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Sledování TV - popis funkcí
Po
provedení
registrace
(viz
manuál
Registrace sledování IPTV) se po zadání
webové stránky www.sledovanitv.cz zobrazí
okno Sledování TV.

Následují ikony pro otevření do samostatného
okna a ztmavení okolí a třetí ikona, která
ovlivňuje kvalitu zobrazovaného obrazu.

1) Popis základní obrazovky

Pro změnu poměru stran použijeme klávesu S.
Nahoře uprostřed máme možnost zvolit si ze
záložek TELEVIZE, RÁDIA, TV PROGRAM,
NAHRÁVKY, TV BALÍČKY.
V záložce TELEVIZE se nám zobrazí okno TV,
ve kterém hraje daný TV program. Vpravo
máme nabídku TV programů.

Právě spuštěný program vidíme v levém
velkém okně. Toto okno se nám v případě
přepnutí zobrazí kliknutím na TELEVIZE.
Pokud chceme sledovat přes celou obrazovku,
klikneme na ikonu obdélníčku viz. obrázek.

Z celoobrazovkového
režimu
dostaneme pomocí klávesy Esc.

se

zpět

Kliknutím na NÁPOVĚDA K PŘEHRÁVAČI
naleznete doplňující informace k ovládání.
Ikona vedle vypadající jako mikrofon označuje
duální audio vysílání, tedy pokud je pořad
vysílán ve vícejazyčném módu, je možné
vybrat jazyk (jako Výchozí je nastaven hlavní
jazyk, tedy většinou čeština, u některých je
možné zvolit eng pro angličtinu, hun pro
maďarštinu apod).

V levé části okna máme možnost přehrávání
aktuálního programu zastavit, a po vyřízení
„neodkladných záležitostí“ opět pustit. Ikonka
vedle s reproduktorem nám umožní ztlumit
zvuk a posuvníček vedle je samozřejmě
k nastavení hlasitosti. Slovíčko Live znamená,
že sledujeme živé vysílání, i když pokud pořad
na chvíli zastavíte a poté znovu spustíte, je
tam Live stále, což by asi býti nemělo.
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Rolovací lišta pro výběr kanálů se nachází
vlevo (viz obrázek).
V záložce Hledat
pořad/kanál můžeme zadat hledaný program,
který se nám okamžitě vyhledá ze seznamu.

2) Sestavení pořadí kanálů
V záložce Pořadí kanálů

si můžeme sestavit pořadí jednotlivých
programů podle svých představ. Stačí myší
najet na vybraný program (např. ČT2), uchytit
jej levým tlačítkem myši, přesunout na danou
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pozici a pustit tlačítko myši. Takto můžeme
pokračovat v sestavení celého seznamu.
Nakonec musíme kliknout na ULOŽIT
NASTAVENÍ POŘADÍ. Tímto máme vytvořený
svůj oblíbený výběr. Tlačítkem POUŽÍT
VÝCHOZÍ POŘADÍ
se
nám
zobrazí
původní seřazení programů.
Záložka RÁDIA – umožňuje poslech rádií.

Dobu, za kterou bude pořad z nahrávek
smazán, vidíme uvedenou, nemusíme se tedy
obávat, že něco propásneme.
Výbornou funkcí je možnost nahrávat seriály!
Tak například fandové seriálu Mash si pouze
zakliknou volbu nahrávat tento seriál a systém
bude automaticky jednotlivé díly nahrávat, jak
je vidět na následující fotce pořízené přímo ze
SmartTV.

V záložce TV PROGRAM

si můžeme prohlížet jednotlivé pořady.

3) Zpětné přehrávání
Uplynulé pořady (30 hodin zpětně) si můžeme
přehrát ze záznamu. Stačí kliknout na daný
pořad a zvolit PŘEHRÁT ZE ZÁZNAMU.

Všimněte si, že nahoře u nahrávky Zlaté hity je
uvedeno OLD, což znamená, že zanedlouho (2
měsíce) vyprší doba, po kterou bude pořad
archivován.

To, které pořady je možno ze záznamu přehrát
poznáte podle značky vedle pořadu.
Modrý trojúhelník označuje, že pořad je možné
přehrát a nahrát.
Šedý trojúhelník označuje, že pořad je možné
přehrát a nahrát, ale není tato funkce
zakoupena.
Pokud vedle pořadu žádný trojúhelník není,
znamená to pro pořady z minulosti, že již není
možné pořad přehrát ani nahrát, ale pro
pořady v budoucnosti je možné si pořad
nahrát (viz následující odstavec).

Stačí tedy prodloužit platnost (dobu, po kterou
bude pořad uchován).

4) Nahrávání i seriálů + prodloužení
Pokud nás pořad sice zaujal, ale nemáme čas
se na něj nyní dívat, jednoduše si ho
nahrajeme. Kliknutím na volbu NAHRÁT se
nám daný pořad zaznamená a můžeme ho
kdykoliv v následujících 3 měsících spustit
kliknutím na NAHRÁVKY
Tímto jsme jak je vidět prodloužili platnost
nahrávky na 5 měsíců a informace „old“
automaticky zmizela.
Opět tedy skvělá funkce v případě, že máte
více neshlédnutých pořadů, které byste ale
v budoucnu chtěli vidět.

Strana 2

SAO – Komplexní služby v oblasti výpočetní techniky

21.3.2016

Popis funkcí – sledovani.tv – na počítači nebo notebooku
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

4) Programová nabídka a balíčky
Základní programovou nabídku zobrazíte
kliknutím na TV BALÍČKY a následně na
Rozšířený balíček programů. Je třeba
informovat, že mimo tyto kanály jsou součástí
tohoto balíčku ještě kanály skupiny Nova, ale
tyto je možné spouštět zatím pouze na
settopboxu nebo smartTV.
Pokud chcete tedy zobrazit všechny kanály,
které máte nyní zakoupené, klikneme na
nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a
zvolíme pořadí kanálů. Zde se objeví všechny
kanály, které máme v současnosti aktivovány.

Abychom to tedy upřesnili, můžete mít více
zařízení zaregistrovaných, ale souběžně bude
fungovat pouze tolik zařízení, kolik si klient
zaplatí. Tedy například 2x Settopbox, 2x
SmartTV, 3x stream pro PC, notebooky,
tablety a chytré telefony, kterých může být
zaregistrováno klidně např. 7ks.

6) Změna hesla a rodičovský zámek
V záložce PROFIL

Aktivaci dalších můžeme provést pomocí
TV BALÍČKY.

máme možnost změnit si Heslo, popřípadě
nastavit Rodičovský zámek.

7) Změna pořadí kanálů
Zobrazení kompletního
kliknutím na Katalog.

katalogu

spustíme

V záložce POŘADÍ KANÁLŮ

Objednat balíček je možno ihned a zaplatit
přes Go platby nebo přes nás (partnera SAO
Computers).

5)
Inteligentní
registrovaných zařízení

počítání

Vpravo nahoře se nachází ikonka nastavení
(ozubené kolečko) a v odkazu MOJE
ZAŘÍZENÍ můžeme sledovat, která zařízení již
máme ze svého účtu spárována.

si můžeme uspořádat programy, jak už bylo
psáno výše.

8) Návody
A v záložce NÁVODY

Settop boxy nebo Smart TV jsou přesně dány.
Dle zakoupených licencí je možno spárovat i
více PC, notebooků, tabletů či chytrých
telefonů s tím, že se počítá takzvaný
maximální počet souběžných streamů.
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máme k dispozici různé návody k Set Top
Boxu, chytré televizi, a jiné.
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