
UŽÍVAJTE SI SVoJU 
TELEVÍZIU OD UPC

Používateľský manuál HD Mediaboxu



Do Hlavného menu vstúpite stlačením tlačidla 
MENU na diaľkovom ovládači. 
 

V jednotlivých ponukách sa pohybujete stláčaním tlačidiel 
so šípkami a následným potvrdením tlačidlom OK. Do TV 
vysielania sa vrátite opakovaným stlačením tlačidla back.
 

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI:
 

SPRIEVODCA: Prehľad programov všetkých TV staníc 
až na 8 dní dopredu. 
 

VIDEOTÉKA: Užite si širokú ponuku filmových 
a seriálových titulov z Videotéky .
 

HĽADAŤ: Pomocou klávesnice zobrazenej na obrazovke 
zadajte vyhľadávané kľúčové slovo a nájdite obľúbené relácie 
v TV vysielaní alebo vo Videotéke. Písmená zvoľte posunutím 
a stlačením tlačidla        . Každé písmeno potvrďte tlačidlom 
OK. 
 

NÁSTROJE: Prístup k používaným službám a úprava nastavení 
HD Mediaboxu.
 

APLIKÁCIE: Hrajte hry, sledujte aktuality a počasie 
cez najmodernejšie aplikácie.
 

KNIŽNICA: Prístup do vašich nahrávok a plánu nových 
nahrávok (funkcia dostupná po pripojení externého harddisku).

Ak sledujete televíznu stanicu a na diaľkovom 
ovládači stlačíte tlačidlo OK, zobrazia sa vám 
informácie o tejto stanici a práve vysielanej relácii. 
 

V informačnom okne sa pohybujte stláčaním tlačidiel 
so šípkami. Do TV vysielania sa vrátite stlačením tlačidla 
back.
 

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI:
 

TERAZ: Informácie o práve sledovanej relácii - zobrazí sa 
názov relácie, čas vysielania a krátka informácia o vysielanej 
relácii.
 

NASLEDUJE: Môžete sa tiež pozrieť na informácie 
o nasledujúcej relácii - nájdete tu názov relácie, 
čas vysielania a krátku informáciu o relácii.

HLAVNÉ MENU INFORMÁCIE



Ak máte zobrazené informačné okno a znovu 
stlačíte tlačidlo OK, vstúpite do rýchleho menu.
 

Do TV vysielania sa vrátite opakovaným stlačením tlačidla 
back.
 

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI: 
 

PREHRAŤ OD ZAČIATKU: Spustí práve vysielaný program 
od začiatku (programy s ikonou TV Archív). 
 

INFO: Zobrazia sa úplné informácie o relácii: herecké 
obsadenie, režisér, dostupné jazykové verzie a ďalšie údaje.
 

PRIDAŤ MEDZI OBĽÚBENÉ: Pridanie televíznej stanice 
do zoznamu Obľúbených programov. 
 

NASTAVENIE A/V: Upraví výstup obrazu a jazykovú verziu.
 

NAHRAŤ: Možnosť spustiť nahrávanie práve sledovaného 
programu, v prípade nasledujúceho programu jeho zaradenie 
do plánu nahrávania (funkcia dostupná po pripojení 
externého harddisku).
 

SLEDOVAŤ NAŽIVO: Návrat do živého vysielania pri sledovaní 
programu z TV Archívu. 

Vytvorte si zoznam svojich obľúbených programov.
 

Zoznam obľúbených TV staníc si môžete vytvoriť 
v HLAVNOM MENU > NÁSTROJE > NASTAVENIA > 
OBĽÚBENÉ PROGRAMY > NASTAVIŤ
 

Výber programov potvrdíte stlačením tlačidla OK.
 

Výber obľúbených programov následne aktivujete voľbou 
ZAPNÚŤ > OBĽÚBENÉ PROGRAMY v rýchlom menu. Táto 
voľba sa vám zobrazí v prípade, že máte program zaradený 
medzi obľúbené.

RÝCHLE MENU OBĽÚBENÉ 
STANICE

ZMENA PORADIA OBĽÚBENÝCH STANÍC: 
 

Zmenu môžete vykonať postupom HLAVNÉ MENU > NÁSTROJE 
> NASTAVENIA > OBĽÚBENÉ PROGRAMY > PREČÍSLOVAŤ.
 

Tlačidlom OK vyberiete program, ktorý chcete presunúť.
Šípkami     /     presuniete program na požadovanú pozíciu a voľbu 
potvrdíte tlačidlom OK.



TV relácie z programovej ponuky alebo tituly z Videotéky 
môžete hľadať v HLAVNOM MENU v sekcii HĽADAŤ.
 

Postupným zadávaním písmen na obrazovke zadáte kľúčové 
slovo: napr. názov relácie, meno herca/režiséra.
 

Po zadaní sa zobrazí zoznam relácií/titulov vrátane ich 
detailov.

Odvysielané TV relácie si môžete pozrieť znova až 7 dní 
dozadu vďaka funkcii TV Archív.
 

V televíznom sprievodcovi (guide) si šípkami vyberiete 
program, ktorý si chcete spätne pozrieť alebo spustiť
od začiatku.

Stlačením OK vstúpite do rýchleho menu k programu
a vyberiete PREHRAŤ OD ZAČIATKU.

Programy, ktoré si môžete spätne prezerať, sú v guide 
označené ikonou  .

TIP:

NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU:
 

Televízia UPC vám ponúka možnosť zablokovať obsah 
nevhodný pre deti. V HLAVNOM MENU zadajte NÁSTROJE 
a následne PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMOK.
 

Tu si môžete zmeniť PIN, vekové nastavenia alebo uzamknúť 
vybrané programy.

Továrenské nastavenie PIN je: 1234

Táto funkcia je dostupná jedine vtedy, ak máte HD Mediabox 
prepojený s UPC modemom.

FUNKCIA 
TV ARCHÍVFUNKCIA HĽADAŤ
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Hlavné menu

Váš TV SPRIEVODCA
až na 8 dní

Späť / Exit

menu
Stlačením tlačidla menu vstúpite do HLAVNÉHO 
MENU, kde si môžete vyberať filmy z VIDEOTÉKY, 
zobrazia sa vám aj nahraté programy vo vašej 
KNIŽNICI a ďalšie funkcie.

guide
Guide, alebo aj EPG resp. TV SPRIEVODCA, zobrazí 
program všetkých TV staníc v ponuke UPC 
až na 8 dní dopredu.

back
Pomocou tlačidla back sa dostanete o krok späť 
v menu.

B

B A

C

A OK
  Tlačidlo, ktorým potvrdzujete vašu voľbu. 

B Navigačné šípky – hore/dolu
  Pohyb v jednotlivých menu, pri stlačení v rámci TV vysielania 

rýchlo prechádzate kanálmi, na výber kanála stlačte OK. 

C Navigačné šípky – doprava/doľava
  Týmito tlačidlami si vyberáte programy až 8 dní dopredu.

DIAĽKOVÝ
OVLÁDAČ SMART TLAČIDLÁ OVLÁDAČA



OVLÁDANIE HD MEDIABOXU

13. prehrávanie
  Začiatok prehrávania relácie alebo oneskoreného TV vysielania.

14. pozastavenie
 Pozastaví prehrávanie relácie alebo živé TV vysielanie.

15.   nahrávanie
 Začiatok nahrávania zvolenej TV relácie. 
  TIP! Najjednoduchšie nahrávanie TV relácií je cez TV 

SPRIEVODCU (guide). Stačí označiť vybranú reláciu.

16. stop
  Ukončí nahrávanie alebo prehrávanie titulov z NAHRÁVOK alebo 

VIDEOTÉKY.

17. 
 Zobrazí na TV obrazovke informačné okno alebo funkcie z menu.

18. txt
 Zobrazí teletext, ak je dostupný.

19. guide
 Stlačením tlačidla guide sa dostanete do menu TV SPRIEVODCU, 
 v ktorom sa zobrazí zoznam všetkých TV staníc a 7-dňový 
 TV Archív vybraných TV staníc. 
  TIP! Tlačidlom  alebo  listujete v ďalších TV programoch. 
  Tlačidlami  alebo  si vyberáte programy až 8 dní dopredu.

20. on demand
 Spustí Videotéku plnú filmových noviniek a najlepších seriálov.

21. apps
 Spustí aplikácie dostupné na vašom HD Mediaboxe.

22.    TV Archív
 Vstup do rýchleho menu na spustenie vysielaného programu 
 od začiatku, nahrávanie a ďalšie funkcie.

23. TV
 Tlačidlo na prepnutie do režimu ovládania TV 
 (ak máte spárovaný ovládač s vaším televízorom).

OVLÁDANIE HD MEDIABOXU

1. zap/vyp
  Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete alebo zmeníte HD 

Mediabox na pohotovostný režim s možnosťou rýchleho štartu. 

2.    mute
  Stíši hlasitosť HD Mediaboxu.

3. radio
  Prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami. 

TIP! Opakovaným stlačením kdekoľvek v menu sa vrátite 
na TV vysielanie.

4. back
  Vráti vás v menu o krok späť.

5. menu
  Vstup do HLAVNÉHO MENU. 

TIP! Opakovaným stlačením sa vrátite o krok späť.

6. dvr
 Zobrazí nahraté TV relácie.

7. navigačné šípky
  Stlačením šípky sa posuniete v menu a v možnostiach.

8. OK
  Tlačidlo OK zobrazí informačné okno a otvára rýchle menu. 

Odsúhlasíte ním svoju voľbu.

9. CH+/-
 Použitím týchto tlačidiel môžete prechádzať celým spektrom 
 TV staníc. Ich podržaním si môžete rýchlo prelistovať 
 programovú ponuku.

10. VOL+/-
  Upraví hlasitosť vášho HD Mediaboxu.

11. posun späť
 Film, nahrávku alebo oneskorené vysielanie si posuniete späť. 
 Opakovaným stlačením tlačidla posun ešte viac zrýchlite.

12. posun vpred
 Film, nahrávku alebo oneskorené vysielanie si posuniete 
 dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla posun ešte viac 
 zrýchlite.



Do menu Aplikácie vstúpite stlačením tlačidla APPS 
alebo MENU na diaľkovom ovládači a šípkou 
sa presuniete na položku APLIKÁCIE.

Na to, aby ste mali prístup k ponúkaným aplikáciám, je potrebné 
odsúhlasiť podmienky. Stlačte PRIJAŤ a na obrazovke sa vám zobrazí 
menu s aplikáciami.

Aplikácie si vyberáte šípkami na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie 
výberu stlačte tlačidlo OK. Ku každej aplikácii je k dispozícii 
aj stručný popis.
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APLIKÁCIE


