aplikácia pre Samsung TV

Manuál ovládania

Hlavná obrazovka
Prechod na Nastavenia
(Zoznam nahrávok,
Rodičovský PIN,
O aplikácii)

Úvodná
obrazovka

Kategórie
(prehľad
programov
podľa žánrov)

Prehľad TV
programov

Fultextové
vyhľadávanie
programov

Hlavná ponuka
Hlavnú ponuku si
vyvoláte z každej
obrazovky stlačením
tlačidla šípka Hore na
diaľkovom ovládači

Pohyb v aplikácii
Medzi jednotlivými oknami a riadkami sa pohybujete pomocou šípok Hore/Dolu, Doprava/Doľava na diaľkovom ovládači.
Výber potvrdíte stredovým tlačidlom. Tlačidlom Späť (Return, Back) sa vrátite o krok naspäť.

Hlavná obrazovka

Naposledy
rozpozeraný
program

Prehľad TV
programov

Nahrávky - po
kliknutí na okno
sa presuniete
do riadku
s Nahrávkami

Živé vysielanie
naposledy sledovanej
stanice

Riadok s prehľadom
aktuálnych
programov
na naposledy
sledovaných
staniciach. Stanice sú
zoradené podľa toho,
ktoré stanice sledujete
najčastejšie

Riadok s prehľadom rozpozeraných programov
Ďalšie riadky obsahujú:
Seriály
Nahrávky

Text v červenom kruhu informuje o počte dní kedy
bude program k dispozícii z archívu. Má hodnoty:
Už len 2 DNI
Už len DNES

Obrazovka prehrávania

Hlavnú ponuku v hornej lište si vyvoláte na tejto obrazovke opakovaným
stlačením tlačidla šípka Hore na diaľkovom ovládači

Výber audiostopy

Informácia o programe
Nastaviť/zrušiť
obľúbené
Spustiť/zrušiť
nahrávanie

Časová os
s informáciou
o aktuálnom čase
programu. Keď
prejdete na časovú
os, môžete pomocou
šípok Doľava /
Doprava posúvať
program Dozadu /
Dopredu. Spustenie
musíte potvrdiť
stredovým tlačidlom

Spustiť program od
začiatku
Pauza/Prehrať
Po kliknutí sa spustí
Živé vysielanie.
Pri sledovaní nahrávky
sa spustí Živé
vysielanie stanice

Riadok s prehľadom Živého vysielania Naposledy sledovaných staníc. Po kliknutí na niektoré okienko sa spustí vysielanie
programu. Obsah okienok sa dynamicky mení. Biela čiara informuje v akom čase sa nachádza vysielanie programu.

Prepínanie TV staníc
TV stanice môže
prepínať cez tlačidlo
CH (channel) Hore
alebo Dolu

Kategórie

Prehľad programov
rozdelený podľa
kategórií pre
ľahšie vyhľadanie
programu. Program si
môžete spustiť alebo
nahrať

Pokiaľ ste si program
už nahrali, zobrazí sa
červený kruh
s textom REC

Text v žltom kruhu informuje o hodnotení filmu
(pokiaľ je dostupné)

Prehľad TV programov

Opakovaným stlačením šípky Hore prejdete do Časovej osi a Dátumovej osi. Doprava/Doľava sa posúvate
v čase/dátume do budúcnosti alebo do minulosti. Zároveň sa pohybuje aj prehľad programov.

Pomocou šípok
Doprava/Doľava
prechádzate
v TV programe do
minulosti (Doľava)
alebo do budúcnosti
(Doprava).
Pomocou šípok Hore/
Dolu prechádzate
medzi stanicmi.
Pomocou stredového
tlačidla potvrdíte
výber programu
a program sa začne
prehrávať.

Ak máte nahraný program alebo pridaný medzi obľúbené, tak vedľa názvu programu sa zobrazí text
„Nahrané“ na červenom pozadí alebo text „Obľúbené“ na modrom pozadí.

