Užívateľská príručka k službe TV Archív
• zastavenie a pretočenie obrazu

www.max.sk
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Úvod
Vážený zákazník,
na ďalších stránkach sa dozviete ako postupovať pri používaní služby
TV Archív a funkcionality zastavenia a pretočenia obrazu prostredníctvom
Set – Top – Boxu, a tiež ako sa pohybovať v menu služby TV Archív. Prajeme Vám veľa výnimočných zážitkov a domácej pohody s digitálnou televíziou
MAX Multimedia.

SWAN, a.s.
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Legenda

4

STB

Set – Top – Box

MENU

jednotlivé sekcie portálu digitálnej TV
(TV Mozaika, Archív 24, Služby)

EPG

Electronic Program Guide - elektronický programový sprievodca

DO

diaľkový ovládač k STB

SD

Standard Definition – obraz s rozlíšením 720 x 576 (PAL)

www.max.sk

Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači
Základné tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré Vám umožnia
prácu s menu Vašej digitálnej televízie MAX Multimedia:

navigačné šipky slúžia na pohyb v menu

priamy prístup k zoznamu TV kanálov

priamy prístup k TV Mozaike

regulácia hlasitosti na STB

potvrdenie výberu

priamy prístup do menu

zastavenie obrazu sledovaného záznamu

spustenie pozastaveného záznamu
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Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači
Farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači:
Červené
Zobrazenie detailného popisu sledovaného TV programu.

Zelené
Zobrazenie celodenného TV programu pre sledovaný TV kanál.

Žlté
Zobrazenie informácií elektronického programového sprievodcu
na 7 dní dopredu. V rámci elektronického programového sprievodcu stlačením šipky na DO doľava vstúpime do TV Archívu.

Modré
Zobrazenie informácií elektronického programového sprievodcu
o aktuálne vysielanom programe. V prípade prezerania záznamu
sa zobrazí informácia o dĺžke trvania prehrávaného záznamu.
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Menu
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači sa zobrazí menu služieb digitálnej
TV. K službe TV Archív 24 sa dostanete dvoma spôsobmi: cez položku Archív 24
v menu Služby alebo stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní.

obrázok 1

obrázok 2

V menu Archív 24 sa nachádzajú tieto položky:
• Archív 24
• aktivácia
• zoznam TV staníc
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Archív TV vysielania
Skôr než začnete pracovať s TV Archívom aktivujte si balík Plus a skontrolujte
v menu Služby v sekcii Archív 24 (obrázok 2), v Zozname staníc, pre ktoré
TV stanice je vytváranie TV Archívu nastavené. Do TV Archívu 24 je možné
dostať sa aj prostredníctvom programového sprievodcu stlačením žltého
tlačidla na diaľkovom ovládači a následným vyhľadaním odvysielaných programov
na danej stanici pomocou šipky na DO. Zrýchlený posun v EPG/TV Archíve
o 24 hodín späť uskutočníte pomocou tlačidla pretáčania
na DO.
Archív TV vysielania posledných 24 hodín pre vybrané TV stanice je prístupný
len pre zákazníkov s aktivovaným balíkom Plus (obrázok 3). Spätný prístup k
vysielaniu za posledných 24 hodín je možný do 24 hodín od aktivácie účastníckeho programu Plus.
TV stanice, pre ktoré je prístupný TV Archív, sú v programovom sprievodcovi označené červeným krúžkom a šipkou vedľa názvu TV stanice (obrázok 4).
Detailné informácie o TV relácii, na ktorej je umiestnený kurzor, sú uvedené
v ľavom hornom rohu obrazovky EPG (obrázok 4). Prezeranie záznamu z TV
Archívu spustíte tlačidlom
alebo tlačidlom PLAY
na DO.
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Archív TV vysielania

obrázok 3

obrázok 4

Záznam, ktorý práve prehrávate, môžete:
• pozastaviť: stlačením tlačidla PAUSE

.

• pretáčať dopredu alebo dozadu viacerými rýchlosťami (4x, 8x, 12x): stlačením tlačidla
alebo
. Pre zvýšenie rýchlosti pretáčania treba stlačiť
tlačidlo pretáčania viackrát.
• preskočiť dopredu alebo dozadu v rámci záznamu o 5 alebo 15 minút: o 5
minút stlačením šipky doprava alebo doľava na DO; o 15 minút šipkou dole
alebo hore.
• zastaviť prehrávanie: stlačením tlačidla STOP

.

Stlačením modrého tlačidla na DO počas prehrávania záznamu sa zobrazí
informácia o dĺžke trvania prehrávaného záznamu.
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Aktivácia
Pre aktiváciu služby TV Archív 24 je potrebné aktivovať si rozšírený balík
Plus v rámci menu služby TV Archív 24.
K dispozícii sú dva balíky (obrázok 3):
Balík Basic
Základný balík bez mesačného poplatku je k dispozícii pre všetkých
zákazníkov služby digitálna TV MAX Multimedia. Balík Basic obsahuje aktívnu funkciu Pause TV (zastavenie a pretočenie obrazu).
Pozastaviť práve sledovaný TV program je možné maximálne na
30 minút.
Balík Plus
Rozšírený balík je spoplatnený podľa platného cenníka spoločnosti
SWAN, a.s. Balík zahŕňa službu TV Archív 24 (posledných 24 hodín
vysielania 30 TV kanálov) a funkciu Pause TV (zastavenie a pretočenie obrazu).

Pre aktiváciu balíka je potrebné zadať Váš PIN kód. Po deaktivácii účastníckeho
programu Plus prebehne aktivácia účastníckeho programu Basic, a to na
konci zúčtovacieho obdobia.
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Zoznam staníc
Táto položka v menu Archív 24 zobrazí zoznam TV staníc, pre ktoré je
možné vytvárať TV Archív 24 hodín späť za podmienky, že máte aktivovaný
účastnícky balík Plus. Je možné vybrať si až 30 TV staníc, pre ktoré chcete
vytvárať TV Archív 24 hodín. Ak máte záujem, aby bol pre príslušnú TV stanicu vytváraný TV Archív v rámci položky Zoznam staníc, je potrebné aktivovať
vytváranie TV Archívu pre každý TV kanál individuálne (obrázok 5).

obrázok 5
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Funkcia zastavenia a pretočenia obrazu
S funkciou Zastavenie a pretočenie obrazu môžete kedykoľvek zastaviť
program, ktorý práve sledujete a neskôr v jeho sledovaní pokračovať od
momentu jeho zastavenia. Navyše si záznam môžete znova a znova prehrávať alebo ho pretáčať dopredu a dozadu. Táto funkcia je bezplatná. TV stanica, pre ktorú je táto funkcia dostupná, je v malom EPG označená červeným
krúžkom v pravom dolnom rohu elektronického programového sprievodcu
(obrázok 6).

obrázok 6
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Zastavenie a spustenie obrazu
Zastavenie obrazu: práve sledovaný program zastavíte stlačením tlačidla
Pause
. Na obrazovke sa zobrazí symbol Pause
a do niekoľkých sekúnd sa
obraz zastaví a zobrazí sa počet minút /sekúnd, ktorý zodpovedá časovému posunu od reálneho vysielania (obrázok 7).
Spustenie obrazu: program znova spustíte stlačením tlačidla Play
. Na obrazovke sa zobrazí symbol Play
a spustí sa príslušná TV relácia (obrázok 8).

obrázok 7

obrázok 8
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Pretáčanie obrazu
Pretočenie dozadu: stlačením tlačidla pre spätné pretáčanie
môžete len vysielanie na TV stanici, ktorú aktuálne sledujete.

. Pretáčať

Pretočenie dopredu: stlačením tlačidla pre pretáčanie dopredu
. Pretáčanie sa zastaví najneskôr na programe vysielanom v aktuálnom čase.
Aj v rámci pretáčania dopredu / dozadu, môžete kedykoľvek:
• spustiť vysielanie zo záznamu tlačidlom Play
a sledovať záznam vysielania od želaného momentu,
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• zastaviť pretáčanie aj vysielanie tlačidlom Pause

,

• vrátiť sa do aktuálneho vysielania tlačidlom Stop

.
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Návrat k aktuálnemu vysielaniu
K aktuálnemu vysielaniu sa vrátite stlačením tlačidla Stop

(obrázok 9).

obrázok 9
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SWAN, a.s. w w w . s w a n . s k • w w w . m a x . s k
oddelenie služieb zákazníkom: 0650 123 456
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