
AndroidTV aplikácia

Manuál ovládania
(pre televízory a boxy s operačným systémom AndroidTV 9.0 a vyššie)



Hlavná stránka

Hlavná stránka

Prehrávanie  
aktuálne 

sledovaného 
programu.  

Tlačidlom OK  
sa otvorí  

prehrávanie  
na celú  

obrazovku.

Riadok  
s prehľadom 

aktuálnych 
programov  

na prvých  
10 staniciach.

Riadok s prehľadom programov rozdelených podľa Žánrov  
(napr. Najlepšie filmy, SK/CZ filmy, Komédie...)
Ďalší riadok obsahuje prehľad Nahrávok

Prechod na Prehľad nahrávok 
(zrealizované, plánované)

Prechod na Nastavenia 
(Jazyky, Odhlásenie, 
Zoznamy staníc, 
Rodičovský PIN)

Prechod na prehľad  
TV staníc

Fulltextové 
vyhľadávanie 
programov

Program  
z minulosti, ktorý  
bol Rozpozeraný

Tip na víkend - program 
si môžete prehrať 
alebo nahrať



Obrazovka prehrávania

Informácia,  
či je program 

vysielaný Naživo 
alebo z archívu 

/nahrávok  
(Nahrávané)

Prechod na Zoznam 
staníc s programami, 

ktoré sa práve  
vysielajú

Časová os  
s informáciou  

o aktuálnom čase 
programu. Pomocou 

ukazovateľa sa dá 
posúvať dopredu 

alebo dozadu.

Detailná informácia  
o vysielanom programe

Rýchly prechod  
na Prehľad  
TV staníc

Zadávanie čísla TV 
stanice cez diaľkový 
ovládač na rýchly 
prechod medzi 
stanicami

Zmena
audiostopy

Rýchly prechod  
na Hlavnú ponuku

Od  
začiatku

Prehrať/
Pauza

Nastaviť nahrávanie 
/zrušiť nahrávanie

30 sekúnd 
dozadu

30 sekúnd 
dopredu



Programový sprievodca TV staníc

Pomocou tlačidiel 
doprava/doľava 

sa prechádza 
v TV programe do 
minulosti (doľava) 

alebo do budúcnosti 
(doprava).

Pomocou tlačidiel 
nahor/nadol sa 

prechádza medzi 
stanicami.

Pomocou tlačidiel 
Späť, Doprava 

a doľava sa môžete 
rýchlo prechádzať 

medzi dňami. 
V dolnej časti 

obrazovky máte 
nápovedu pre 

používanie tlačidiel.



Zoznam TV staníc

Zoznam staníc 
s informáciou o 

programoch, ktoré sa 
práve vysielajú.

Tlačidlami Nahor/
Nadol môžete rýchlo 

prechádzať medzi 
stanicami

Tlačidlom OK sa 
potvrdí výber 

programu a program 
môžete Prehrať alebo 

Nahrať.

Tlačidlom 
doprava sa 
zobrazí Prehľad 
TV programov 
na vybranej TV 
stanici



Nastavenia

Nastavenie 
Jazyka rozhrania, 

Preferované audio 
a titulky

Rodičovský PIN 
a uzamykanie TV 
staníc. Zamknutá 

stanica sa odomkne 
po zadaní 

Rodičovského PIN.

Vytváranie vlastných 
zoznamov TV staníc

Prehľad a odstránenie 
nahrávok



Vlastný zoznam TV staníc

V aplikácii si môžete 
vytvoriť vlastný 

zoznam TV staníc. 
Pri vytváraní 

vlastného zoznamu 
staníc postupujte 

podľa pokynov 
na obrazovke. 

Začnite položkou 
„Vytvoriť nový 

zoznam“. Môžete 
si vytvárať množstvo 
vlastných zoznamov 

a následne ich 
upravovať podľa 

vašich potrieb.

Pri používaní 
vlastného zoznamu 

staníc sa vám 
nezobrazia novo 

pridané stanice 
a stanicu musíte 

manuálne doplniť do 
zoznamu.



Správa nahrávok

Nahrávky môžete 
spravovať aj v 

Nastaveniach. Pre 
vymazanie nahrávok 

postupujte podľa 
nápovedy v dolnej 

časti obrazovky.


