
NÁVOD NA OBSLUHU 
OVLÁDAČA A APLIKÁCIE LIVE TV 



Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie z/do režimu
stand-by

Potvrdzovacie tlačidlo
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pre prehrávanie zobraziť EPG lištu

Krok späť

Domov
po stačení tlačidla sa zobrazí hlavná lišta 
„Smart Hub“ s funkciami vášho prijímača

Nastavenie hlasitosti zvuku
hore/dole = +/-
stlačenie = stlmenie zvuku

Číselná klávesnica 
po stlačení tlačidla sa na obrazovke 
objaví číselná klávesnica → tlačidlom 
10 vyhľadávate jednotlivo každé číslo 
a tlačidlom 3 čísla jednotlivo potvrdzujete

Spustiť/ pozastaviť prehrávanie
po stlačení tlačidla sa na obrazovke objaví 
navigácia pre ovládanie joysticku
*TIP – V aplikácii Live TV je funkcia dostupná
pre živé vysielanie spustené od začiatku a tituly
z TV archívu a Videotéky

Prepínanie programov
hore/dole

Joystick 
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá voľbou hore 
zobrazíte rýchleho sprievodcu programami

Ovládanie hlasom 
po stlačení tlačidla sa prijímač dá ovládať 
hlasovými pokynmi (viď návod od výrobcu)

Mikrofón
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SAMSUNG



Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača z/do režimu 
stand-by

Nastavenie hlasitosti zvuku

Stlmenie zvuku

Krok späť

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné
šípkou hore/dolu zobraziť rýchleho 
sprievodcu programami

Ovládanie prehrávania
v aplikácii Live TV je funkcia dostupná 
pre živé vysielanie spustenej od začiatku 
a tituly z TV archívu a Videotéky

Sprievodca
po stlačení tlačidla sa zobrazí veľký 
programový sprievodca

EXIT
uzavrie dialógové okno
 (napr. nastavenie prijímača)

Potvrdzovacie tlačidlo
*TIP – V aplikácii Live TV je možné stlačením 
tlačidla pri prehrávaní tiež zobraziť EPG lištu
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Prepínanie programov
9

INFO
v aplikácii Live TV je možné stlačením 
tlačidla pri prehrávaní zobraziť EPG lištu
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Domov
po stlačení tlačidla sa zobrazí hlavná lišta 
„Smart Hub“ s nainštalovanými aplikáciami 
a funkciami vášho prijímača
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LG



Zapnúť/Vypnúť 
zapnutie/vypnutie prijímača z/do režimu 
stand-by 

Domov
po stlačení tlačidla sa zobrazia hlavné
funkcie vášho prijímača 

Nastavenie hlasitosti zvuku 

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné 
šípkami hore/dole zobraziť rýchleho
sprievodcu programami

MENU
prehľad funkcií aplikácie 

Potvrdzovacie tlačidlo 
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pri prehrávaní zobraziť EPG lištu

Stlmenie zvuku

Prepínanie programov 

Krok späť 
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Myš
*TIP – pohybom myši cez stred obrazovky
počas živého vysielania spusteného od
začiatku a sledovanie titulov z TV archívu
a Videotéky sa zobrazia ovládacie tlačidlá
prehrávania
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TESLA QX4



Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača 
z/do režimu stand-by

Domov
po stlačení tlačidla sa zobrazia hlavné 
funkcie vášho prijímača

MENU
prehľad funkcií aplikácie

Nastavenie hlasitosti zvuku

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá volbou hore/
dole zobraziť rýchleho sprievodcu programami

Ovládanie videa

Potvrdzovacie tlačidlo
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pri prehrávaní zobraziť EPG lištu

Krok späť/zatvoriť

Prepínanie programov

Stlmenie zvuku
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TESLA Mediabox



LG Magic

Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača
z/do režimu stand-by

Domov
zobrazí hlavnú lištu „Smart Hub“
s aplikáciami

Nastavenie hlasitosti zvuku

Krok späť

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné šípkou 
hore/dolu zobraziť rýchleho sprievodcu 
programami

Ovládanie prehrávania
*TIP – kompletné ovládacie prvky
vyvoláte „mávnutím“ ovládača/kurzora
cez stred obrazovky

Stlmenie zvuku

Potvrdzovacie/scrollovacie
tlačidlo

*TIP – niektoré funkcie v aplikácii možno 
ovládať gestom ruky - prejdite kurzorom
na požadovanú funkciu a stlačte 
potvrdzovacie tlačidlo

Prepínanie programov

Sprievodca
po stlačení tlačidla sa zobrazí veľký 
programový sprievodca
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Strong SRT 202 Ematic

Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača 
z/do režimu stand-by

Domov
zobrazí domovskú stránku

Krok späť

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné
šípkou hore/dolu zobraziť rýchleho
sprievodcu programami

Potvrdzovacie tlačidlo
*TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pre prehrávanie zobraziť EPG lištu

Aplikácie
zobrazí zoznam aplikácií

Nastavenie hlasitosti zvuku
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Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača
z/do režimu stand-by

Krok späť

Aplikácie
zobrazí zoznam aplikácií

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné
šípkou hore/dolu zobraziť rýchleho
sprievodcu programami Potvrdzovacie tlačidlo

*TIP – Vaplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pre prehrávanie zobraziť EPG lištu

Domov
zobrazí domovskú stránku

Nastavenie hlasitosti zvuku

5

6

7

1

3

4

2

Xiaomi MI Box S



Zapnúť/Vypnúť
zapnutie/vypnutie prijímača
z/do režimu stand-by

Krok späť

Nastavenie hlasitosti zvuku

Joystick
*TIP – V aplikácii Live TV je možné
šípkou hore/dolu zobraziť rýchleho
sprievodcu programami Potvrdzovacie tlačidlo

*TIP – Vaplikácii Live TV sa dá stlačením 
tlačidla pre prehrávanie zobraziť EPG lištu
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Domov
zobrazí domovskú stránku
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Tesla Mediabox XA400

Prepínanie programov
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