
Užívateľský manuál 
diaľkového ovládania, 
pre televíznu službu Fiber TV  
so Set-top boxom Arris
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1 Popis diaľkového ovládania

 1) Vypnutie/zapnutie Set-top boxu

 2)  0 – 9 priame zadávanie čísel pre voľbu poradia 
programov

 3)  INFO – zobrazí informácie o práve vysielanom 
programe

 4)  TEXT – zobrazí teletext v prípade dostupnosti pre 
aktuálne zvolený program

 5)  EPG – elektronický programový sprievodca 
televíznymi stanicami

 6) Ovládanie hlasitosti

 7) Prepínanie TV programov

 8) MUTE – okamžité stlmenie zvuku

 9) Zobrazí základné MENU Set-top boxu

10) Zobrazí základné MENU Set-top boxu

11)  Šípky – pohyb v menu, zoznamoch, možnosť 
prepínania programov, 

12)  Stredné tlačidlo – potvrdenie výberu stanice alebo 
sekcie v menu

13)  Hľadať – umožňuje vyhľadávať na základe 
názvu programu vo vysielaní, v archíve alebo vo 
videopožičovni

14)  Späť – používa sa na voľbu „jeden krok späť“

15)  Tlačidlá teletextu/okamžitého nahrávania/možnosti 
meniť audio stopu

16)  TV – prepnutie na pozeranie televízneho vysielania

17) VOD – spustenie ponuky videopožičovne

18) REC – okamžité nahrávanie programu

19) Rýchle pretláčanie dopredu

20)  PLAY/PAUSE – spustenie/prerušenie prehrávania

21) Rýchle pretáčanie dozadu

22)  SEEK – posun dopredu na nasledujúcu 
položku

23) STOP – úplné zastavenie prehrávania

24)  SEEK – posun dozadu na predchádzajúcu položku
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2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania

Ovládač slúži výlučne na ovládanie zariadenia Set-top box. Ovládacie prvky sú rozdelené 
na sledovanie živého vysielania a na sledovanie programov z archívu alebo filmov z video-
požičovne. 

Video On Demand (videopožičovňa) -  zobrazí sa aktuálna ponuka filmov formou 

posterov, ich ceny za vypožičanie na 48 hodín (obrázok č.8). Pomocou tlačidla  sa dá 
prepnúť do zobrazenia vo forme textového zoznamu. (obrázok č.9)

Tlačidlo INFO -  slúži na zobrazenie informácií o práve 
sledovanom programe. Objaví sa krátky obsah (film), názov 
epizódy (seriál), rok výroby a žáner. (obrázok č.1).

EPG tlačidlo -  slúži na zobrazenie prehľadu televíznych 
staníc, informáciách o práve vysielaných a o nasledujúcich 
televíznych programoch (obrázok č.2). Taktiež je k dispozícií 
možnosť prejsť chronologicky naspäť a pozrieť si z archívu 
program odvysielaný v minulosti (ak je obsiahnutý v archivo-
vaných programoch). Pre uľahčenie pohybu v archíve sa dá 
zvoliť možnosť zobrazenia kalendáru pomocou stlačenia  
(obrázok č.3)

Stlačením tlačidla menu -  sa objaví základne menu 
(obrázok č.4) kde sa dajú zvoliť možnosti hlavnej voľby sa-
motnej televízie, spravovania nahrávok, vstúpenia do menu 
videopožičovne, spustenie rádia, obsahu pre dospelých 
alebo nastavenia set-top boxu a prídavných aplikácií ako 
je napr. Počasie, Tetris a Solitaire. Rovnakú funkciu má aj 

tlačidlo .

Hľadať -  spustí sa vyhľadávanie medzi filmami a seriál-
mi ktoré sa budú vysielať na televíznych staniciach alebo sa 
nachádzajú vo video požičovni. (obrázok č.5)

Späť -  slúži na vrátenie sa v menu o krok dozadu. Táto 
funkcia sa dá použiť aj na prepínanie medzi práve sledova-
nou a poslednou sledovanou stanicou. 

Tlačidlo možnosti zmeny audio stopy -  ak je k dispo-
zícií viac audio stôp umožňuje možnosť si prepnúť na pô-
vodné znenie alebo preferovaný jazyk (obrázok č.6)

Nahrávanie -  po stlačení sa automaticky začne nahrá-
vať zvolený program. (obrázok č. 7). Rovnakú funkciu má aj 

tlačidlo  .

2.1 Funkcie pri sledovaní televízie

2.2 Funkcie videopožičovne a archívu

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2
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Obrázok č. 3 Obrázok č. 5

Obrázok č. 4 Obrázok č. 6
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Obrázok č. 7 Obrázok č. 9

Obrázok č. 8
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