NAVODILA
ZA UPORABO

BOX

BOX v vaš dom prinaša novo
in vznemirljivo interaktivno
televizijsko izkušnjo

KAZALO

Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Za napake v tisku ne odgovarjamo. Pridržujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.

POMEMBNO: Prosimo, da pred namestitvijo in uporabo BOX-a natančno preberete navodila.
Zadnjo različico navodil za uporabo BOX-a si oglejte na spletni strani www.telekom.si/pomoc.
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VARNOSTNA NAVODILA:

• BOX in pripadajoča oprema sta narejena za
hišno uporabo.
• Hranite BOX, pripadajočo opremo ter vse
plastične zavoje in baterije zunaj dosega
otrok.
• Uporabljajte samo kable in opremo, ki ste jih
prejeli skupaj z BOX-om.
• BOX postavite na trdno in ravno podlago, s
čimer se izognete morebitnim poškodbam
opreme.
• Izogibajte se okoliščinam, v katerih bi BOX lahko
padel na tla ali se kako drugače poškodoval.
• BOX-a in pripadajoče opreme ne izpostavljajte
virom elektromagnetnega sevanja.
• BOX zaščitite pred prahom, vlago, viri toplote
in neposredno sončno svetlobo.
• Ne prekrivajte prezračevalnih rež na BOX-u s
časopisi, prti, zavesami in podobnim,
da preprečite pregrevanje BOX-a.
• V BOX nikoli ne vstavljajte nobenih predmetov.
• Na BOX ali v njegovo bližino nikoli ne postavljajte
predmetov z odprtim plamenom (sveče).
• BOX in pripadajočo opremo hranite na zmerni
temperaturi (med 0 °C in 45 °C).
• BOX in pripadajoča oprema morajo biti
zaščiteni pred izlivi vode.
• Na BOX ne postavljajte ničesar, kar je polnjeno
z vodo.
• Na BOX ali pripadajočo opremo nikoli ne
zlivajte tekočin.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE:

• Izogibajte se uporabi električnih razdelilnikov
za napajanje več naprav iz ene vtičnice;
v nasprotnem primeru lahko pride do
preobremenitve ali kratkega stika ter
posledično do požara.
•U
 porabite izključno napajalni kabel, ki ste ga
prejeli skupaj z BOX-om. Tega kabla ne smete
uporabljati za električno napajanje drugih
naprav.
•P
 repričajte se, da ste napajalni kabel pravilno
vtaknili v električno vtičnico.
•N
 apajalni kabel iz vtičnice vedno povlecite
tako, da primete za adapter in ne za kabel.
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POMEMBNO: Svetujemo,
da pred vsakim izklopom
iz električnega napajanja BOX z
daljinskim upravljalnikom povsem
izključite. Tako kot druga računalniška
oprema lahko tudi BOX utrpi poškodbe
zaradi nepričakovanega izpada
električnega napajanja.

1. VSEBINA
PAKETA

PAKET VSEBUJE NASLEDNJE NAPRAVE IN PRIPADAJOČO OPREMO:
PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE:

• Svetujemo, da BOX, kadar ga ne uporabljate,
preklopite v stanje pripravljenosti.
• Priporočamo, da BOX med nevihtami
oziroma kadar greste od doma za dlje časa, z
daljinskim upravljalnikom povsem izključite in
ga zatem tudi izklopite iz električne vtičnice.
Priporočamo, da izključite tudi omrežni kabel
med komunikacijskim prehodom (modemom)
in BOX-om.
• Ohišje BOX-a lahko čistite z mehko,
rahlo navlaženo krpo. Pred čiščenjem se
prepričajte, da ste BOX povsem izklopili in
ga izključili iz električne vtičnice. Za čiščenje
nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev na
osnovi alkohola ali drugih agresivnih čistil.

MENJAVA BATERIJSKIH VLOŽKOV NA
DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU:

• Nikoli ne poskusite polniti baterijskih vložkov
za enkratno uporabo.
• Baterijskih vložkov nikoli ne poskusite
razstaviti ali zažgati.
• Baterijskih vložkov ne izpostavljajte visoki
temperaturi ali neposredni sončni svetlobi.

• BOX

		• Daljinski upravljalnik z baterijo

ali

ali

• HDMI-kabel

		• Mini DIN / SCART-kabel

•M
 režni kabel

				• Napajalnik z napajalnim kablom

•A
 ntenski kabel

ODGOVORNOST DO OKOLJA:

• Baterijskih vložkov nikoli ne odlagajte med
hišne odpadke. Baterijski vložki sodijo
v zabojnike, namenjene odsluženim baterijskim vložkom, ki so na voljo v vsaki trgovini
s ponudbo baterijskih vložkov.
• Ko se bo vašemu BOX-u ali pripadajoči opremi
iztekla življenjska doba, ju odložite na za to
primerno mesto.

www.telekom.si

080 1000

•N
 avodila za uporabo

•G
 arancijski list

www.telekom.si
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2. FUNKCIONALNOST
SPREJEMNIKA BOX

3. NAVODILA
ZA PRIKLOP OPREME
• KORAK 1:

Izberite ustrezen kabel za povezavo z vašim televizijskim sprejemnikom:

a Če BOX priklapljate na novejši televizijski sprejemnik, ki ima vhod HDMI:

S priloženim HDMI-kablom povežite HDMI-izhod na BOX-u in HDMI-vhod na televizijskem
sprejemniku.
Televizijski
sprejemnik

MOŽNOSTI UPORABE
Sprejem programov SiOL TV
Sprejem programov DVB-T
Daljinski upravljalnik
Ogled nazaj
Snemalnik
Snemalnik na daljavo
Časovni zamik
TV-spored
Opomnik
Moj TV
VSEBINA
Več kot 300 TV-programov
Videoteke
Planet Siol.net novice
Radio
Teletekst
Media center
TuneIn
YouTube
Vreme
Šport
Šport 360
Priporočila
Deezer
TViN Shramba
6
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BOX

HDMI-kabel

a Če imate televizijski sprejemnik brez vhoda HDMI, uporabite povezavo SCART:

S priloženim Mini DIN/SCART-kablom povežite Mini DIN-izhod na BOX-u in SCART-vhod na
televizijskem sprejemniku.
Televizijski
sprejemnik

BOX

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
www.telekom.si

HDMI-vhod

SCART-vhod

Mini DIN/SCART-kabel

POMEMBNO: Če imate na televizijskem
sprejemniku HDMI-vhod, priporočamo
povezavo BOX-a s HDMI-kablom, ki
omogoča tudi ogled vsebin v HD-ločljivosti.
Povezava z Mini DIN/SCART-kablom
omogoča le ogled vsebin v običajni,
SD-ločljivosti.
080 1000

www.telekom.si
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• KORAK 2:

Za vzpostavitev omrežne povezave med komunikacijskim prehodom (PORT 4/ETH 4) in BOX-om
uporabite priloženi mrežni kabel.

4. DALJINSKI
UPRAVLJALNIKI

BOX

Mrežni kabel

• KORAK 3: Če želite poleg SiOL TV sprejemati tudi programe DVB-T, priklopite antenski kabel
sobne ali zunanje antene na vhod IN oz. RF IN na vašem BOX-u; sicer antenskega kabla ni treba
priklopiti.
BOX
Antena

Antenski kabel

• KORAK 4: Priloženi napajalnik priključite na napajalni vhod (12 V) na zadnji strani BOX-a ter ga
nato vklopite v električno vtičnico.
BOX

POMEMBNO: Če televizijski sprejemnik
ne prikaže slike iz BOX-a, preverite,
ali vaš televizijski sprejemnik v tistem
trenutku prikazuje sliko iz ustreznega
video vhoda (npr. HDMI, HDMI1, HDMI2,
AV, AV1 itd.).
8
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UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Univerzalni daljinski upravljalnik je namenjen upravljanju vašega BOX-a, omogoča pa vam tudi
upravljanje TV-sprejemnika. V primeru, da želite s priloženim daljinskim upravljalnikom upravljati tudi
vaš TV-sprejemnik, sledite spodnjim navodilom.
Vaš TV-sprejemnik mora biti pred postopkom prižgan. Najprej poiščite 4-mestno kodo proizvajalca
vašega TV-sprejemnika (tabela spodaj); v primeru, da imate TV drugega proizvajalca, vnesete kodo
0029. Postopek programiranja z daljinskim upravljalnikom lahko v tem primeru traja dlje (do 15
minut).
Pritisnite in držite gumb GUIDE za 3 sekunde, dokler ne prične utripati rdeča LED-lučka na vrhu
daljinskega upravljalnika. Takoj zatem vnesite 4-mestno kodo proizvajalca vašega TV-sprejemnika.
Ko rdeča LED-lučka dvakrat utripne, pritisnite in držite tipko TV, da ugasnete vaš TV-sprejemnik.
Takoj, ko TV-sprejemnik ugasne, pritisnite tipko OK; zelena LED-lučka mora dvakrat utripniti.
Proces programiranja daljinskega upravljalnika je končan.

PROIZVAJALEC KODA

PROIZVAJALEC

0010

BLAUPUNKT

0016

SAMSUNG

0011

GRUNDIG

0017

SANYO

0012

HITACHI

0018

SHARP

0013

LG

0019

SONY

0014

PANASONIC

0020

TOSHIBA

0015

PHILIPS

0029

OSTALI PROIZVAJALCI

Tipka za brisanje
REC Tipka za snemanje
(funkcija snemanja ni
podprta)
MENU Moj TV
OK Tipka za potrditev
Smerne / funkcijske tipke:

Ob prvi uporabi BOX-a sledite navodilom na zaslonu
in vzpostavite povezavo med daljinskim upravljalnikom
in BOX-om.
KODA

Vklop / Izklop TV
sprejemnika
(samo v primeru, da ste
skonfiguirali daljinec)

POMEMBNO: V primeru
slabe oz. prazne baterije
tako rdeča kot zelena
LED-lučka utripata
sekundo in pol po pritisku
na katerokoli tipko
na daljincu.

Smerna tipka za
menijsko navigacijo
/ funkcijska tipka za
predvajanje vsebin nazaj
- 2x, 4x
VOL + Povišanje glasnosti
Tipka za nazaj/za
premik na prejšnji kanal
VOL - Znižanje glasnosti

Ponovno pritisnite tipko , da prižgete vaš TV-sprejemnik.
S pritiskom na tipko prižgete / ugasnete vaš BOX.
Tipka
je namenjena preklopu med upravljanjem BOX-a in TV-sprejemnika. Če pritisnete tipko
za sekundo in pol, omogočite nadzor TV-sprejemnika z naslednjimi gumbi: / / / / OK;
; VOL + / VOL - ter gumb .

Vklop / izklop BOX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tipke
za vnos številk in znakov
txt Tipka za dostop do
teleteksta
Guide Dostop do
TV Sporeda
Smerna tipka za
menijsko navigacijo
/ funkcijska tipka za
predvajanje ali premor
predvajanja vsebin
s merna tipka za
menijsko navigacijo
/ funkcijska tipka za
predvajanje vsebin
naprej – 2x, 4x
Smerna tipka za
menijsko navigacijo
/ funkcijska tipka za
ustavitev predvajanja.
P+ Premik na naslednji
kanal

Funkcijska tipka
za izklop/vklop zvoka

P- Premik na prejšnji kanal

Funkcijske tipke
za uporabo teleteksta in
aplikacij

Tipka za preklop
upravljanja TV sprejemnika
in BOX-a.

Po 7 sekundah neuporabe daljinskega upravljalnika v televizijskem načinu bo daljinski upravljalnik
samodejno preklopil v nastavitev za upravljanje vašega BOX-a. V času, ko je daljinski upravljalnik
nastavljen za upravljanje vašega TV sprejemnika, na daljinskem upravljalniku sveti zelena LED-lučka

Preklop med
celozaslonskim načinom
in podrobnostmi

V primeru, da daljinskega upravljalnika ne sprogramirate, je ta namenjen samo upravljanju vašega
BOX-a. Podrobna navodila in pomen tipk za upravljanje vašega BOX-a je opisan v navodilih za BOX.

10
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RF DALJINSKI UPRAVLJALNIK

IR DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Vaš BOX lahko upravljate tudi z RF-daljinskim upravljalnikom.

BOX lahko upravljate tudi z IR daljinskim upravljanikom.

REC Tipka za snemanje

Predvajaj/premor

Funkcijska tipka
za izklop/vklop zvoka

Vklop/izklop

Vklop/izklop
Na začetek
(previjanje nazaj 2 x, 4 x, ...)
V+ Povišanje glasnosti
OK Tipka za potrditev
V- Znižanje glasnosti

Tipka za nazaj/za
premik na prejšnji kanal

Funkcijske tipke
za uporabo teleteksta
in aplikacij

Tipka za brisanje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tipke
za vnos številk in znakov

Tipka za brisanje
 a konec (previjanje
N
naprej 2 x, 4 x, ...)
P+ Premik na naslednji
kanal
P- Premik na prejšnji kanal
Smerne tipke
Preklop med
celozaslonskim načinom in
podrobnostmi

Funkcijska tipka
za Ogled nazaj
Funkcijske tipke
za uporabo teleteksta in
aplikacij
+ Povišanje glasnosti
OK Tipka za potrditev

txt Tipka za dostop do
teleteksta
Guide Dostop do
TV Sporeda
MENU Moj TV
 remik na naslednji
P P
kanal
Smerne tipke

- Znižanje glasnosti

MENU Moj TV
Funkcijska tipka
za Ogled nazaj
txt T ipka za dostop do
teleteksta

Tipka za nazaj/za
premik na prejšnji kanal

REC Tipka za snemanje
(funkcija snemanja ni
podprta)
Na začetek
(previjanje nazaj 2 x, 4 x, ...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tipke za vnos številk in znakov

P Premik na prejšnji
kanal
Preklop med
celozaslonskim načinom
in podrobnostmi
Predvajaj/premor
 a konec (previjanje
N
naprej 2 x, 4 x, ...)

Stop

Ob prvi uporabi BOX-a sledite navodilom na zaslonu in vzpostavite povezavo med
daljinskim upravljalnikom in BOX-om.

12
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5. NASTAVITVE
OB PRVI UPORABI
BOX odlikuje preprosta navigacija: zaslonske menije, TV-programe in storitve preprosto
upravljate s pomočjo smernih tipk ter potrditvene tipke OK za potrjevanje in tipke za nazaj
za preklic oz. vračanje nazaj.

Izbira jezika vmesnika
Izberite jezik vmesnika vašega BOX-a.
Privzeto je izbrana slovenščina.

Ko je BOX ustrezno priklopljen, ga prižgite in sledite nastavitvam na televizijskem zaslonu, ki
si sledijo po korakih, opisanih v nadaljevanju.

Dobrodošli!
V prvem koraku vas bo BOX morda pozval, da vzpostavite povezavo med daljinskim
upravljalnikom in BOX-om. Sledite navodilom na zaslonu.
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Vrsta zaslona

Omrežna povezava

Izberite razmerje televizijskega zaslona.
Novejši televizijski sprejemniki imajo razmerje zaslona 16 : 9.

Za zagotovitev delovanja SiOL TV izberite povezavo z mrežnim kablom.
BOX omogoča tudi vzpostavitev brezžične povezave. Več informacij o tem oz. o tako
imenovanem posrednem priklopu vam je na voljo na spletni strani www.telekom.si/pomoc,
v sklopu Televizija g BOX.

Starševski nadzor
Določite poljubno 4-mestno geslo za nadzor dostopa do vsebin, ki niso primerne za otroke.
Geslo potrebujete tudi za izposojo vsebin iz videotek. Starševsko geslo lahko kadar koli
spremenite v Nastavitvah, do katerih boste lahko dostopali s pritiskom na tipko MENU na
daljinskem upravljalniku.
Aktivacija je avtomatska, vendar lahko traja nekaj minut po tem ko je BOX nastavljen.
V primeru težav pokliče na 080 1000.

16
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6. INTERNETNA
POVEZAVA
Za sprejemanje programov SiOL TV, vsebin
na zahtevo in interaktivnih storitev, kot so
Videoteka, Planet Siol.net Novice, Radio,
Vreme, aplikacija Deezer, itd., morate imeti
na vašem BOX-u vzpostavljeno internetno
povezavo.

Interaktivne storitve in vsebine
na zahtevo za delovanje
uporabljajo internetno
povezavo, kar lahko vpliva
na hitrost prenosa podatkov.

Če ste sledili Navodilom za priklop opreme,
sta vaš komunikacijski prehod (modem)
in BOX povezana z omrežnim kablom. Vaš
BOX je tako že lahko vzpostavil omrežno oz.
internetno povezavo.
Ali je povezava z internetom uspešno
vzpostavljena, lahko preverite tako, da na
daljinskem upravljalniku pritisnete tipko
MENU in v meniju izberete Nastavitve. S
pritiskom na levo smerno tipko pridete do
sklopa Informacije in diagnostika, nato
izberete Splošna diagnostika.

7. NASTAVITEV
KANALOV DVB-T
6.1. Brezžična povezava
z BOX-om

Če želite, lahko na BOX-u sprejemate tudi prosto dostopne programe DVB-T, ki jih sprejemate
preko sobne ali zunanje antene. V tem primeru se prepričajte, da ste z antenskim kablom
povezali vhod IN oz. RF IN na vašem BOX-u z antensko vtičnico ali sobno anteno. Skico priklopa
najdete na strani 8 v Koraku 3.

Uporabniki, ki uporabljate BOX, lahko
za dostop do interaktivnih storitev
SiOL TV uporabite tudi posreden priklop
preko domačega brezžičnega omrežja
(priporočamo protokol 802.11n). Če
želite vzpostaviti brezžično povezavo, na
daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
MENU, izberite Nastavitve ter s pritiskom na
levo smerno tipko poiščite sklop Omrežna
povezava. Nato izberite možnost Brezžična
povezava in počakajte, da BOX poišče
dostopna brezžična omrežja. S prikazanega
seznama izberite vaše domače brezžično
omrežje. Če je vaše omrežje zaščiteno,
vnesite ključ brezžičnega omrežja z uporabo
tipk med 0 in 9. Bodite pozorni na velike in
majhne znake.

Ko ste sprejemnik priklopili, izvedite naslednje korake:
•Z
 ačnite samodejno iskanje kanalov in vaš BOX bo našel digitalne televizijske kanale, ki so
dosegljivi v prizemni mreži v vašem okolišu.
•P
 očakajte, da se samodejno iskanje zaključi.
•Č
 e je v vašem okolišu več verzij istega kanala, bo BOX prikazal samo najmočnejšega.
•Č
 e ste na internet povezani preko omrežja SiOL, bodo sporedi za večino brezplačnih kanalov
vključeni v TV-spored.
•P
 otrdite zaključek iskanja ali začnite novo iskanje kanalov, če je to potrebno.

Kakovost brezžične povezave je odvisna
od razporeditve prostorov in nosilnih sten
v vašem domu ter razdalje med vašim
BOX-om in brezžičnim usmerjevalnikom.
Več informacij in pomoč pri posrednem
priklopu najdete na spletni strani
www.telekom.si/pomoc.

POMEMBNO: Še pred nastavitvijo
BOX-a preverite, ali vaša sobna
ali zunanja TV-antena zagotavlja
dober sprejem programov DVB-T.
Za boljši sprejem kanalov je včasih
treba zamenjati TV-anteno ali jo
prestaviti oz. obrniti.

V primeru pravilno vzpostavljene internetne
povezave je pod internetno omrežje izpisano:
''V redu (povezava vzpostavljena)''. Če
internetna povezava ni vzpostavljena, BOX
ponovno zaženite s pritiskom na tipko za
ponovni zagon (na spodnji strani BOX-a oz.
na sprednji strani BOX-a S).

18
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8. GLEDANJE
TELEVIZIJSKIH
PROGRAMOV
Med gledanjem televizijskega programa lahko
programe izbirate tudi s pomočjo smernih
tipk.

S smernima tipkama in listate po
seznamu programov, kjer so prikazane
tudi oddaje na sporedu posameznih
TV-programov.

S smernima tipkama in dostopate
do TV-sporeda oz. do vsebin, ki so na
posameznem programu že bile in ki še bodo
na sporedu. Tako listate po trenutnem
sporedu. Če želite, lahko v tem pogledu
s tipkama in izberete in prikažete
spored za poljubno uro.
S tipko txt dostopate do teleteksta
programa, ki ga trenutno gledate. Teletekst je
na voljo le na programih, ki ga oddajajo.

20
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POMEMBNO: Vrstni red televizijskih
programov lahko poljubno razvrstite
na portalu moj.telekom.si, kjer v
širokopasovnem razmerju v sklopu
Televizija g TV-komunikatorji
kliknite Razvrsti programe.

21

8.1. Dostopanje do
podrobnosti TV-programa

8.3. Časovni zamik

Med spremljanjem TV-programa lahko
s pritiskom na tipko
na daljinskem
upravljalniku dostopate do podrobnosti
TV-programa, kjer najdete:

• seznam oddaj, ki so dostopne v okviru
storitve Ogled nazaj.

•p
 odrobnosti o oddaji, ki jo trenutno gledate,

• posnete vsebine in urnik snemanja
trenutnega programa.

• s eznam in opis oddaj, ki sledijo po sporedu
programa,

• seznam oddaj na sporedu v najbolj gledanih
terminih,

Časovni zamik je namenjen začasnim
premorom in ponovitvam med gledanjem
televizijskih programov.

Na program, ki se trenutno predvaja, se iz
Časovnega zamika vrnete s pritiskom na
tipko
.

Program, ki ga gledate, lahko zaustavite
s tipko
. Ko želite nadaljevati ogled,
ponovno pritisnite tipko
.

8.4. Ogled nazaj

in
lahko prestavite čas
S tipkama
predvajanja televizijskih programov naprej in
nazaj.
Časovni zamik hrani do 2 uri programa, zato
lahko vsebine, ki ste si jih ogledali v tem času,
pogledate znova.

S funkcijo Ogled nazaj si lahko ogledate
najbolj priljubljene TV-programe tudi za do
72 ur nazaj. Programi, kjer je omogočena
storitev Ogled nazaj, so v TV-sporedu
označeni z rumeno piko.
Pritisk na rumeno funkcijsko tipko vam
prikaže seznam preteklih oddaj v zadnjih
72 urah. Med oddajami izbirate s smernima
tipkama
. Izbrano oddajo predvajate s
tipko
.

8.2. Snemanje TV-oddaj
Na vašem BOX-u lahko TV-oddaje tudi
posnamete.
Oddajo, ki jo trenutno gledate, posnamete
tako, da pritisnete na tipko REC na daljinskem
upravljalniku.

Več informacij o snemanju trenutne oddaje
ali poljubne oddaje s TV-sporeda najdete na
strani 27.

V nastavitvah časa snemanja, ki se vam
prikažejo na zaslonu, poljubno nastavite oz.
potrdite čas snemanja oddaje, ki jo gledate.
Snemanje potrdite s tipko OK.
22
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9. RAZVRŠČANJE
PROGRAMOV
Vrstni red programov SiOL TV si lahko
tudi spremenite. Nastavite ga na portalu
moj.telekom.si, kjer v širokopasovnem
razmerju izberete sklop TV-komunikatorji
g Razvrsti programe.
Po vrsti se bodo izpisali vsi programi, ki so
vam na voljo. Programsko mesto spremenite
tako, da z levo tipko na miški primete želen
TV-program in ga povlečete na želeno
programsko mesto.

24

10. MENI MOJ TV

Iskanje TV-programov si lahko olajšate z
iskalnikom, ki se nahaja na desni strani, poleg
seznama TV-programov. Po zaključenem
razvrščanju programov pritisnite na gumb
Shrani.
Programska shema se bo osvežila, ko boste
ugasnili vaš TV-komunikator in ga ponovno
prižgali.

www.telekom.si
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Moj TV je osrednji meni BOX-a. Prikličete ga s tipko MENU na daljinskem upravljalniku.
V njem najdete vse bližnjice do videotek, interaktivnih storitev in do aplikacij, kot tudi do
nastavitev vašega BOX-a. Med njimi izbirate s smernimi tipkami in tipko OK.
Meni moj TV omogoča dostop do različnih vsebin kot so videoteke, HBO OD, novice, športni
rezultati, Šport 360 ...
Vsebina

Programsko mesto

DKINO HITI

5

Priporočila

9

DKINO

200

HBO OD

203

HBO Go

240

Pickbox

242

YouTube

250

Minimax +

401

ŠPORT 360

319

Športni rezultati

509

DEEZER

600

TuneIn

606

RADIO MOZAIK

629

Planet SiOL.net novice

703

VREME

713

DAJMEDOL

900

DAJMEDOL+

901
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11. TV-SPORED

POMEMBNO: Natančen seznam storitev in aplikacij v meniju
Moj TV se lahko spreminja in je odvisen od vaše naročnine oz.
zakupljenega programskega paketa.

TV-spored vsebuje podrobne informacije
o oddajah za več dni vnaprej s kratkim
povzetkom vsebine in fotografijami.
Med programi in oddajami se premikate

POMEMBNO: V sklopu NASTAVITVE,
ki se nahaja na zadnjem mestu menija
Moj TV, lahko pregledujete, spremenite
ali ponastavite nastavitve. Pri vseh
ponastavitvah priporočamo previdnost,
saj pri izbiri Povrnitev v vse nastavitve
izgubite vse obstoječe nastavitve.

z navigacijskimi tipkami. Med programi
, med termini
preskakujete s puščicama
s puščicama
, za prikaz sporeda za Nocoj
ali Naslednji dan pa uporabite tipko .

Uporabniki BOX-a si lahko za izbrano oddajo
nastavite Snemalnik s pritiskom na tipko
REC. Posamezno snemanje oddaje lahko
kadar koli spremenite ali izbrišete
s ponovnim pritiskom na tipko REC.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj
ključnih funkcionalnosti iz menija Moj TV.

26
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12. SNEMALNIK
Snemalnik je funkcionalnost BOX-a, do katere
dostopate preko menija Moj TV. Namenjen je
snemanju televizijskih oddaj iz nabora programov
SiOL TV ali DVB-T. Tu lahko spremenite ali
prekličete nastavljeno snemanje ter preverite,
koliko prostora na disku BOX-a je zasedenega.
Skupna kapaciteta diska je 320 GB. Nanj lahko
posnamete do 200 ur TV-programov standardne
ločljivosti ali do 80 ur TV-programov visoke
ločljivosti.

12.1. Urnik snemanja
Če želite spremeniti čas snemanja ali ustaviti
snemanje, v osrednjem meniju Moj TV izberete
Snemalnik in se pomaknete na Urnik snemanja.
S tipko REC spreminjate nastavitve trenutnega
snemanja. S ponovnim pritiskom na tipko REC
snemanje ustavite, s smernima tipkama levo in
desno pa spremenite čas snemanja, ki ga lahko
skrajšate ali podaljšate. Če čas podaljšate, se
vam prikažejo tudi vsebine, ki po sporedu sledijo.
Priporočamo, da začnete snemati 5—10 min
pred začetkom oddaje in zaključite snemanje
5—10 min po koncu oddaje, ker se spored lahko
zamakne.

13. MEDIA CENTER
Posnetke lahko poljubno razvrščate po imenu,
velikosti in datumu. Če želite posnete oddaje
izbrisati z diska BOX-a, izberite posnetek in
.
pritisnite tipko za brisanje

12.3. Novo snemanje
Oddajo, ki jo trenutno gledate, posnamete tako,
da na daljinskem upravljalniku pritisnete tipko
REC. Snemanje oddaj, ki šele bodo na sporedu,
označite v TV-sporedu. S smernimi tipkami
izberete želeno vsebino in za snemanje dvakrat
pritisnete tipko REC. V primeru, da sočasno
že poteka snemanje neke druge vsebine, se
predhodno nastavljeno snemanje prekine in
začne snemanje nove vsebine. Novo snemanje
lahko nastavite tudi ročno. V tem primeru v
TV-sporedu izberite televizijski program, ki ga
želite posneti, ter vnesite podrobnosti o času
snemanja. Ob ročni nastavitvi snemanja lahko
nastavite tudi redno snemanje (dnevno, med
delovniki ali tedensko) in si tako posnamete
oddaje, ki so redno na sporedu.
V času predvidenega snemanja mora biti BOX
priklopljen v električno omrežje in povezan z
internetnim omrežjem.

12.2. Posnete oddaje
Če si želite ogledati posnete vsebine, v
osrednjem meniju Moj TV izberete Snemalnik in
se pomaknete na Posnete oddaje. Med posnetki
izberite tistega, ki si ga želite ogledati, pritisnite
tipko OK in vsebino predvajajte. Posnetke lahko
prevrtite tudi naprej ali nazaj s tipkama za
previjanje
.

28

Aplikacija Media center, do katere dostopate v osrednjem meniju Moj TV, omogoča predvajanje
vaših posnetkov in drugih avdio in video vsebin. Tu si lahko ogledate fotografije, filme in poslušate
glasbo z USB-naprav ali iz domačega omrežja, če imate na katerem od računalnikov v domačem
omrežju nameščen medijski strežnik, ki podpira protokol UPnP.

13.1. Predvajanje vsebin z USB-naprave
Ko na vaš BOX priklopite ključek USB ali zunanji disk, lahko v aplikaciji Media center izberete
napravo USB in nato pregledujete mape in datoteke na vaši USB-enoti. Ko najdete datoteko, ki jo
želite predvajati, pritisnite tipko predvajaj
.

POMEMBNO: Sočasno lahko gledate en
program in snemate drugega le v primeru, ko
vaš širokopasovni priključek to dopušča. Vse
želene spremembe na vašem širokopasovnem
priključku lahko naročite na 080 8000 ali na
spletni strani www.telekom.si.
www.telekom.si

080 1000

29

14. VIDEOTEKE
NA SiOL TV
13.2. Predvajanje vsebin
preko medijskega strežnika
UPnP v lokalnem omrežju
V aplikaciji Media center se izpišejo vsi
zaznani medijski strežniki UPnP v vašem
lokalnem omrežju. Brskanje po mapah je tudi
tu preprosto. Za predvajanje datoteke izberite
datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite
tipko predvajaj
.
Medijski strežniki UPnP so programska
oprema, ki napravam v lokalnem omrežju
omogoča preprost dostop in predvajanje
datotek.
Novejši operacijski sistemi imajo lahko
medijski strežnik UPnP že vgrajen, npr. v
predvajalniku medijskih datotek. Uporabniki
starejših operacijskih sistemov si lahko s
spleta prenesejo in namestijo katerega izmed
kakovostnih in do uporabnikov prijaznih
programskih medijskih strežnikov UPnP
proizvajalcev združenja DLNA.

30

Z BOX-om preprosto in pregledno dostopate
do številnih bogato založenih videotek, kjer
lahko izbirate med najboljšimi filmi, različnimi
video vsebinami, risankami, filmi za odrasle ter
najboljšo HBO-produkcijo.
Priporočamo, da izberete medijski strežnik, ki
omogoča tudi transkodiranje video datotek.
Ti medijski strežniki po potrebi spremenijo
format video datotek ob predvajanju, tako da
jih BOX pravilno prikaže. BOX bo tako lahko
predvajal tudi vse video formate, ki jih predvaja
računalnik, na katerem je nameščen medijski
strežnik.

V videotekah po vsebinah brskate s smernimi
tipkami, posamezno vsebino pa izberete s
pritiskom na tipko OK. Za dodatne funkcije
sledite navodilom na zaslonu.

Začetke vsebin v videotekah, katerih ogled
je plačljiv, lahko pogledate tudi brezplačno.
S pritiskom na rdeč gumb na daljincu
Brezplačni predogled lahko brezplačno
predvajate 10 minut izbranega filma.
Ogled celotnega filma pri tem ni potreben.

Videoteke najdete v meniju
Moj TV in na prednastavljenih
programskih mestih.

Po namestitvi medijskega strežnika, kjer boste
navedli, v katerih mapah na vašem računalniku
so medijske datoteke, ki jih želite deliti z
drugimi napravami in uporabniki v lokalnem
omrežju, lahko do teh datotek dostopate na
BOX-u preko aplikacije Media center v meniju
Moj TV.
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15. DRUGE INTERAKTIVNE
STORITVE
BOX S omogoča tudi uporabo številnih drugih
aplikacij in interaktivnih storitev, kot so Deezer,
Vreme, Radio, Planet Siol.net Novice itd.

V aplikacijah po vsebinah brskate s smernimi
tipkami in vsebino izberete s pritiskom na tipko
OK. Za dodatne funkcije sledite legendi tipk in
navodilom, ki se izpišejo na zaslonu.

Aplikacije in interaktivne storitve najdete v meniju Moj TV (glej str. 25), nekatere pa tudi
na naslednjih prednastavljenih programskih mestih:
Vsebina

Programsko mesto
5

DKINO HITI
DKINO

200

HBO OD

203

YouTube

250

Minimax +

401

Nogomet 360

500

ŠPORT 360

319

TuneIn

606

RADIO MOZAIK

629

Planet SiOL.net novice

703

VREME

713

DAJMEDOL

900

DAJMEDOL+

901

POMEMBNO: Razpoložljivost posameznih vsebin je odvisna
od vaše naročnine oz. vrste zakupljenega programskega
paketa. Za več informacij o vašem paketu ali za spremembo
naročniškega paketa lahko pokličete 080 8000 ali se prijavite
na portal moj.telekom.si.
Prednastavljena programska mesta, kjer se nahajajo
posamezne aplikacije in interaktivne storitve, se lahko
spremenijo skladno z aktualno ponudbo.
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16. POGOSTA VPRAŠANJA
IN ODGOVORI
V tem poglavju boste našli informacije, ki vam
bodo pomagale odpraviti morebitne težave pri
uporabi BOX-a.
Običajen način za odpravljanje težav je ponovni
zagon BOX-a. Napravo za 10 sekund izklopite
iz električnega omrežja in jo nato ponovno
vklopite.
Če ste BOX ponovno zagnali in se še vedno
soočate s težavami, preverite, kako ste BOX
povezali s komunikacijskim prehodom in
televizorjem. Prepričajte se, da so vtiči v pravih
vtičnicah, da kabli povezujejo naprave, ki naj bi
jih povezovali, in da so vse te naprave prižgane.

Tehnična pomoč uporabnikom:
• 080 1000
• www.telekom.si/pomoc
• tehnicna.pomoc@telekom.si

Če pritisnete tipko za ponovni zagon in jo držite
toliko časa, da signalna lučka trikrat utripne,
se BOX povrne na tovarniške nastavitve. V tem
primeru se bodo vse vaše nastavitve izbrisale.
Ob povrnitvi na tovarniške nastavitve boste
morali ponoviti vse korake Nastavitve ob prvi
uporabi.

Povezava z internetom
Na težave s povezavo z internetom posumite
šele, če je BOX že deloval pravilno in ne če
imate na splošno težave s priklopom BOX-a
na internet. Če ste naročnik širokopasovnega
interneta SiOL in do interneta lahko dostopate
z računalnikom ali kakšno drugo napravo, lahko
stanje vaše povezave preverite na portalu
moj.telekom.si.

Ne morem se povezati z brezžičnim omrežjem.

Daljinski upravljalniki

• Prepričajte se, ali razporeditev prostorov v
vašem domu BOX-u omogoča, da se poveže z
brezžičnim omrežjem.

Katero vrsto baterij potrebujem in kje jih lahko
kupim?

• Preverite, ali je vaše brezžično omrežje morda
skrito. Če je, na seznamu zaznanih omrežij
izberite »Druga omrežja« in vnesite ime
omrežja (SSID) ter svoj ključ za povezavo.
• Preverite, ali ste vnesli pravo geslo oz. ključ za
povezavo v brezžično omrežje. Pri vnašanju
gesla bodite pozorni na velike in male črke.

Za IR in univerzalni daljinski upravljalnik,
potrebujete baterije AAA, ki jih lahko kupite pri
urarjih ali v trafikah.
Če se LED diode na daljincu ne prižigajo ob
pritisku na daljinec je treba zamenjati baterije
(LED je rdeča ali zelena).

• Prepričajte se, da ste prižgali in pravilno
nastavili brezžično omrežje na svojem
komunikacijskem prehodu ali usmerjevalniku
(routerju). To lahko preverite s signalnimi
lučkami na komunikacijskem prehodu ali pa
tako, da se v brezžično omrežje povežete z
računalnikom.
• Poskusite se povezati z mrežnim kablom.

Ne morem se povezati z internetom.
• Prepričajte se, da je vaš komunikacijski
prehod prižgan.
• Preverite, ali vaša internetna povezava
deluje ob uporabi kakšne druge naprave,
npr. računalnika.

Uporaba tipke za ponovni zagon
Če naletite na težave pri delovanju BOX-a, ga
izklopite z daljšim pritiskom na tipko »izklopi«
na daljinskem upravljalniku ali pa ga resetirate
tako, da ga izključite iz električnega napajanja.

• Preverite, ali je mrežni kabel, ki povezuje vaš
komunikacijski prehod z BOX-om, pravilno
priklopljen.

Kaj naredim, če se daljinski upravljalnik ne
odziva ali je prenehal delovati?

BOX lahko ponovno zaženete tudi tako, da
pritisnete tipko za ponovni zagon, ki jo najdete
na spodnji strani BOX-a.

• Preverite, ali ste odstranili varnostno folijo na
bateriji v daljinskem upravljalniku.
• Preverite, ali se je baterija daljinskega
upravljalnika morda izpraznila.
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Če se daljinski upravljalnik oziroma BOX
še vedno ne odziva ali je prenehal delovati,
daljinski upravljalnik ponovno sinhronizirajte
(uparite) z BOX-om:

Sprejem digitalnih programov
preko antene

• Sočasno pritisnite tipki 1 in 7 in ju držite vsaj
3 sekunde.

Ne najdem digitalnih TV-programov, ki jih
sprejemam preko antene, ali pa je sprejem
teh programov zelo slab.

• Po uspešno zaznanem sočasnem držanju
obeh tipk se vam bo na zaslonu izpisalo
sporočilo z novo, tretjo številko, ki jo uporabite
za potrditev sinhronizacije (uparitve).
• Pritisnite izpisano tretjo številko. Za pritisk
tretje, potrditvene številke se vam bo na
TV-zaslonu odšteval čas, v katerem je treba
potrditi sinhronizacijo (uparitev).

• Preverite, ali ste na televizorju izbrali prikaz
slike s pravilnega vhoda ali vira. Pritisnite
tipko ‘’Input’’ ali ‘’Source’’ (oznaka je odvisna
od proizvajalca televizorjev) na daljinskem
upravljalniku vašega televizorja in izberite
vhod, v katerega ste vklopili BOX (npr. HDMI
ali AV).

• Prepričajte se, da je BOX priklopljen na
internet.

• Poskusite ponovno zagnati (resetirati) svoj
BOX.

• Preverite, ali je vaša antena pravilno
postavljena ter priklopljena in vam omogoča
pravilen sprejem vseh dosegljivih kanalov.

Kakovost slike na televiziji je slaba.

• V sklopu Moj TV g Nastavitve g Diagnostika
izberite možnost Ponastavi TV-spored.

• Prepričajte se, da ste pravilno izbrali način
HDMI ali SCART.

• Podrobne informacije za nekatere programe
žal niso dosegljive.

• Preverite, ali je vaš antenski kabel pravilno
priklopljen na vašo anteno.

• S povezavo s kablom HDMI zagotovite boljšo
kakovost slike kot z Mini DIN/SCART-kablom.
Ali lahko spremenim razporeditev programov?

Več o sprejemu digitalnih TV-programov preko
antene si preberite v poglavju 7 na str. 19.

Prikaz slike

Vrstni red programov spremenite na portalu
moj.telekom.si v širokopasovnem razmerju
TV-komunikatorji g gumb Razvrsti programe.
Kako nastavim starševsko geslo?

Na televizijskem zaslonu ne vidim ničesar.
• Preverite, ali je BOX priklopljen na električno
omrežje in ali deluje. Če je BOX priklopljen v
električno omrežje, bi morala biti signalna
lučka na sprednji strani BOX-a prižgana.
• Preverite, ali je BOX pravilno povezan z vašim
televizorjem.
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V TV-sporedu ni nobenih informacij o sporedih
programov.

• Preverite, ali je sprejem digitalnih kanalov
DVB-T na vaši lokaciji mogoč in dovolj
kakovosten.

• Za nadaljnje nasvete se posvetujte s
strokovnjakom za montažo anten.

POZOR: Če ste BOX povrnili na tovarniške
nastavitve ali ste vaš RF-daljinski
upravljalnik že uporabljali z drugim BOX-om,
morate ponastaviti povezavo med BOX-om
in daljinskim upravljalnikom. To naredite s
sočasnim 3-sekundnim pritiskom na tipki
1 in 7 na daljinskem upravljalniku.

TV-spored
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Starševsko geslo nastavite ob prvi uporabi
BOX-a. Spremenite ga s pritiskom na tipko
MENU na daljinskem upravljalniku. Z desno
smerno tipko se v meniju pomaknite na sklop
Nastavitve (nahaja se na zadnjem mestu).
Izbiro potrdite s tipko OK in se nato z desno
smerno tipko pomaknite na Starševski nadzor.
Tu vnesite obstoječe štirimestno geslo in nato
izberite možnost Sprememba gesla.
Če ste vaše starševsko geslo pozabili, pokličite
tehnično pomoč na 080 1000.
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• Če ste BOX pravkar prižgali, počakajte nekaj
minut, da se TV-spored osveži.

Snemanje
Posnetih oddaj ni na seznamu mojih
posnetkov.
• Prepričajte se, da ste pri nastavitvi snemanja
pravilno nastavili čas in kanal snemanja.
• Prepričajte se, da ima BOX na trdem disku
dovolj prostora za vse posnetke.
Prikazalo se je sporočilo, da je trdi disk poln.
• Sprostite nekaj prostora, nato boste lahko
nadaljevali snemanje oddaj.
• Če se vam sporočilo redno prikazuje,
ponastavite (resetirajte) trdi disk.
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Prenašanje filmov in oddaj na zahtevo

Uporabniški račun

Ne morem predvajati filma.

Poskušal sem si ogledati film ali oddajo na
zahtevo, toda tega ne morem storiti.

• Video katalog ponastavite v sklopu Moj TV g
Nastavitve g Informacije in Diagnostika g
Ponastavitve g Ponastavi video katalog.
• Na portalu moj.telekom.si preverite, ali je vaš
BOX aktiviran.

Programska shema SiOL TV
Ne morem gledati programov iz naročene
programske sheme SiOL TV.
• Preverite, ali je BOX pravilno priklopljen preko
mrežnega kabla ali drugih omrežnih naprav.
Programi iz programske sheme SiOL TV niso
vidni.
• Če ste pravkar ponovno zagnali BOX,
počakajte nekaj minut, da se prenesejo
podatki o vaši programski shemi.

Moji uporabniški podatki

• Ponovno zaženite (resetirajte) BOX, da
osvežite dosegljivo ponudbo.

Uporabniško ime:

Zamenjal sem BOX in storitev, ki sem jih
uporabljal, ne najdem več.

Elektronska pošta:

• V primeru priklopa nove BOX-a, bo le-ta zananal
vaše naročniško razmerje ob prvi povezavi na
modem in prenesel programsko shemo na
katero ste naročeni. V primeru težav ponovno
zaženite novo priključen BOX.

Geslo:

MAC-naslov:

• Ponovno zaženite (resetirajte) BOX.

Oprema
Izgubil/-a ali zlomil/-a sem daljinski
upravljalnik.
• Nov daljinski upravljalnik lahko kupite v
Telekomovih centrih in pri pooblaščenih
prodajalcih (seznam je na voljo na spletni
strani telekom.si/prodajna-mesta).

DVB-T je registrirana blagovna znamka projekta DVB-T.
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