.
Po skončení stlačte tlačidlo Späť. Na TV sa zobrazí otázka: Chcete uložiť
vykonané zmeny? Pre uloženie zmien zvoľte Áno a stlačte OK.

8.3. Skupiny staníc
Skupina staníc slúži na zobrazenie staníc, ktoré sledujete najčastejšie. Ak si
vytvoríte skupinu obľúbených staníc, nebudete musieť v budúcnosti prepínať
cez veľké množstvo staníc. Týchto zoznamov si môžete vytvoriť viacero.
Výber zoznamu staníc si zobrazíte stlačením čísla 0.
Stlačte na ovládači tlačidlo MENU => Skupiny staníc => Vytvoriť novú
skupinu => Napíšte názov skupiny => Potvrďte.
Zvoľte stanicu, ktorú chcete presunúť do novej skupiny => OK => Presuňte sa
šípkou do stĺpca s novou skupinou => OK. Postup opakujte pre ďalšie
obľúbené stanice. Po skončení stlačte tlačidlo Späť, presuňte sa na ÁNO a
potvrďte tlačidlom OK.

Ďalšia možnosť je usporiadať všetky stanice do požadovaného poradia.
Stlačte na ovládači tlačidlo MENU => Skupiny staníc => zvoľte si Televízne
alebo Rozhlasové stanice podľa toho, ktoré stanice chcete usporiadať =>
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Zvoľte stanicu, ktorú chcete premiestniť na inú pozíciu => OK => Presuňte sa
šípkou dole alebo hore podľa želanej pozície => OK. Pokračujte v presúvaní
až do Vami želaného poradia staníc. Po skončení stlačte tlačidlo Späť,
následne potvrďte uloženie vykonaných zmien voľbou ÁNO a stlačením OK.

8.4. Vyhľadávať program
Vyhľadávať začnete tlačidlom
(prípadne modrým tlačidlom, alebo cez
MENU => Vyhľadávanie=> OK).
Hľadaný výraz zadávate pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači,
podobne ako na tlačidlovom mobilnom telefóne, alebo pomocou klávesnice
na obrazovke šípkami a jeden, alebo viacnásobným stlačením OK.
Následne sa šípkou doprava (>) presuňte do zoznamu nájdených relácií
vpravo, vyberte vami požadovanú reláciu. Stlačením OK si zobrazíte
podrobnosti o nej spolu s menu. Výberom voľby Sledovať od začiatku
spustíte prehrávanie relácie.
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8.5. Nastavenia
Obraz
Predvolený jazyk titulkov. Niektoré relácie môžu byť vysielané s titulkami.
Tu si zvolíte predvolený ich jazyk.
Pomer strán si nastavíte podľa typu televízora. Staršie CRT televízory majú
pomer strán 4:3, novšie väčšinou 16:9. Pomer strán obrazu nezáleží len od
nastavenia STB, ale aj od nastavenia pomeru strán na Vašom televízore.
Prispôsobenie obrazu. Vybrať si môžete spomedzi nastavení





Crop: obraz formátu 4:3 bude roztiahnutý na celú šírku, ale zhora
a zdola orezaný
Pillarbox: obraz formátu 4:3 bude sprava a zľava doplnený čiernymi
pruhmi
Žiadne

Režim Video výstupu závisí od Vášho TV prijímača. Pre sledovanie
programov v HD kvalite je vhodné prepojiť STB s televízorom pomocou HDMI
kábla a nastaviť najkvalitnejší režim výstupu – Full HD 1080p@50.
V prípade, ak Váš TV prijímač tento režim nepodporuje, odporúčame nastaviť
hodnotu Full HD1080i, prípadne nižšiu.
Pri zmene je potrebné potvrdiť, či zmena prebehla v poriadku – ak Váš TV
prijímač zvolený režim nepodporuje, obraz nezobrazí. V takom prípade
počkajte 10 sekúnd a STB sa prepne do predchádzajúceho rozlíšenia.

Zvuk
Predvolený jazyk audiostopy. Niektoré stanice alebo relácie sú vysielané
s viacerými jazykovými stopami. Vám sa prehráva jazyk podľa nastavenia
predvoleného jazyka, ktorý ste si zvolili počas aktivácie STB. Jazyk sa nedá
zmeniť na všetkých staniciach.

Užívateľ
Jazyk menu je jazyk užívateľského rozhrania STB.
Oneskorenie zmeny stanice číselnými tlačidlami určuje, ako dlho pri voľbe
stanice zadaním jej čísla STB čaká, kým ju prepne. Krátke čakanie môže
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spôsobiť, že STB prepne skôr, ako zadáte všetky číslice poradového čísla
stanice. Dlhé čakanie Vás zase môže zdržiavať.
Zmeniť potvrdzovací PIN, niekedy nazývaný rodičovský zámok. Umožňuje
prístup napríklad k obsahu, ktorý nie je vhodný pre deti. Prístup k uzamknutej
stanici je možný len po zadaní PIN kódu.
Pri aktivácii TV služby Vám bol automaticky pridelený štandardný PIN 0123.
Ľubovoľnú TV stanicu si môžete odomknúť/zamknúť nasledovne:
Zvoľte si požadovanú stanicu, stlačte na diaľkovom ovládači OK => Možnosti
(šípka doprava) => Zamknúť kanál => OK => Zadajte PIN => OK.

Zariadenie
Automatické vypnutie umožňuje nastaviť vypnutie STB po zvolenej dobe
(10 minút až 4 hodiny). Užitočné napr. keď pri TV zaspávate.
Vypnutie pri nečinnosti vypne STB ak s ním dlhšiu dobu (3 až 9 hodín)
nemanipulujete.
Informácie o zariadení zobrazí jeho model, adresu, verziu a pod.
Reštartovať zariadenie zariadenie reštartuje. Odporúčame to urobiť
v prípade, ak sa STB chová nečakane.

9.

Teletext

Teletext aktuálnej stanice si otvoríte tlačidlom TEXT. Ďalším stlačením tlačidla
sa v pozadí zobrazí vysielaná relácia.
V teletexte sa pohybujete šípkami, funkčnými (farebnými) tlačidlami, alebo
priamym zadaním čísla strany.
Teletext ukončíte tlačidlom Späť, alebo tretím stlačením tlačidla TEXT.

10. Prepínanie TV / RÁDIO
Stlačte číslicu 0 - na TV obrazovke sa zobrazí ponuka výberu skupiny staníc.
Zvoľte si Televízne stanice, alebo Rozhlasové stanice a stlačte OK.
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11. Archív
S televíziou NUO sa Vám nikdy nestane, že zmeškáte Váš obľúbený program
a reklamu preskočíte hravo. Zoznam staníc, ktoré umožňujú pozerať program
z TV archívu nájdete na našom webe.
Počas sledovania relácie z archívu môžete:


zrýchlene prehrávať - šípkou hore (^) zvyšujete rýchlosť
prehrávania vpred, šípkou dole (v) zvyšujete rýchlosť prehrávania
vzad. Prehrávanie štandardnou rýchlosťou zapnete tlačidlom OK.



posúvať sa na časovej osi s náhľadom - podržte šípku doprava (>),
presuňte sa na požadovaný čas a stlačte tlačidlo OK.
Po časovej osi sa viete pohybovať aj tlačidlami na ovládači dvojitá
šípka doprava - dopredu (») a dvojitá šípka doľava - dozadu(«)
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zastaviť – stlačte tlačidlo OK alebo PAUZA.

Pre ukončenie sledovania vybranej relácie z archívu stlačte na ovládači
tlačidlo Späť. STB sa Vás pre istotu spýta, či si naozaj prajete ukončiť
prehrávanie a prejsť do režimu živého vysielania.
Režim prehrávania z TV archívu sa zapne


po vyhľadaní relácie (tlačidlo



po zapnutí funkcie SLEDOVANIE OD ZAČIATKU (zelené tlačidlo)



po zapnutí funkcie PAUZA (žlté tlačidlo)



po zapnutí funkcie TELEVÍZNY ARCHÍV

)

11.1.Sledovanie od začiatku
Umožňuje sledovať vybranú reláciu od začiatku bez toho, že by ste ju už
predtým sledovali.

Ak práve pozeráte reláciu v režime aktuálneho vysielania, stlačte na ovládači
zelené funkčné tlačidlo a Vami vybraná relácia sa spustí od začiatku.

11.2.Pauza
Umožní Vám pozastaviť danú reláciu až na 90 minút, a potom pokračovať v
pozeraní tam, kde bola relácia pozastavená bez toho, aby Vám unikla čo i len
jediná minúta relácie. Takisto si môžete pozastaviť aj reláciu, ktorú pozeráte z
TV archívu.
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Stlačte tlačidlo PAUZA (alebo žlté tlačidlo) na diaľkovom ovládači. Relácia,
ktorú práve sledujete, sa pozastaví. Po opätovnom stlačení tlačidla PAUZA
bude televízna relácia pokračovať tam, kde ste ju pozastavili.

11.3.Televízny archív
Umožňuje pozerať vybrané televízne stanice niekoľko dní dozadu.
Stlačte na ovládači tlačidlo EPG alebo TV.
Zobrazí sa Vám celkový zoznam televíznych staníc s prehľadom vysielaných
relácií.


odvysielané relácie (vľavo) – svetlejšia farba



ešte neodvysielané relácie (vpravo) – tmavšia farba

Stlačte na ovládači tlačidlo šípku dole (v) alebo hore (^) a doprava (>)
alebo doľava (<), tým vyberiete jednotlivú reláciu, ktorú si chcete z archívu
pozrieť.
Ak znova stlačíte tlačidlo EPG alebo TV, presuniete sa na voľbu Kalendár,
kde si stlačením tlačidla na ovládači šípka doprava (>) alebo stlačením
tlačidla na ovládači šípka doľava (<) môžete vybrať deň. Zvoľte si
požadovaný deň a stlačte OK, následne sa zobrazí prehľad odvysielaných
relácií v daný deň.
Po zvolení konkrétnej relácie si tlačidlom OK zobrazíte podrobný popis relácie,
názov stanice a ďalšie informácie. V ponuke vpravo si šípkami dole (v) alebo
hore (^) zvoľte možnosť Od začiatku, teda prehrať. Sledovanie zvolenej
relácie ukončíte tlačidlom Späť.
Ak sa chcete dozvedieť o vysielaných reláciách viac, stlačte tlačidlo INFO.

12. Nahrávanie
Táto funkcia umožňuje uloženie relácie až 90 dní. Stlačte na ovládači tlačidlo
EPG alebo TV. Zobrazí sa Vám prehľad programov. Zvoľte si pomocou šípok
na diaľkovom ovládači konkrétnu reláciu a stlačte červené funkčné tlačidlo.
Zobrazí sa oznam: Program bol úspešne uložený.
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Vami nahraté relácie si zobrazíte tlačidlom VOD (Vaše nahraté relácie), alebo
cez MENU => Uložené nahrávky => OK. Pomocou šípok na diaľkovom
ovládači si vyberte požadovanú reláciu a tlačidlom OK ju vyberiete.
V strede hornej časti obrazovky sa nachádza informácia o vašom
zostávajúcom čase na nahrávanie.

13. Tipy – triky
Automatické zapínanie a vypínanie TV
Po zapnutí, alebo vypnutí set-top boxu sa spolu s ním môže automaticky
zapínať, alebo vypínať aj pripojený televízor. Túto funkciu podporujú
modernejšie TV prijímače, každý výrobca ju však zvykne nazvať inak.
Hľadajte v menu TV ponuky ako HDMI-CEC, Viera Link, EZ-Sync, Anynet
a podobne.

Rýchle prechádzanie zoznamu programov
V jednoduchom (šípka vľavo (<)), alebo kompletnom (TV, EPG) programovom
sprievodcovi môžete listovať po stránkach klávesou +CH- .

14. Nefunguje Vám TV? Prvá pomoc
1. Odpojte STB, router a ak máte aj switch z elektrickej zásuvky .
2. Dotlačte všetky káble medzi nimi.
3. Zapojte všetky zariadenia naspäť do elektriny.
4. Zapnite TV aj STB (na TV aj STB musí svietiť zelená kontrolka).
5. Ak sa Vám nezobrazí nič (čierna obrazovka), alebo sa zobrazí správa „no
signal“ postupujte nasledovne:
Ak máte STB k TV pripojený cez HDMI vstup, prepnite na ovládači TV HDMI
vstup. Podľa typu TV:
• TV Samsung – stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom
SOURCE alebo HDMI
• TV LG - stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom INPUT
• TV SONY - stláčajte na ovládači od TV tlačidlo so znakom OBDĹŽNIK
SO ŠÍPKOU alebo AVG
• TV SENCOR - stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom
SOURCE
• TV Philips - stláčajte na ovládači od TV tlačidlo s nápisom SOURCE
6. Po zapnutí TV a STB sa na TV obrazovke zobrazí farebná obrazovka s
logom NUO.
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7. Niekedy môže spôsobovať problémy so zvukom a obrazom starý typ
softvéru (firmware) v TV, preto je nutné preveriť, či tento problém neodstráni
novší typ softvéru (firmware) od výrobcu TV.
8. Ak žiadne z týchto odporúčaní nepomôže, volajte našu technickú podporu
034 / 330 1111.
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