
 

Strana 1 SAO – Komplexní služby v oblasti výpočetní techniky      7. 6. 2019 

Uživatelský manuál ovládání IPTV pro model V1113  – NEJ.CZ 
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

1) Připojení settopboxu 
 
Ujistěte se, že TV přijímač a Set-Top  Box 
nejsou připojeny do el. sítě a pomocí HDMI 
kabelu připojte Set-Top Box k vašemu TV 
přijímači. Připojte Ethernet kabel k Set-Top 
Boxu. Připojte TV přijímač a Set-Top Box do 
elektrické sítě. V případě jakékoliv 
nefunk čnosti IPTV televize prove ďte výše 
uvedený postup, pokud problém p řetrvává, 
kontaktujete náš servis.  

 
2) Popis d ůležitých tla čítek  
 
Červené tla čítko vpravo naho ře zapíná a 
vypíná set-top box. 
 
Tlačítka s čísly  – je možné zvolit kanál podle 
čísla. 
 
Tlačítko TEXT spouští teletext, například na 
ČT1 HD. 
 
Tlačítko INFO zobrazuje detailní informace k 
právě spuštěnému pořadu. 
 
TIP! Pokud chceme spustit práv ě 
spušt ěný po řad od za čátku, zvolíme 
INFO – SLEDOVAT – OD ZAČÁTKU. 
 
Spojené tla čítko (+trojúhelník-)  zvyšuje a 
snižuje hlasitost. 
 
Tlačítko TV nebo EPG  otevře nabídku 
programů pro výběr pořadu ze záznamu. 
 
Tlačítko přeškrtnutý reproduktor  vypne, 
případně znovu zapne zvuk. 
 
Spojené tla čítko (+CH-)  přepíná o kanál výše 
nebo níže. 
 
Tlačítko se třemi vodorovnými čárkami  je 
Hlavní nabídka - MENU (administrátorské 
prost ředí). 

 
 
Tlačítko OK zastaví (stopne) obraz (pause ||). 
Můžeme kamkoliv odejít a po návratu zpět 
program spustit stejným tlačítkem (spustí se již 
ze záznamu). 
  
Tlačítko šipka doleva u tla čítka OK  umožňuje 
posunutí pořadu zpět (do minulosti). 
 
Tlačítko zpětná šipka zakroucená  slouží 
k navrácení o úroveň zpět. 

3) Zobrazení TV nabídky  
 
Zobrazení přehledu TV programů včetně 
zobrazení podrobných informací o vysílaných 
pořadech a filmech. 
 
1. Pro zobrazení informací o vysílání, stiskněte 
tlačítko "MENU“  se třemi vodorovnými 
čárkami . Vyberte ikonku televize s popiskem 
TV.  
 
TV nabídka se Vám zobrazí rozdělena do tří 
přehledných sekcí. 
 
2. První sekce v levé části  obrazovky 
zobrazuje pod sebou všechny TV kanály, které 
máme aktivní. Zobrazuje je v pořadí, ve kterém 
je máme uloženy. Použitím navigačních 
tlačítek „nahoru“  a „dol ů“ , vyberte v přehledu 
příslušný kanál. 
 
3. Šipkou „vpravo“  se u vybraného kanálu 
přesunete do sloupce nabídky TV pořadů 
tohoto kanálu, které jsou zobrazeny v sekci-
sloupci uprostřed obrazovky.  V přehledu 
vidíme, jak minulé, tak nynější i budoucí 
pořady. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru,  
dolů“  si zvolíme příslušný TV pořad. 
 
4. V sekci na pravé stran ě jsou pak 
zobrazeny detailnější informace o zvoleném 
TV pořadu. 
V této sekci obrazovky u aktuálního TV pořadu 
zvolte „Sledovat “ a vyberte z možností „Od  
začátku“  nebo „Aktuální čas“. U položky 
„Více“  zobrazíte další, ještě detailnější 
informace o zvoleném TV pořadu. 
 
5. U pořadů, které budou teprve odvysílány lze 
zvolit funkci Nahrát  nebo u nich lze nastavit 
Připomenutí.  
   
6. U TV pořadu, který už byl odvysílán a máte 
práva zpětného přehrávání (přístup do TV 
Archivu), postačí pro přehrání zvolit TV pořad 
a potvrdit funkci „sledovat“.   
 
7. Pomocí naviga ční šipky  vlevo  lze zobrazit 
TV kanály, které jsou zařazené do tematických 
okruhů.  
 
 

4) Spoušt ění po řadu z TV 
archívu (až 7 dní zp ětně) + 
změna dne p ři hledání po řadu 
 
Stiskneme-li tlačítko TV, otevřeme EPG (EPG 
je anglická zkratka Electronic Program Guide 
(Elektronický programový průvodce) - nabídku 
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programů pro výběr pořadu ze záznamu. 
V levé horní části  je nyní zobrazeno DNES. 
Pro změnu dne použijte tlačítka CH+ a CH- a 
červen ě označené okno znázorňuje den, v 
jehož programovém schématu se právě 
nacházíme. 
 
Nejdříve zvolíme kanál, na kterém se po řad, 
který chceme spustit ze záznamu, vysílal . 
 
Tlačítko šipka doleva u tla čítka OK  posune 
výběr o 1 pozici zpět na časové ose. Stejná 
funkce je pochopitelně i vpravo. 
 
Poté na po řadu tohoto kanálu  stiskneme OK 
a stiskneme Sledovat. 
 
 

5) Vytvo ření nabídky Oblíbené 
a úprava řazení kanál ů 
 
Vytvoření oblíbených položek  a řazení 
kanálů. Řadit kanály si můžete podle svého 
přání a priorit.  V této části je také možné skrýt 
jakýkoli kanál ze seznamu kanálů, přidat kanál 
do svých oblíbených položek nebo odebrat z 
oblíbených položek. 
 
1. V hlavním Menu (tlačítko se třemi 
vodorovnými čárkami ) zvolte složku 
„Nastavení“  (ikona s ozubeným kole čkem 
vpravo), nabídku „TV kanály“.  
 
2. Pomocí naviga čních tla čítek  vyberte 
položku „Řazení kanál ů“.  
 
3. Pomocí šipky „Vpravo“  přejdete do sekce 
se seznamem TV kanálů a pomocí 
naviga čních tla čítek „nahoru“ a „dol ů“ 
vyberte TV kanál , u kterého chcete změnit 
pořadí nebo jej označit jako oblíbený. 
  
4. Pro výběr konkrétního kanálu stiskněte 
„OK“.  Pomocí tlačítek "Nahoru"  a "Dol ů"  
zvolte umístění kanálu v seznamu. 
  
5. Poté, co vyberete nové umístění pro zvolený 
TV kanál, potvrďte jej tlačítkem "OK" . Číselný 
kód však zůstává původní, neboť je přiřazen 
systémem a nelze jej uživatelsky změnit. 
 
6. Pomocí tlačítka Skrýt  můžeme zařídit, aby 
se zvolený TV kanál v nabídce nezobrazoval 
vůbec. 
 
Řazení kanálů tedy pouze přesune pozici TV 
kanálu v TV nabídce. Projeví se také při 
změně TV kanálu tlačítky CH+ a CH- 
 
 

6) Vyhledávání po řadu 
 
Pokud víme, jak se pořad jmenuje, můžeme ho 
vyhledat i podle jména. Sice jsou zde trochu 
nelogicky zobrazeny i pořady z dřívější doby, 
tedy déle než týden dozadu, ale jinak může 
toto vyhledávání pomoci skvěle. 
 
Stiskneme na ovladači tlačítko LUPY, otevře 
se pole, kde vepíšeme alespoň 3 znaky, a 
profiltrují se pořady, které vyhovují našemu 
výběru. 
 

7) Nahrávky 
 
U pořadů, které budou teprve odvysílány, lze 
zvolit funkci Nahrát  nebo u nich lze nastavit 
Připomenutí. 
 
Nahrání aktuálně vysílaného pořadu je možné 
provést dvojitým klikem šipky dol ů a Nahrát.  
Toto je možné použít i v případě pořadu, který 
se vysílal v minulosti. 
 
Pokud si klient nezaplatí dodatečný balíček, 
má v rámci služby zdarma 10 hodin  
nahrávacího prostoru pro vlastní nahrávky 
pořadů. 
 
Nahrávku pak spustíme pomocí hlavního 
Menu (tlačítko se třemi vodorovnými čárkami) 
zvolíme „Moje“ a Nahrávky . 
 

8) Výběr jazyka (audio stopy) 
 
Pro zjištění, zda přenos, který zrovna 
sledujete, umožňuje změnit jazyk, zvolte šipku 
„nahoru“  a pak šipkou "vpravo" , až na ikonu 
„Audio stopy".  Potvrďte tlačítkem "OK". 
 

9) Vytvo ření profilu 
 
Zvolte tlačítko "MENU".  Pomocí navigačních 
tlačítek vyberte složku "Nastavení"  a potvrďte 
tlačítkem „OK“.  Pomocí navigačních tlačítek 
zvolte sekci "Profil".  Šipkou „vpravo“ , 
přejdete do možnosti sekce „Profil“ .  Můžete 
vybrat možnost upravit existující  profil  nebo 
„Vytvo řit nový profil“.  
 

10) Infokanál Ha ť – kanál 447 
 
Infokanál Hať naleznete na kanálu 447. Kanál 
nemá EPG. Spustit ho kromě volby čísla 
kanálu můžeme např. pomocí šipky nahoru, 
Kanály, a šipkou nahoru najet na kanál 447  
a zvolit OK. 


