HORIZON HD MEDIABOX
NÁVOD NA POUŽITIE

Digitálna televízia
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ÚVOD
Ďakujeme vám, že ste si zvolili Horizon HD Mediabox! Prináša vám úplne nový zážitok zo sledovania televízie.
Veríme, že si nové, úžasné funkcie, ktoré Horizon ponúka, rýchlo obľúbite.

Kľúčové vlastnosti
Horizon HD Mediabox je set-top box s jedinečnými funkciami, ktoré poskytujú nezabudnuteľný zážitok zo zábavy. Úplne nové používateľské
prostredie Horizon HD Mediaboxu vám sprostredkuje nielen klasické sledovanie televízie, ale ponúka vám aj sledovanie filmov a seriálov
z Vidotéky, 7-dňový TV Archív, Aplikácie a inteligentné vyhľadávanie v TV programe po zadaní kľúčových slov.

Prvé nastavenie Horizon HD Mediaboxu
Zapnite TV prijímač. Uistite sa, že váš TV prijímač a Horizon HD Mediabox sú správne prepojené. Pri prvej inštalácii potrebujete na nastavenie
asi 10 minút, preto buďte, prosím, trpezliví. V priebehu inštalácie neodpájajte Horizon HD Mediabox z elektrickej siete, lebo sa inštalácia
preruší.

Počkajte kým sa set-top box naštartuje.

S použitím šípiek na diaľkovom ovládači
vyberte krajinu SLOVENSKO a potvrďte
stlačením tlačidla OK.

Zobrazí sa uvítacia obrazovka.

Vyberte si z ponuky jazykov a stlačte OK.

Pozorne si prečítajte obchodné podmienky a
na znak súhlasu stlačte tlačidlo OK.

Skontrolujte, či je váš set-top box prepojený
s modemom. Ak nie, prepojte ich teraz
ethernetovým káblom.

Vyberte preferované nastavenie spotreby
elektrickej energie. Na rýchlejšiu činnosť
set-top boxu nastavte Rýchly štart.

Po skončení inštalácie sa zobrazí Hlavná
ponuka.
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OVLÁDANIE HORIZON HD MEDIABOXU
Inteligentné tlačidlá ovládadča Horizon HD Mediaboxu
Horizon HD Mediabox je set-top box s jedinečnými funkciami, ktoré poskytujú nezabudnuteľný zážitok zo zábavy. Úplne nové používateľské
prostredie Horizon HD Mediaboxu vám sprostredkuje nielen klasické sledovanie televízie, ale ponúka vám aj sledovanie filmov a seriálov
z Videotéky, 7-dňový TV Archív, Aplikácie a inteligentné vyhľadávanie v TV programe po zadaní kľúčových slov.

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.

BACK
Pomocou tlačidla back sa dostanete o krok späť
B

A

A

OK
Tlačidlo, ktorým potvrdzujete vašu voľbu.

C

C

B

Navigačné šípky – hore/dolu
P ohyb v jednotlivých menu, pri stlačení v rámci TV vysielania rýchlo prechádzate kanálmi,
na výber kanála stlačte OK.

B
C

Navigačné šípky – doprava/doľava
Týmito tlačidlami si vyberáte programy až 8 dní dopredu.
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Diaľkový ovládač Horizon HD Mediaboxu
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Hlavné menu 5
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Diaľkový ovládač Horizon HD Mediaboxu
1

ZAP/VYP

10 VOL+/-

18 TXT

zmeníte HD Mediabox na pohotovostný režim
s možnosťou rýchleho štartu.

11 POSUN SPÄŤ

19 GUIDE

	
Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete alebo

	Upraví hlasitosť vášho HD Mediaboxu.

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

MUTE

2

	Stíši hlasitosť HD Mediaboxu.

3 RADIO

	Prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami.

12 POSUN VPRED

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

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.

	Začiatok prehrávania relácie alebo oneskoreného
TV vysielania.

6 DVR

Zobrazí nahraté TV relácie.

7 NAVIGAČNÉ ŠÍPKY

Stlačením šípky sa posuniete v menu a v možnostiach.

8 OK

T lačidlo 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.

	
TIP! Tlačidlom alebo listujete v ďalších TV
staniciach. Tlačidlami alebo si vyberáte TV relácie
až 8 dní dopredu.

Spustí Videotéku plnú filmových noviniek a najlepších
seriálov.

21 APPS

14 POZASTAVENIE

Pozastaví prehrávanie relácie alebo živé TV vysielanie.

15

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.

20 ON DEMAND

13 PREHRÁVANIE

TIP! Opakovaným stlačením sa vrátite o krok späť.

Zobrazí teletext, ak je dostupný.

Spustí aplikácie dostupné na vašom HD Mediaboxe.

22 TV ARCHÍV

NAHRÁVANIE

Začiatok nahrávania zvolenej TV relácie.
	
TIP! Najjednoduchšie nahrávanie TV relácií je cez TV
SPRIEVODCU (guide). Stačí označiť vybranú reláciu.

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).

16 STOP

	Ukončí nahrávanie alebo prehrávanie titulov
z NAHRÁVOK alebo VIDEOTÉKY.

17
Zobrazí na TV obrazovke informačné okno alebo
funkcie z menu.
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HLAVNÁ PONUKA
Používateľské rozhranie Horizon HD Mediaboxu obsahuje mnoho ponúk, podponúk a ich možností.
Táto kapitola vysvetľuje ako pracovať so štruktúrou ponuky a ako čo najlepšie využiť mediálne možnosti Horizon HD Mediaboxu.
Všetky funkcie Horizon HD Mediaboxu nájdete v HLAVNEJ PONUKE. Niektoré funkcie sú jedinečné pre konkrétnu možnosť ponuky, iné sú
spoločné pre takmer celú platformu (napríklad HĽADAŤ). HLAVNÁ PONUKA sa zobrazí po zapnutí Horizon HD Mediaboxu z úsporného
režimu alebo po stlačení tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. Vždy sa zobrazí na stanici, ktorú ste pred vypnutím sledovali ako poslednú.
na diaľkovom ovládači. Podponuky jednotlivých možností
Možnosti HLAVNEJ PONUKY môžete prechádzať pomocou tlačidiel
prechádzate pomocou tlačidiel ▲/▼. Na obrazovku hlavná ponuka sa z ľubovoľnej obrazovky vrátite stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači. Stlačením tlačidla EXIT na diaľkovom ovládači ukončíte HLAVNÚ PONUKU a vrátite sa na zobrazenie televíznej obrazovky.

HLAVNÁ PONUKA obsahuje týchto 6 možností:
1

TV SPRIEVODCA (EPG)
Interaktívny programový sprievodca poskytuje priebežne
aktualizované informácie o aktuálnych a pripravovaných
programoch až 8 dní vopred.

4 VIDEOTÉKA

Prístup k službe MyPrime. Zobrazí sa katalóg titulov.
Videotéka MyPrime vyžaduje predplatné ku službe.
5 KNIŽNICA

2 HĽADAŤ

Obsahuje všetky vaše nahrané videá a plánované nahrávky.

Umožňuje vyhľadávanie dostupného mediálneho obsahu v TV.

6 APLIKÁCIE

Hrajte hry, sledujte aktuality a počasie cez najmodernejšie
aplikácie.

3 NASTAVENIE

Možnosť zmeniť a nastaviť akékoľvek možnosti set-top boxu.
Tu je možné vybrať si napr. Hlavnej ponuky, zmeniť Rodičovský
zámok a PIN kód, zablokovať nevhodný obsah, vybrať zoznam
obľúbených TV staníc alebo zmeniť Audio/Video nastavenie.
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TV SPRIEVODCA
Zobrazuje prehľad aktuálne vysielaných relácií alebo relácií, ktoré budú vysielané v budúcnosti, až 8 dní vopred.

Možnosti ponuky TV SPRIEVODCU:
1

Ponuka VŠETKY PROGRAMY
Stlačením tlačidla OK na možnosti Všetky programy spustíte
TV program na celú obrazovku, kde sa zobrazí prehľad aktuálne
vysielaných relácií na jednotlivých TV staniciach.
V TV reláciách sa pohybujete pomocou tlačidiel
(pre danú TV stanicu) alebo pomocou tlačidiel ▲/▼
(pre listovanie v rôznych TV staniciach). Detail relácie pomocou šípiek na diaľkovom ovládači vyberiete reláciu, o ktorej
chcete zistiť viac informácií. Stlačením tlačidla OK sa zobrazia
informácie o relácii a prehľad možností k danej relácii.

2 Ponuka VYBRANÝ PROGRAM

Po stlačení tlačidla OK na voľbe VYBRANÝ PROGRAM zostávate
pri relácii, ktorú práve sledujete.
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3 Ponuka PODĽA ŽÁNRU

Možnosť vyberať programy v TV SPRIEVODCOVI podľa
tematických žánrov. Potvrdením voľby PODĽA ŽÁNRU
sa na obrazovke zobrazí zoznam žánrov.
4 Ponuka ROZHLASOVÉ PROGRAMY

Zoznam rozhlasových staníc v digitálnej zvukovej kvalite.
5 Ponuka OBĽÚBENÉ PROGRAMY

Zoznam obľúbených TV staníc. Stlačením tlačidla OK na
možnosti Obľúbené stanice spustíte TV program len pre
vytvorený zoznam s vašimi obľúbenými stanicami.

Informácie o práve sledovanej relácii
Zobrazuje prehľad aktuálne vysielaných relácií, ak je set-top box online, tak je k dispozícii 7 dní spätne a až 8 dní vopred.
Ak sledujete televíznu reláciu a stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa vám informácia o práve sledovanej relácii, ktorá bude na danej TV stanici
nasledovať. Informačné okno zobrazí tieto možnosti:
NASLEDUJE
Informácie o relácii, ktorá bude nasledovať. Zobrazia sa
po stlačení navigačného tlačidla na diaľkovom ovládači.

AKTUÁLNE
Informácie o aktuálne sledovanej relácii vrátane jej názvu, času
vysielania a krátkej anotácie o relácii.

RÝCHLA PONUKA
Obsahuje možnosti súvisiace s reláciou alebo TV stanicou. Zobrazí sa v týchto prípadoch:
● Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa informačné okno s možnosťou TERAZ (informácie o aktuálne vysielanej relácii),

NASLEDUJE (informácie o relácii, ktorá bude vo vysielaní nasledovať).
● Dvojitým stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači - zobrazenie RÝCHLEJ PONUKY, informačné okno ponúka tieto možnosti:

1

5 Nastavenie A/V

Informácie o práve vysielanej relácii
Názov relácie, čas vysielania, krátka anotácia k relácii.

Možnosť upraviť zvukový a obrazový výstup
6 Pridať medzi OBĽÚBENÉ STANICE

2 Pozastaviť

Pridanie TV kanála do zoznamu obľúbených staníc stlačením
tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Pozastavenie aktuálne vysielanej relácie a jej nahratie na hard disk.
3 Nahrať

Po výbere tejto voľby a stačení tlačidla OK nahráte vybranú
reláciu (na nahratie relácie je potrebné pripojiť externý hard disk
do USB na zadnej strane Horizon HD Mediaboxu).
4 Prehrať od začiatku

Prehrá aktuálne vysielaný program od začiatku.
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7

Zapnúť OBĽÚBENÉ STANICE
Zobrazí sa zoznam obľúbených TV staníc

8 INFO

Zobrazí detailné informácie o relácii. Popis relácie, rok
výroby, režisér, herci, jazykovú stopu (dostupnosť informácií
je závislá od dodaných informácií k relácii)

Prepínanie TV staníc s programom cez celú obrazovku
Ak si želáte prepínať medzi programami v režime prehrávania na celej obrazovke, použite jednu z nasledujúcich metód:
1 Šípky prepínania TV staníc - CH ▲/▼

3 Voľba rýchleho prepínania

Krátkym stlačením šípky hore resp. dole prepínate medzi
jednotlivými TV stanicami

Zoznam TV staníc sa zobrazí v ľavej časti obrazovky pri dlhšom
podržaní tlačidiel ▲/▼ na diaľkovom ovládači. Šípkami ▲/▼
prechádzate zoznamom TV staníc. Stlačením tlačidla OK
prepnete na sledovanie zvýraznenej TV stanice. Tlačidlo EXIT
skryje zoznam staníc a vráti sa do režimu prehrávania relácie
na celej obrazovke.

TIP! Informácie v paneli programov sa zobrazia na 5 sekúnd.
Tento časový interval je možné zmeniť pomocou nastavení.

2 Priame zadanie čísla TV stanice

Zadaním čísla na klávesnici diaľkového ovládača prepnete
priamo stanicu s daným poradovým číslom.

4 Uzamknuté položky

TIP! V prípade, ak číslo TV stanice neexistuje, systém zobrazí chybové hlásenie
a prepne na najbližšiu TV stanicu.

Ak TV stanicu alebo reláciu uzamknete, nebude možné ju
sledovať. Ak chcete uzamknutie zrušiť, musíte zadať PIN kód
a stlačiť OK.
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Hľadať
Vyhľadávanie relácií z programovej ponuky:
1

Voľbu HĽADAŤ aktivujete v HLAVNEJ PONUKE stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

2 Na obrazovke sa zobrazí panel s ponukou abecedne zoradených písmen.

Šípkami
vyhľadáte požadované písmeno a tlačidlom OK potvrdíte voľbu.
Vybrané písmeno sa zobrazí na hornej zvýraznenej lište.
Takýmto spôsobom pokračujete v zadávaní ostatných písmen.
3 Po zadaní jedného alebo dvoch znakov obrazovka automaticky ponúkne zoznam filtrovaných kľúčových slov založený na dostupných

zodpovedajúcich výsledkoch vyhľadávania. Tento filtrovaný zoznam sa s každým zadaným znakom spresňuje.
4 Ak sa vyhľadávané kľúčové slovo v zozname zobrazí, zvýrazníte ho pomocou tlačidiel ▲/▼. Zobrazia sa Vám informácie k danej

relácii. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia detailné informácie k relácii a možnosti.

5 K novému hľadaniu sa dostanete stlačením tlačidla BACK na diaľkovom ovládači.
Numerická klávesnica nasleduje po abecednom zozname písmen.
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Nastavenia
Možnosť meniť a nastaviť akékoľvek možnosti Set-top boxu.
Tu je možné zvoliť napríklad jazyk HLAVNEJ PONUKY, zmeniť RODIČOVSKÝ ZÁMOK a PIN kód, zablokovať nevhodný obsah, vybrať zoznam
obľúbených programov alebo zmeniť audio/video nastavenia.
Možnosti NASTAVENIA:
VLASTNOSTI
PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMOK
ĎALŠIE NASTAVENIA
PODPORA
MEDIABOX INFO
Jednotlivé možnosti/podsekcie v sekcii NASTAVENIA prechádzate pomocou tlačidiel ▲/▼ a stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači
sa dostanete do jednotlivých podsekcií.
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Nastavenia - Vlastnosti
Možnosť VLASTNOSTI v sekcii NASTAVENIA umožňuje prispôsobiť užívateľské nastavenie Horizon HD Mediaboxu:
1

JAZYK MENU
Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa Vám zobrazí užívateľské rozhranie. Môžete zvoliť jazyk slovenský alebo anglický. Pri prvom
spustení HD Mediaboxu je prednastavený ten jazyk, ktorý si zákazník vyberie po prvom spustení boxu, tak ako je to uvedené na str. 4.

2 OBĽÚBENÉ PROGRAMY

Umožňuje nasledovné možnosti:
- môžete si vytvoriť zoznam s Vašimi obľúbenými programami - voľba PRIDAŤ MEDZI OBĽÚBENÉ
- možnosť zmeny poradia obľúbených programov - voľba ZMENA PORADIA OBĽÚBENÝCH
3 POZADIE TV SPRIEVODCU

Umožňuje nasledovné možnosti:
- PLNÉ - zobrazenie TV SPRIEVODCU bez priehľadnosti - na obrazovke je zobrazený TV SPRIEVODCA bez pozadia práve
sledovaného programu
- PRIEHĽADNÉ - zobrazenie TV SPRIEVODCU s priehladnosťou na pozadí práve sledovanej relácie. Voľbu priehľadnosti zvolíte
stlačením tlačidla OK po vyhľadaní preferovanej voľby.
4 TRVANIE INFO OKNA

Umožňuje nastaviť trvanie zobrazenia PANELU PROGRAMOV. K dispozícii je voľba 5 s, 10 s, 15 s, 25 s.
5 TITULKY

Umožňuje nastaviť jazyk titulkov, v prípade ak sú k dispozícii. Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam dostupných jazykov.
6 JAZYK AUDIA

Umožňuje nastaviť jazykové stopy, ak sú k dispozícii. Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam dostupných jazykov.
Presňte sa k požadovanému jazyku a stlačte tlačidlo OK.
7

ZVUKOVÝ POPIS
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Audio komentár k tomu, čo sa deje na obrazovke. Závisí od dostupnosti pri danej relácii.
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Nastavenia - Vlastnosti
Možnosť VLASTNOSTI v sekcii NASTAVENIA umožňuje prispôsobiť užívateľské nastavenie Horizon HD Mediaboxu:
8 STANDBY REŽIM

Nastavenie standby režimu. Zobrazia sa Vám dve možnosti:
- ECO: Chvíľu po vypnutí prejde HD Mediabox do režimu ECO. HD Mediabox je odpojený od napájania a má vymazanú pamäť
Opätovná aktivácia HD Mediaboxu je v tomto prípade dlhšia.
- RÝCHLY ŠTART: V tomto režime je box stále aktívny. Je ale vypnutý výstup do televízora. Opätovné zapnutie HD Mediaboxu je
potom otázkou iba niekoľkých sekúnd.
9 ČASOVAČ STANDBY REŽIMU

Možnosť automatického vypnutia Horizon HD Mediaboxu. Zobrazia sa 2 možnosti: „Po nečinnosti“ alebo „Vypnuté“.
10 PREJSŤ DO STANDBY REŽIMU PO

V prípade, ak máte nastavené vypnutie Horizon HD Mediaboxu PO NEČINNOSTI, máte možnosť zvoliť si interval, po ktorom chcete,
aby sa HD Mediabox automaticky vypol. Možnosti sú: 15, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 240 min.
11 NAHRÁVANIE PRED ZAČIATKOM

Záznam sa spustí vybraný počet minút pred začiatkom relácie: Možnosti sú: 1, 2, 5, 15, 30, 60 min.
12 NAHRÁVANIE PO ZAČIATKU

Záznam sa ukončí vybraný počet minút po skončení záznamu / nahrávanej relácie: Možnosti sú: 1, 2, 5, 15, 30, 60 min.
13 ČASOVÁ OS SPRIEVODCU

Nastavenie časového rozsahu programového sprievodcu (EPG). Možnosti sú: 30, 60, 90, 120 min.
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Nastavenia - PIN a Rodičovský zámok
Možnosť zablokovať nevhodný obsah pre Vaše deti.
Po stlačení tlačidla OK na tejto voľbe sa Vám zobrazí: PROSÍM, ZADAJTE VÁŠ PIN.
Počiatočné nastavenie PIN: 1234
V tejto sekcii máte možnosť UPRAVIŤ Váš PIN. Zadajte voľbu 4-miestneho PIN a stlačte tlačidlo OK.
Zadaním PIN sa dostanete k nasledujúcim možnostiam:
ZMENIŤ KÓD
Možnosť zmeniť PIN.
NASTAVENIE VEKOVEJ VHODNOSTI
Možnosť výberu programov, ktoré chcete uzamknúť. Výber potvrdíte pomocou šípiek ▲/▼ na zvolený program a potvrdíte
stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači. Pri zamknutom programe sa zobrazí ikonka zámku a zároveň sa zobrazí v ľavej časti
obrazovky. Odblokovať zamknutý program môžete pomocou voľby VYMAZAŤ VŠETKO a stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu.
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Rozšírené nastavenia
Umožňuje prispôsobiť nastavenia Horizon HD Mediaboxu.
1

NASTAVENIA HDMI
Zobrazí aktuálne nastavenia HDMI a preferované rozlíšenie HD.
- ROZLÍŠENIE - umožňuje prepnúť rozlíšenie televízora.
- UPRAVIŤ NA 4:3 - umožňuje vybrať typ obrazovky na použitie na štandardnú televíziu: PILLARBOX, ZOOM (ZVÄČŠENIE)
alebo PLNÝ REŽIM (ROZTIAHNUTIE).
- FAREBNÝ VÝSTUP - umožňuje prepínať medzi režimami RGB a YCbCR.

2 NASTAVENIA SCART

- POMER STRÁN TV - umožňuje prepínanie medzi ŠIROKOUHLOU (16:9) a ŠTANDARDNOU (4:3) obrazovkou.
- UPRAVIŤ NA 4:3 - + môžete zvoliť medzi možnosťami ZOOM (ROZTIAHNUTIE), PILLARBOX a PLNÝ REŽIM.
3 OPTIMALIZOVAŤ PRE HDMI/SCART

Môžete zvoliť buď pripojenie HDMI (odporúčame), alebo SCART.
Umožňuje tiež, aby Horizon HD Mediabox vybral požadované pripojenie videa automaticky.
4 ZVUK

Možnosti dostupné v sekcii ZVUK umožňujú povoliť a zakázať rôzne výstupy zvuku a zmeniť oneskorenie zvuku pre HDMI a SCART.
- HDMI VÝSTUP - aktivuje alebo deaktivuje zvukový výstup HDMI
- ONESKORENIE ZVUKU PO HDMI - nastaví oneskorenie zvuku po HDMI. Oneskorenie je možné nastaviť v krokoch po 10 ms
v rozsahu 0 ms - 200 ms.
- VÝSTUP S/PDIF - aktivuje alebo deaktivuje zvukový výstup S/PDIF.
- ONESKORENIE ZVUKU NA S/PDIF - nastaví oneskorenie zvuku S/PDIF. Oneskorenie je možné zmeniť v krokoch po 10 ms
v rozsahu 0 ms - 200 ms.
- VÝSTUP DOLBY DIGITAL - aktivuje alebo deaktivuje zvukový výstup S/DOLBY (AC3).
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Rozšírené nastavenia
Umožňuje prispôsobiť nastavenia Horizon HD Mediaboxu.
5 HORIZON HD MEDIABOX

Umožňuje nastaviť a upraviť základné funkcie Horizon HD Mediaboxu
- AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU - aktualizuje operačný systém.
- TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA - umožňuje obnoviť továrenské nastavenia s možnosťou zachovať alebo odstrániť záznamy uložené
na externom disku pripojenom k Horizon HD Mediaboxu.
- ZMAZAŤ VŠETKY NAHRÁVKY - budú odstránené všetky záznamy na externom disku.
- ZMAZAŤ NEÚPLNÉ NAHRÁVKY - budú odstránené neúplné záznamy na externom disku.
- ZMAZAŤ PLÁN NAHRÁVOK - bude vymazaný plán nahrávok.
- FORMÁTOVAŤ PAMÄŤOVÉ MÉDIUM - zabezpečí naformátovanie externého disku. Pri formátovaní disku príde k vymazaniu
všetkých dát.
6 VYHĽADAŤ AKTUALIZÁCIE

Aktualizácie Horizon HD Mediaboxu na najnovšiu verziu softvéru. Pri aktualizácii bude ukončené nahrávanie záznamov na externý disk.
7

OPTIMALIZOVAŤ PRE HDMI / SCART
V prípade, ak je HD Mediabox pripojený k TV pomocou SCART kábla, zvoľte možnosť SCART (SD).
V opačnom prípade zvoľte možnosť HDMI (HD), ak používate HDMI kábel.

8 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Poskytuje odkaz na web stránku UPC alebo telefónny kontakt na UPC infolinku.
9 MEDIABOX INFO

Zobrazí verziu softvéru vo vašom Horizon HD Mediaboxe.
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Videotéka
Umožňuje prístup ku katalógu služieb MY PRIME.
1

Na obrazovke po stlačení tlačidla OK na voľbe VIDEOTÉKA sa dostanete do rozsiahleho katalógu so zobrazenými plagátmi
s výberom filmov. V dolnej časti obrazovky je zobrazené členenie podľa žánru - Filmy, Deti, Seriály.

2 Tlačidlami

alebo ▲/▼ môžete prepínať jednotlivými položkami. Tlačidlom OK potvrdíte výber zvoleného titulu a žánru.

3 ZVOLENÝ TITUL

Stlačením tlačidla OK na obrázku vybraného titulu sa otvorí informačné okno. Zobrazia sa informácie k titulu - názov, žáner, dĺžka
a krátka anotácia. Zároveň sa zobrazia možnosti:
- PREHRAŤ: Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači spustíte prehrávanie titulu.
- POKRAČOVAŤ: Táto možnosť sa zobrazí v prípade, že ste už vybraný titul v minulosti spustili a nesledovali do konca. Po vyhľadaní tejto
možnosti a stlačením tlačidla OK môžete pokračovať v sledovaní.
- INFO: Zobrazia sa detailné informácie k titulu.
- MOŽNOSTI PREHRÁVANÉHO TITULU: Prehrávaný titul je možné tlačidlami na diaľkovom ovládači pozastaviť, znovu spustiť a posúvať
vpred / vzad. Zadaním akejkoľvek uvedenej voľby sa zobrazí lišta s časovou informáciou.

Poznámka: Tituly v ponuke VIDEOTÉKA je možné prehrať iba ak je Horizon HD Mediabox prepojený s internetovým modemom pomocou ethernetového kábla.
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TV Archív
Pomocou tlačidla EPG na diaľkovom ovládači alebo cez ponuku MENU - SPRIEVODCA - VŠETKY PROGRAMY sa dostanete
do programového sprievodcu.
Stlačením tlačidla
ste zmeškali.

sa posuniete v programovom sprievodcovi na už odvysielané alebo aktuálne vysielané programy, ktorých začiatok

Programy, ktoré sú označené symbolom TV Archívu sa dajú spätne prehrať zvolením možnosti PREHRAŤ OD ZAČIATKU.
TV Archív je dostupný na 60 TV staniciach až 7 dní spätne.

Poznámka: K plne funkčnému TV Archívu je potrebné prepojiť Horizon HD Mediabox s internetovým modemom pomocou ethernetového kábla.
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Aplikácie
Zmeňte pozadie Vášho televízora na scénu zapadajúceho slnka, pláž pri mori alebo si zahrajte hry, cvičte s virtuálnym trénerom, sledujte
spravodajstvo, pocestujte s Google Maps alebo si vychutnávajte Váš obľúbený štýl hudby cez hudobnú aplikáciu Deezer.

Poznámka: APLIKÁCIE je možné využívať, iba ak je prepojený Horizon HD Mediabox s internetovým modemom pomocou ethernetového kábla.
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Knižnica
NAHRÁVKY
Táto možnosť zobrazí zoznam relácií, ktoré ste nahrali, zoradených s najnovšou nahrávkou na začiatku. Posunutím sa doprava
na možnosť TRIEDIŤ je možné nahrávky zoradiť podľa uvedených možností.
PLÁNOVAČ
Zobrazuje zoznam všetkých budúcich naplánovaných záznamov (nahrávok). Taktiež umožňuje nastavenie nových nahrávok
stlačením tlačidla posunutím sa na možnosť NOVÉ.
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Nahrávanie
HD Mediabox môžete po pripojení externého hard-disku využívať ako videorekordér. Umožní Vám nahrávať a prehrávať relácie alebo
pozastaviť práve sledovanú reláciu.
AKO PRIPOJIŤ EXTERNÝ HARD DISK
Pripojte hard disk do USB na zadnej strane Horizon HD Mediaboxu. Hard disk je nutné pred prvým použitím naformátovať. Na
formátovanie hard disku vojdite do HLAVNEJ PONUKY - NASTAVENIA. Zvoľte ĎALŠIE NASTAVENIA - HORIZON MEDIA BOX NAFORMÁTOVAŤ DISK. Odporúčané zariadenie na nahrávanie: Externý hard disk s kapacitou od 160 GB do 500 GB.
AKO NAHRÁVAŤ
Práve vysielanú reláciu - NIE JE možné nahrať reláciu od začiatku, relácia sa nahrá od chvíle zadania nahrávania.
Budúcu reláciu - nahrá sa celá relácia s možnosťou voľby začiatku a konca nahrávania (viď sekcia NASTAVENIA).
V rovnakom čase môžete nahrávať iba jednu reláciu. Stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládači.
1

NAHRÁVANIE PRÁVE VYSIELANEJ RELÁCIE
Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám informačné okno s voľbou POTVRDIŤ NAHRÁVKU. Stlačením tlačidla
OK potvrdíte nahrávku a relácia sa začne nahrávať.

2 NAHRÁVANIE Z TV SPRIEVODCU

alebo ▲/▼. Stlačte
Zvoľte si zobrazenie TV sprievodcu v HLAVNEJ PONUKE. Vyberte reláciu, ktorú chcete nahrať šípkami
červené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám informačné okno s voľbami POTVRDIŤ NAHRÁVKU (pre aktuálne vysielanú
reláciu) alebo POTVRDIŤ NAPLÁNOVANIE NAHRÁVKY (pre relácie vysielané v budúcnosti). Stlačením tlačidla OK potvrdíte
nahrávanie relácie.

3 ZRUŠENIE NAHRÁVANIA

Nahrávanie môžete zrušiť v TV SPRIEVODCOVI. Po vyhľadaní TV sprievodcu je pri nahrávanej relácii ikonka s červeným kolieskom.
Choďte šípkami na reláciu a stlačte červené tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám informačné okno
s voľbou zrušiť nahrávanie. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla OK.
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Nahrávanie
Horizon HD Mediabox môžete po pripojení externého hard-disku využívať ako videorekordér. Umožní Vám nahrávať a prehrávať
relácie alebo pozastaviť práve sledovanú reláciu.
Zoznam vybraných relácií nájdete v HLAVNEJ PONUKE v sekcii KNIŽNICA a stlačením tlačidla OK na voľbu NAHRÁVKY. V zozname
šípkami ▲/▼ vyberiete nahrávku, ktorú chcete prehrať. Zobrazia sa vám možnosti:
PREHRAŤ
Po stlačení tlačidla OK pre túto voľbu sa začne relácia prehrávať.
VYMAZAŤ NAHRÁVKU
Po stlačení tlačidla OK vymažete nahrávku z externého hard disku.
INFO
Zobrazí sa informácia k relácii.
POZASTAVENIE SLEDOVANÉHO PROGRAMU
Vďaka pripojenému externému hard disku si môžete zastaviť práve sledovanú reláciu stlačením tlačidla STOP na diaľkovom ovládači.
Na obrazovke sa objaví ovládací panel s informáciou ako dlho je relácia pozastavená. Na pokračovanie v sledovaní relácie stlačte tlačidlo
PLAY alebo OK na diaľkovom ovládači.
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Obľúbené programy
Môžete si vytvoriť zoznam s Vašimi obľúbenými programami alebo meniť poradie obľúbených programov.
ZOZNAM OBĽÚBENÝCH PROGRAMOV
Zoznam vytvoríte v HLAVNEJ PONUKE v sekcii NÁSTROJE - NASTAVENIA - OBĽÚBENÉ PROGRAMY - NASTAVIŤ. Výber programu
potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Výber obľúbených programov následne aktivujete voľbou ZAPNÚŤ OBĽÚBENÉ PROGRAMY v informačnom okne pri relácii. Táto
voľba sa Vám zobrazí v prípade, ak máte program zaradený medzi obľúbené. Informačné okno k relácii sa Vám zobrazí po dvojitom
kliknutí na tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.
ZMENA PORADIA OBĽÚBENÝCH PROGRAMOV
Zmenu zrealizujete v HLAVNEJ PONUKE v sekcii NÁSTROJE - NASTAVENIA - OBĽÚBENÉ PROGRAMY - PREČÍSLOVAŤ. Tlačidlom
OK vyberiete program, ktorý chcete presunúť. Šípkami ▲/▼ ho presuniete na požadovanú pozíciu. Zoznam obľúbených relácií si
vytvoríte v HLAVNEJ PONUKE.
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Potrebujete poradiť?
www.upc.sk/horizon
UPC Infolinka: 02/594 22 222

