sledovanitv.cz – popis služeb
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

O službě
Služba sledovanitv.cz přináší televizní vysílání přímo do Vašeho televizoru (pomocí
settopboxu, nebo pokud máte SMART_TV tak i bez něj), počítače, tabletu či smartphonu.
Při jejím využívání získáte do domácnosti příjem televizních programů včetně dodatkových
funkcí jako je jednoduché nahrávání nebo přehrávání pořadů a na televizoru můžete využít
všech možností IPTV. Nemusíte nic instalovat, ladit ani nastavovat - snadno se
zaregistrujete na www.sledovanitv.cz a vyberete si z nabídky kanálů.

Kdy to začne fungovat? Ihned po registraci!
Pro sledování televizních programů a rozhlasových stanic se prosím nejdříve zaregistrujte.
Tato registrace je bezplatná a vyžaduje pouze vyplnění základních údajů a volbu hesla,
kterým se budete ke službě přihlašovat. Registraci provedete na www.sledovanitv.cz
Jednoduchý manuál jak registraci provést naleznete pod tímto odkazem:
http://www.saocomp.cz/upload/documents/registrace_sledovani_tv.pdf

Vyzkoušejte si zcela zdarma!
Po registraci se Vám služba sledovanitv automaticky spustí. Službu si můžete vyzkoušet na
více než týden zdarma a to včetně Timeshiftu (až týden zpětně + 50 hodin nahrávek). Doba
platnosti je uvedena v sekci TV Balíčky ve sloupci Platnost.
.

Co vše sledovanitv.cz umí?
1) Přehrávat televizní pořady na mnoha zařízeních pouze pomocí připojení k internetu na televizi (pokud máte smart tv tak i bez settopboxu), na počítači nebo notebooku (není
nutná žádná instalace), na tabletu či smartphonu (stačí nainstalovat aplikaci sledovanitv).
2) Zpětné přehrávání - Něco Vám uteklo? Nevadí! Můžete se na to podívat až týden po
odvysílání.
3) Pauza sledování – klidně můžete pořad zastavit a odběhnout si cokoliv vyřídit a pak ho
znovu spustit v momentě, ve kterém jste ho zastavili.
4) Duální audio vysílání - pokud je pořad vysílán ve vícejazyčném módu, vybereme jazyk.
5) Inteligentní nahrávání a inteligentní televizní program – je možno nahrávat i seriály.
6) Inteligence počítání registrovaných zařízení – u PC, NTB, mobilů jen aktivní zařízení.

A kolik to bude stát poté, co čas na vyzkoušení vyprší?
Ceník služeb sledovani.tv i zařízení (settopboxů ARRIS) k IPTV naleznete zde:
http://www.saocomp.cz/upload/documents/cenik_sledovani_tv.pdf
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