Obsah balenia
• Multimediálne centrum sledovanitv.cz
• Diaľkové ovládanie
• Napájací adaptér
• HDMI kábel
• Batérie

Zapojenie boxu
Zapojenie zahŕňa tieto kroky:
• Pripojte box pomocou adaptéra k elektrickej sieti.
• Pripojte box k TV pomocou HDMI, YPbPr, alebo CVBS kábla.
• Pripojte box pomocou ethernetového kábla k počítačovej sieti.
• Voliteľne pripojte ďalšie príslušenstvo (napr. Klávesnicu a myš) do USB.

Diagram zapojenia boxu
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Popis pripojenie boxu k TV
Uprednostnite pripojenie pomocou HDMI kábla, ak ho vaša televízia podporuje (všetky televízory s podporou
HD). Ponúka najvyššiu kvalitu obrazu.
Pozn .: Odporúčané nastavenie kvality výstupu pre HDMI alebo YPbPr výstup je 720p (50 Hz); pre CVBS
výstup je 576i.
Pripojenie HDMI káblom
• Jeden koniec HDMI kábla k vášmu boxu, druhý koniec pripojte k vašej TV.
• Zapnite box Sledovanitv.cz a vašu TV.
• Pomocou ovládača vašej TV vyberte správny HDMI vstup.
Pozn .: Rôzne typy TV môžu mať odlišné nastavenie.
Pripojenie pomocou YPbPr alebo CVBS
• Jeden koniec YpbPr kábla k boxu Sledovanitv.cz, druhý koniec k vašej TV,
• alebo pripojte AV kábel do CVBS portov boxu a druhý koniec do AV portu TV, alebo do SCART
redukcie (nie je súčasťou balenia), podľa nasledujúcej tabuľky:
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Zapnite box a TV.
Pomocou ovládača vašej TV vyberte správny vstup.

Pripojenie k sieti
RJ45 Ethernet
Zapojte sieťový kábel (ethernet) do portu RJ45 na vašom boxe Sledovanitv.cz.
WiFi
Box má možnosť pripojenia cez WI-FI, ale je dôrazne odporúčané ho NEPOUŽÍVAŤ, ako prevencia možných
problémov s výpadkom vysielania v zarušenom prostredí.
Pripojenie príslušenstva cez USB
Box umožňuje pripojiť pomocou USB externé zariadenia, ako je klávesnica a myš. Myši a klávesnice možno
použiť rovnaké ako pre PC. Rovnako je možné pripojiť USB flash disk. Po pripojení sa na stavovom riadku
na jednu sekundu zobrazí "Pripravujem USB zariadenie ".
Nastavenie boxu pred prvým použitím
Pri prvom spustení boxu je potrebné pre správnu funkciu vykonať nasledujúce kroky:
Nastavenie internetového pripojenia
Továrenské nastavenie je automatické nastavenie (DHCP) na ethernetovom pripojenie, ktoré je funkčné pre
väčšinu sietí.
Pokiaľ je potrebné vykonať iné nastavenie, prosím, použite nasledujúci postup:
• Pri zobrazení obrazovky požadujúce PIN stlačte na diaľkovom ovládanie tlačidlo SETUP,
• zvoľte položku ethernet - ethernet configuration,
• tu si nastavte IP adresu alebo proxy podľa svojho poskytovateľa.
• Uložte nastavenia a tlačidlom RETURN sa vráťte na obrazovku pre zadanie PINu.
Tip: IP adresu boxu zistíte na základnej obrazovke vľavo hore nad
menu, ktoré zobrazíte niekoľkonásobným stlačením šípky doľava.
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Spárovanie s účtom sledovanitv.cz
Zadajte číselný PIN, ktorý vám dodal vytlačený váš poskytovateľ internetu pre box Sledovani.tv. Potvrďte ho
tlačidlom OK.
PIN môžete zistiť aj na počítači vo svojom účte sledovanitv.cz:

•
•

V ponuke Nastavenia - Spravovať moje zariadenie
alebo na stránke https://sledovanitv.cz/account/devices.

Nastavenie okrajov obrazovky
Na rôznych TV sú odlišné nastavenie okrajov obrazu - továrenské nastavenia boxu by malo vyhovovať 90%
televíznych prijímačov.
Pokiaľ na vašom prijímači nie sú okraje v poriadku:
• Použite tlačidlo HOME - dostanete sa do základnej obrazovky boxu,
• 2x šípku doľava a vyberte Nastavenie šírky obrazu,
• zobrazí sa obrazovka na nastavenie okrajov,
• šípkami na ovládači zmenšite okraje, kým neuvidíte biely rámček,
• tlačidlom OK prepnete na zväčšovanie obrazu šípkami,
• nastavenie uložíte tlačidlom RETURN a zvolením Yes na dotaz.
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Multimediální funkcie
Box môžete využívať aj ako multimediálne centrum na pozeranie filmu alebo prezeranie fotografií priamo na
Vašom televízore.
Sledovanie filmov
• Film, ktorý máte uložený na USB flash disku, vložte do jedného zo 4 USB vstupov, ktoré nájdete na
pravej i ľavej strane boxu.
• Ak chcete sledovať film s titulkami, musí mať film aj titulky zhodný názov. V prípade, že to tak nie je,
titulky sa automaticky nespustí.
• Po pripojení sa na stavovom riadku na jednu sekundu zobrazí "Pripravujem USB zariadenie".
• V ponuke aplikácií vyberte MX Player.
• Vyberte zo zoznamu film, ktorý chcete sledovať, a potvrďte
tlačidlom OK na ovládači.
Prehliadanie fotografií
• Zasuňte USB flash disk do jedného zo 4 USB vstupov, ktoré nájdete na pravej aj ľavej strane boxu.
• V ponuke aplikácií vyberte QuickPic, ktorý vám po spustení zobrazí všetky fotografie uložené na
USB flash disku.
• Pomocou šípok vybert požadovaný album s fotografiami a potvrďte pomocou tlačidla OK.
• Po stlačení tlačidla OK druhýkrát sa spustí prezentácia všetkých fotografií s intervalom 5 sekúnd.

Aktualizace systému v boxe
Vždy by ste mali poslednú verziu systému, ktorá obsahuje najnovšie opravy a nové funkcie.
• Stlačte HOME, ukončí sa používaná aplikácia a zobrazia sa základná ponuka boxu.
• Po dvojitom stlačení šípky doľava sa zobrazí menu boxu s možnosťami nastavenia a možnosťou
aktualizovať firmvér.
• Šípkou dole zvoľte možnosť Aktualizácia firmware, potvrďte OK. Text je červený, ak je k dispozícii
nová verzia.
• Ak box ponúka aktualizáciu, voľbou Aktualizovať nainštalujete novú verziu systému.
Upozornenie: Niektoré aktualizácie nahrávajú kompletný nový firmvér boxu a mažú všetky používateľské
nastavenia. Je potrebné vykonať nové spárovanie s účtom sledovanitv.cz. Na toto budete upozornený.
Upozornenie: Počas aktualizácie nevypínajte zariadenie!
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Popis diaľkového ovládania
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Použitie aplikácie sledovanitv.cz Box
Aplikácia slúži na využívanie služby sledovanitv.cz. Je spojená s vaším užívateľským účtom.
Tip: V programe môžete kdekoľvek stlačiť modré tlačidlo na ovládači a zobrazí sa stručná nápoveda.
Východisková obrazovka aplikácie
Aplikácia sa po spustení nachádza na predvolené obrazovke, slúžiace na prehrávanie vysielania.
• Stlačením tlačidla OK vyvoláte panel s voľbami pre aktuálnu reláciu. Tlačidlom RETURN sa zatvára.
• Stláčaním RETURN sa vrátite z akéhokoľvek miesta do východiskovej obrazovky.

Manuál spracovala spoločnosť

Prepínanie televíznych kanálov
Kanály sa zvyčajne prepínajú na predvolené obrazovke. Zvoliť kanál možno niekoľkými spôsobmi:
• Tlačidlami pre nasledujúce a predchádzajúce reláciu na ovládači,
• napísaním čísla kanálu,
• z obrazovky Aktuálne (vyvoláte ju kedykoľvek stlačením zeleného tlačidla alebo šípkou dole na
predvolené obrazovke).
Hlavné menu
K funkciám aplikácie je možné pristupovať cez hlavné menu. hlavné menu vyvoláte kedykoľvek stlačením
červeného tlačidla alebo šípkou hore na východiskovej obrazovke.

Manuál spracovala spoločnosť

Spätné prehrávanie
Služba sledovanitv.cz umožňuje spätné prehrávanie odvysielaných relácií a posun v reláciách.
Spätné prehrávanie môžete vyvolať niekoľkými spôsobmi:
• Na základnej obrazovke aplikácie stlačte šípku doľava, čím sa zobrazí posuvník, v ktorom sa môžete
posúvať v relácii.
• Stlačením tlačidla OK na predvolené obrazovke, čím sa zobrazí panel s možnosťami pozastaviť
bežiaci reláciu, spustiť bežiaci program od začiatku alebo prejsť na prehrávanie predchádzajúceho
programu na aktuálnom kanáli.
• Cez programového sprievodcu (žlté tlačidlo na ovládači), ktorý zobrazí televízny program s
možnosťou prehratie označeného relácii.
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Nahrávky
Pomocou sledovanitv.cz si môžete nechať nahrať reláciu, ktorý môžete neskôr prehrať.
Program možno nahrať niekoľkými spôsobmi:
• Z programového sprievodcu označením požadovaného programu a zvolením možnosťou Nahrať z
menu po stlačení tlačidla OK.
• Výberom možností Nahrať na paneli na predvolené obrazovke.
• Z počítača alebo iného zariadenia. Nahrávky sa medzi zariadeniami zdieľa.
Nahraný reláciu nájdete v zozname Nahrané relácie. do nahraných relácií sa dostanete z hlavného menu
aplikácie. Nahrávky si môžete nechať prehrať alebo ich vymazať.
Pozn. Predĺženie je možné zatiaľ len cez web sledovanitv.cz.

Zásady bezpečnosti
Pri používaní boxu sa riaďte nasledujúcimi zásadami. ich nedodržanie môže viesť k strate záruky na
zariadenie, jeho poškodeniu a iným škodám.
• Zariadenie neotvárajte ani nerozoberajte.
• Nevkladajte do zariadenia predmety okrem konektorov popísaných v tomto návode a
podporovaných pamäťových kariet.
• Umiestnite zariadenie tak, aby bolo chránené pred dažďom a inými poveternostnými vplyvmi.
Neumiestňujte ho blízko zdrojov vody.
• Neumiestňujte zariadenie na zdroje tepla, do ich blízkosti alebo do blízkosti ohňa.
• Umiestnite zariadenie tak, aby bol umožnený odvod tepla, ktoré vzniká pri prevádzke, do okolia.
• Ak zariadenie vykazuje známky poruchy (napr. Vydáva zápach), odpojte ho od elektrickej siete.
• Do zariadenia neinštalujte firmware, ktorý pre neho nie je určený.
• Pri búrke alebo dlhé neprítomnosti zariadenie odpojte od elektrickej siete.
• Venujte pozornosť správnemu umiestnenie batérií do diaľkového ovládanie.
• S použitými batériami nakladajte ako s nebezpečným odpadom.
• Počas aktualizácie firmware nevypínajte ani nereštartujte zariadenie.
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