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Dobrodošli v uporabniških navodilih za TV vmesnik T-2. 

Naš uporabniški vmesnik je bil zasnovan tako, da lahko z njim vsak uporabnik izkorišča 
zmogljive možnosti, ki jih nudi platforma T-2, na dostopen, priročen in zabaven način.

Uvod
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Priklop standardne in HD televizije
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Povezovanje HDMI prostorskega zvoka

T-2 Set-Top BoxAV Receiver

Subwoofer
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T-2 Set-Top BoxAV Receiver

Subwoofer
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Daljinski upravljalnik



9



10

Daljinski upravljalnik

Vklop/izklop tv vmesnika

Info tipka

Preskok kanalov

Meni v STB načinu

Pričetek snemanja

Video na zahtevo

Upravljanje multimedijskih
vsebin

Teletekst

Upravljanje glasnosti

Meni

Nemo

Korak nazaj

Predvajaj



11

Vklop/izklop tv vmesnika

Info tipka

Preskok kanalov

Meni v STB načinu

Pričetek snemanja

Video na zahtevo

Upravljanje multimedijskih
vsebin

Teletekst

Upravljanje glasnosti

Meni

Nemo

Korak nazaj

Predvajaj



12

Profili vam omogočajo, da si po vaših željah prilagodite nastavitve in različne sezname 
programov za več uporabnikov T-2 televizije. Profili se vidijo na vseh vaših vmesnikih.

S pomočjo gumbov za NAVIGACIJO se lahko premikate po seznamu profilov, dokler ne 
označite želenega profila. Za potrditev izbire pritisnite gumb OK in začnite uporabljati T-2 
televizijo.

Izberite vaš profil
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Če je potrebno, lahko dodate nov profil, tako da označite možnost + Nov profil 
na dnu seznama profilov.

Pritisnite gumb OK, da se odpre pogovorno okno za dodajanje novega profila.
Vnesite želeno ime in kliknite Potrdi, če želite potrditi vnos, ali Prekliči, če želite zapreti 
okno, ne da bi vnesli spremembo. Ko dodate nov profil, se bo ta prikazal na vrhu seznama, 
kjer ga boste lahko izbrali.

Ko potrdite svoj profil, se bo v živo začel predvajati prvi televizijski program, ki je na voljo.

Dodajte nov profil
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Za dostop do menijske vrstice T-2 pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
Menijska vrstica omogoča priročno premikanje po devetih ločenih razdelkih uporabniškega 
vmesnika:

• Predvaja se
• Televizijski programi
• Radijske postaje
• Video na zahtevo
• Snemalnik
• Horizont
• Naročnine
• Nastavitve

Meni T-2
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Ko imate odprt glavni meni, se s pritiskom na gumb MENU pomikate nazaj, vse dokler se 
glavni meni ne zapre.

V vseh drugih primerih bo imel pritisk na gumb MENU enak učinek kot pritisk na LEVO 
puščico. Z drugimi besedami: če želite zapreti meni T-2, večkrat pritisnite gumb MENU.

Dodajte nov profil
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V glavnem meniju se s puščico za desno pomikate naprej po podskupinah trenutno izbrane 
skupine nastavitev, s pritiskom na levo puščico pa se vrnete na prejšnjo podskupino. S pritiskom
na levo puščico na začetni strani glavnega menija se vam na levi strani odpre ‘Meni z ukazi in 
profili’, ki nudi priročen način za preklapljanje med profili, kakor tudi za izklop sprejemnika in
dostop do nastavitev časovnika za dremež. 

Za dostop do menija z ukazi in profili: 
Pritisnite MENU, da se odpre meni T-2, če še ni odprt, nato pa pritisnite levo puščico (enega od 
NAVIGACIJSKIH gumbov).

Meni z ukazi in profili



17

• Izklop - Izberite Izklop in pritisnite OK, da sprejemnik preklopite v način pripravljenosti.
• Časovnik za dremež - Časovnik za dremež vam omogoča, da nastavite samodejni izklop   
 sprejemnika po določenem številu minut. Ta možnost je dobrodošla na primer ponoči,   
 saj lahko z njo zagotovite, da ne boste po nepotrebnem trošili omrežnih podatkov, če   
 sprejemnik pozabite izklopiti ročno.
• Preklopi na drug profil - S seznama profilov, ki so na voljo,
 izberite želenega, in nanj preklopite s pritiskom gumba OK.

Ko želite meni znova zapreti, pritisnite gumb MENU.

Dodajte nov profil
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Razdelek Predvaja se nudi opis trenutno predvajane vsebine in povezanega programa ter 
priročen dostop do najpogosteje uporabljenih gumbov.
Za dostop do razdelka Predvaja se pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku 
in z uporabo puščic za GOR in DOL v menijski vrstici izberite ikono za predvajanje.

Predvaja se
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Predvajanje
Ko je označen razdelek Predvaja se, informativno okno na desni strani prikazuje informacije 
o trenutno predvajani vsebini. Če kliknete gumb OK, se bo pojavilo okno s podrobnostmi 
o oddaji.

Začni znova
Označite možnost Začni znova in pritisnite OK, če si želite ogledati vsebino od začetka s 
časovnim zamikom.

Začni snemati
Označite možnost Začni snemati in pritisnite OK za začetek snemanja trenutno aktivnega 
programa.

Gumb za snemanje se bo obarval v rdeče, besedilo Začni snemati pa bo zamenjano z 
besedilom Program se snema.

Meni predvajanje



20

Takoj pod razdelkom za predvajanje je razdelek s programi, kjer je kot naslov prikazan trenutni 
program. (V zgornjem primeru je to program SLO 2).

Tu so na voljo štiri možnosti:
• Dodaj med priljubljene - dodaj izbrani program med priljubljene.
• Zvočni zapisi – izbira drugega zvoka, jezika
• Zakleni program - zakleni trenutni program.
• Preskakovanje vklopljeno - dodaj trenutni program na seznam programov za preskok.

Razdelek s programi
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Razdelek s televizijskimi programi vam omogoča ogled in interakcijo z razpoložljivimi 
televizijskimi programi ter povezanimi podatki iz elektronskega programskega vodiča.
Za dostop do razdelka s televizijskimi programi pritisnite gumb MENU na daljinskem 
upravljalniku in z uporabo puščic za GOR in DOL v menijski vrstici izberite ikono s 
televizijskim sprejemnikom (kot je prikazana spodaj). Ta razdelek sestavljajo menijska vrstica 
T-2, seznam programov, elektronski programski vodič in seznam ukazov (na zgornjem 
prikazu je zunaj zaslona).Trenutno aktivni program in oddaja sta obarvana oranžno. S 
pomočjo leve in desne puščice na NAVIGACIJSKIH gumbih se lahko premikate med 
stolpci. Če na primer pritisnete DESNO puščico, ko ste na seznamu programov, se boste 
premaknili na elektronski programski vodič.

Televizijski programi
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Na seznamu programov so prikazani vsi razpoložljivi televizijski programi, manjši stolpec z 
ikonami na levem robu pa predstavlja možnosti filtriranja. Zamenjajte izbrani program z uporabo 
NAVIGACIJSKIH gumbov s puščicama za GOR in DOL.

Ko zamenjate program, se bodo osvežili tudi podatki elektronskega programskega vodiča, da 
bodo prikazani podatki za novo izbrani program.

Vsi programi
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Možnosti filtriranja seznama
programov
Če želite dostopati do možnosti filtriranja seznama programov:
Ko ste na seznamu programov, pritisnite NAVIGACIJSKI gumb z LEVO puščico, da 
se pomaknete na seznam ikon s kategorijami filtriranja. S pomočjo puščic za GOR in 
DOL izberite želeni filter. Pritisnite OK (ali DESNO puščico), da potrdite svojo izbiro. 
Znova pritisnite OK za ogled programa (ali pritisnite DESNO puščico, če želite brskati po 
elektronskem programskem vodiču).
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Ko po filtriranju seznama programov začnete gledati televizijo, bo T-2 zaklenil vašo trenutno 
izbiro.

V času, ko je filter aktiven, se boste ob preklapljanju programov (z uporabo puščic za GOR 
in DOL) premikali le po seznamu trenutno filtriranih programov.

Filter bo ostal zaklenjen, dokler ne izvedete enega od naslednjih ukazov.
• Izberete drug filter.
• Zamenjate profil.
• Izklopite sprejemnik ali ga preklopite v način pripravljenosti (zelena puščica na sprednji strani  
 sprejemnika se spremeni v rdečo).

Zaklepanje filtrov programov
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Elektronski programski vodič prikazuje spored za trenutno izbrani program.

Za premikanje po elektronskem programskem vodiču uporabite NAVIGACIJSKA gumba 
s puščicama za GOR in DOL. Če kliknete OK, se bo odprlo okno s podrobnostmi o oddaji,
kjer si lahko ogledate seznam ukazov, ki so vam na voljo za izbrano oddajo. 

Za več informacij o oknu s podrobnostmi si preberite Okno s podrobnostmi o oddaji.

Elektronski programski vodič
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Na desni strani elektronskega programskega vodiča se nahaja seznam ukazov. Do njega 
lahko dostopate z uporabo NAVIGACIJSKIH gumbov.

Seznam ukazov prikazuje vse ukaze, ki so vam na voljo za trenutno izbrano oddajo.

(Ukazi, ki so vam na voljo, se razlikujejo glede na to, ali iščete preteklo, trenutno ali 
prihodnjo oddajo).

Seznam ukazov
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Elektronski programski vodič prikazuje spored za trenutno izbrani program.
Za premikanje po elektronskem programskem vodiču uporabite NAVIGACIJSKA gumba s 
puščicama za GOR in DOL. Če kliknete OK, se bo odprlo okno s podrobnostmi o oddaji,
kjer si lahko ogledate seznam ukazov, ki so vam na voljo za izbrano oddajo. Za več 
informacij o oknu s podrobnostmi si preberite Okno s podrobnostmi o oddaji.

Elektronski programski vodič
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Če želite odpreti okno s podrobnostmi o oddaji:

Ko gledate televizijo, pritisnite gumb INFORMACIJE, izberite vnos v pogledu elektronskega 
programskega vodiča in pritisnite OK.

Na vrhu so prikazani datum in čas, predviden čas oddaje ter informacije o programu. Pod 
tem se nahajajo naslov in informacije o seriji, če so na voljo. Na spodnji strani okna je 
vrstica z ukazi, ki jo sestavljajo puščice za navigacijo in ustrezni ukazi. 

Uporabite puščici < in > za premikanje naprej in nazaj po elektronskem programskem 
vodiču, ne da bi ob tem zapustili okno s podrobnostmi o oddaji.
• Začni znova - Začni z ogledom izbrane oddaje od začetka.
• Glej v živo - Začni z ogledom izbrane oddaje v živo, brez zamika.
• Prični s snemanjem - Nastavi snemanje za izbrano oddajo.
• Časovni zamik - Začni z ogledom izbrane oddaje s časovnim zamikom.

Ukazi, ki so vam na voljo, se razlikujejo glede na to, ali iščete preteklo, trenutno ali prihodnjo 
oddajo.

Okno s podrobnostmi o oddaji
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Ko gledate televizijske vsebine, se bodo sprva na zgornjem in spodnjem robu zaslona za 
5 sekund prikazale informativne vrstice. Te vrstice se bodo prikazale tudi vsakič, ko boste
zaprli prekrivni element, kot je okno INFORMACIJE ali MENI SPREJEMNIKA.

Poleg tega lahko informativne vrstice kadarkoli odprete tako, da med gledanjem televizije 
pritisnete gumb OK na daljinskem upravljalniku.

Zgornja informativna vrstica prikazuje:
• Številko programa.
• Ime programa (in ikono HD, če je program na voljo v visoki ločljivosti).
• Trenutni čas v 24-urni obliki.

Spodnja informativna vrstica prikazuje:
• Indikator skupnega in pretečenega časa.
• Naslov predvajane vsebine.
• TOP dogodki.
• Informacije o seriji in epizodi (če so na voljo).

Gledanje televizije
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Indikator skupnega in pretečenega 
časa
Barvni indikator je vizualna predstavitev trenutno predvajane vsebine in njenega trajanja od 
začetka do konca (skupni čas).

• Bela pika predstavlja čas v oddaji, ki ga trenutno spremljate ali kjer ste zaustavili predvajanje.
• Oranžno obarvani del indikatorja kaže del vsebine, ki se je predvajal do trenutno   
 izbranega časa.
• Beli del indikatorja, ki se povečuje, predstavlja potek časa med trenutkom, ko ste   
 zaustavili predvajanje, ali trenutkom časa, ki ga gledate, in časom »v živo«.
• Konec belega dela indikatorja predstavlja trenutni čas televizije v živo.
• Sivo obarvani del indikatorja predstavlja čas za vsebino, ki se trenutno predvaja v živo   
 (povedano drugače, gre za oddaje na sporedu, ki še niso bile predvajane).
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Obstaja več različnih načinov za premikanje po televizijski vsebini. 

Uporaba gumbov za nadzor digitalnega snemalnika za premikanje po vsebini.
S pritiskom na gumb preskok nazaj ali preskok naprej lahko vsebino previjate ali  preskakujete 
naprej ali nazaj. Ko dosežete želeni čas, spustite gumb za nadaljevanje predvajanja. Z enim 
pritiskom na gumb PRESKOK NAZAJ ali PRESKOK NAPREJ boste preskočili 5 minut 
naprej ali nazaj v vsebini. Za hitro premikanje naprej ali nazaj po vsebini uporabite gumba 
PRESKOK NAZAJ in PRESKOK NAPREJ.

Če boste kateregakoli od teh gumbov pritisnili za dlje časa, da bo indikator presegel obdobje 
trajanja trenutnega elementa, bo elektronski programski vodič preskočil na naslednjo vsebino 
(podobno se zgodi tudi, če uporabite puščici za LEVO in DESNO, kot je opisano spodaj).

Seveda vsebine ne morete previti preko točke televizije v živo, ki jo označuje sivo obarvani 
del indikatorja.

Uporaba gumbov za navigacijo za pregledovanje elektronskega 
programskega vodiča in preklapljanje med programi.
S pritiskom na LEVO ali DESNO puščico med predvajanjem televizijskega sporeda se lahko 
premaknete na prejšnji ali naslednji vnos v elektronskem programskem vodiču, ne da bi zapustili 
trenutno predvajano vsebino. S pritiskom na gumb PREDVAJAJ (med gumbi za upravljanje 
digitalnega snemalnika) na daljinskem upravljalniku boste sprožili predvajanje izbranega vnosa v 
elektronskem programskem vodiču. S pritiskom na puščico GOR ali DOL med predvajanjem 
televizijskega sporeda boste preklopili na prejšnji ali naslednji program na seznamu programov.

Zaustavitev televizije v živo
Za zaustavitev predvajanja trenutno izbranega programa pritisnite gumb PREMOR na 
daljinskem upravljalniku. Za ponoven začetek predvajanja gumb pritisnite še enkrat. Ko 
je predvajanje zaustavljeno, se bo indikator stanja še naprej povečeval (beli del), kar kaže 
minevanje časa. Konec belega dela indikatorja prikazuje trenutni čas ‘v živo’.

Navigacija med gledanjem televizije
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Snemanje z omrežnim osebnim
video snemalnikom
Kadarkoli med gledanjem televizije pritisnite gumb SNEMAJ za začetek snemanja 
trenutno izbranega programa. (Gumb za snemanje je okrogel gumb z majhno rdečo piko, 
ki ga najdete v skupini gumbov za NADZOR DIGITALNEGA SNEMALNIKA na daljinskem 
upravljalniku).

Prikazalo se vam bo naslednje pojavno okno, ki potrjuje, da se je snemanje začelo, in 
prikazuje čas, ko se bo snemanje zaključilo.
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Izberite možnost V REDU za potrditev trenutno nastavljenega urnika snemanja in zaprite 
pojavno okno. Snemanje se bo nadaljevalo v ozadju.

Izberite TRAJANJE, da nastavite trajanje (in čas zaključka) snemanja.

Izberite ODSTRANI za preklic trenutnega snemanja in izbris posnetka. (Preklic snemanja 
boste morali še enkrat potrditi.)

Snemanje bo na voljo, če ste naročeni na paket s prostorom za shranjevanje podatkov in 
imate dovolj prostora.
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Spreminjanje posnetka med 
snemanjem
Ko zaprete okno, lahko v načinu televizije v živo preklopite na želeni program in spet 
pritisnete gumb SNEMAJ. Tako si lahko ogledate podrobnosti o snemanju, ga ustavite ali 
pa spremenitetrajanje snemanja.

V pojavnem oknu se pokaže program, ki ga snemate, začetni čas, trajanje snemanja in čas, 
ko se bo snemanje zaključilo. Pojavno okno zaprite s pritiskom na gumb V REDU. Izberite 
Trajanje, da nastavite trajanje (in čas zaključka) snemanja. Izberite Ustavi za zaustavitev 
trenutnega snemanja (posnetek bo shranjen).

Stanje kateregakoli snemanja si lahko ogledate tudi v razdelku Snemalnik.
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V razdelku Radijske postaje si lahko ogledate in upravljate razpoložljive radijske postaje.

Za dostop do razdelka z radijskimi postajami pritisnite gumb MENU na daljinskem 
upravljalniku in z uporabo puščic za GOR in DOL v menijski vrstici izberite ikono z radijskim
sprejemnikom.

Razdelek z radijskimi postajami je po videzu in načinu upravljanja skoraj enak kot razdelek s 
televizijskimi programi.

Obstajajo naslednje pomembnejše razlike:
• Snemanje radijskih postaj ni možno.
• Radijske postaje nimajo elektronskega programskega vodiča.
• Radijske postaje lahko poslušate le v živo in nimajo možnosti časovnega zamika ali   
 previjanja naprej ali nazaj.

Radijske postaje
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Razdelek Video na zahtevo vsebuje celotno knjižnico video vsebin, organiziranih v 
kategorije, kot so televizijske serije ali filmi. Nekatere od teh vsebin so lahko vključene v 
pakete, na katere ste že naročeni, druge pa bodo na voljo za takojšnjo izposojo.

Za dostop do razdelka z videom na zahtevo pritisnite gumb MENU in v meniju s puščicama 
GOR in DOL izberite ikono filmskega traku. Razdelek Video na zahtevo sestavlja seznam 
kategorij in žanrov. Na desni se nahaja pregled vsebin, ki so vam na voljo. Te vsebine so
razdeljene v nadaljnje podkategorije.

Ko odprete razdelek, bo najprej označena kategorija s priporočenimi vsebinami. Na desni 
bo seznam trenutno izposojenih vsebin (če obstaja), pod njim pa bo seznam priporočenih 
in na novo dodanih vsebin.

Video na zahtevo
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V pogledu knjižnice vsebin se lahko brez težav premikate z gumbi za NAVIGACIJO. 
Premikate se lahko med različnimi filtri kategorij in žanrov na seznamu Video na zahtevo 
ter vsebinami. 

Označite želeno kategorijo ali žanr na seznamu Video na zahtevo in prikazane vsebine 
se bodo samodejno osvežile glede na vaš izbor.

Brskanje po knjižnici vsebin
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Dva načina za premikanje med
kategorijami in podkategorijami
Obstajata dva načina za premikanje med vsebinami v knjižnici videa na zahtevo:
• Prvi način je hiter in udoben.
• Drugi način vam zagotavlja boljši nadzor nad filtriranjem vsebin, saj prikaže vse    
 razpoložljive podkategorije.

Prvi način - uporaba smernih puščic brez gumba OK.
S pritiskom na DESNO puščico se boste iz seznama kategorij in žanrov pomaknili 
neposredno na pregled vsebin. 

Običajno bo tu več vsebin, kot jih je mogoče prikazati na zaslonu. Z DESNO (in LEVO) 
puščico se lahko premaknete do vsebin, ki niso prikazane na zaslonu.
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Drugi način - Uporaba gumbov za GOR in DOL ter OK
Če pritisnete gumb OK (namesto DESNE puščice), boste odprli še en stolpec z dodatnimi 
podkategorijami.

S puščicama GOR in DOL izberite želeno podkategorijo in še enkrat pritisnite gumb OK 
za premik v naslednjo podkategorijo. V spodaj prikazanem primeru so žanri razširjeni 
v 12 dodatnih podkategorij, ki se ob uporabi prvega načina ne prikažejo. Označena je 
podkategorija z animiranimi filmi v pregledu vsebin pa se prikažejo trije ustrezni naslovi.

S tem načinom se lahko še naprej premikate med podkategorijami in z vsakim pritiskom na 
gumb OK še dodatno zožite filter.

Kadarkoli lahko pritisnete DESNO puščico (prvi način) in preskočite na vsebine, prikazane v 
pregledu vsebin. Tako se vam ni treba še naprej pomikati med dodatnimi podkategorijami.
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Okno s podrobnostmi o videu na
zahtevo
Če želite pridobiti več informacij o določeni vsebini, jo izberite v pregledu vsebin in pritisnite 
gumb OK. Tako boste odprli okno s podrobnostmi o videu na zahtevo.

V tem pogledu lahko z LEVO in DESNO puščico pregledujete tudi druge vsebine v kategoriji.
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Na spodnjem robu okna s podrobnostmi o videu je gumb Predvajaj, kjer je v oklepaju 
napisana cena za izposojo vsebine. Ko se odločite za plačilo, označite gumb Predvajaj in 
pritisnite OK.

Kot je prikazano na sliki, se bodo prikazali pogoji in določila izposoje. Za ogled splošnih 
pogojev izberite vnos Splošni pogoji in pritisnite OK.

Za preklic postopka pred plačilom izberite možnost Prekliči in pritisnite OK.

Izposoja ne bo obračunana, dokler ne izberete možnosti Predvajaj in pritisnete gumba OK 
za potrditev izposoje.

Če je določena vsebina vključuje v paket na zahtevo, na katerega ste že naročeni, bo cena 
prikazana kot 0 in pogoji izposoje ne bodo prikazani.

Ko potrdite izposojo, se bo začela vsebina predvajati.

Izposoja videa na zahtevo
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Ko gledate video na zahtevo, se bodo sprva na zgornjem in spodnjem robu zaslona za 
5 sekund prikazale informativne vrstice. Te vrstice se bodo prikazale tudi vsakič, ko boste 
zaprli prekrivni element, kot je okno INFORMACIJE ali MENI SPREJEMNIKA. Poleg tega 
lahko informativne vrstice kadarkoli odprete tako, da med gledanjem televizije pritisnete 
gumb OK na daljinskem upravljalniku.

Zgornja informativna vrstica prikazuje:
• Naslov predvajane vsebine.
• Trenutni čas v 24-urni obliki. 

Spodnja informativna vrstica prikazuje:
• Indikator napredka, ki prikazuje pretečeni čas na levi in preostali čas na desni.
• Informacije o seriji in epizodi (če so na voljo).

Predvajanje videa na zahtevo
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Okno z informacijami o videu 
na zahtevo
Kadarkoli lahko pritisnete gumb INFORMACIJE za več informacij o trenutno predvajani 
vsebini.

Ko imate označeno možnost Znova zaženi, pritisnite gumb OK za predvajanje trenutno izbrane 
vsebine od začetka. Ponovno pritisnite gumb MENU, NAZAJ ali INFORMACIJE, če želite 
zapreti okno z informacijami, ne da bi potrdili spremembe.
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Možnosti skupne rabe videa 
na zahtevo
Za vsak naslov videa na zahtevo lahko izberete, ali ga želite deliti z drugimi profili, 
povezanimi z vašim profilom.

Ko imate odprto okno z informacijami, pritisnite gumb GOR na daljinskem upravljalniku in 
označite možnost za skupno rabo. Pritisnite gumb OK za preklapljanje med možnostma.
Ko na gumbu piše Deljeno, je vsebina v skupni rabi z drugimi uporabniškimi računi in se 
bo uporabnikom prikazala v njihovih knjižnicah vsebin, dokler se ne izteče obdobje izposoje 
ali pa ne prekličete skupne rabe. Ko na gumbu piše Deli, vsebina ni v skupni rabi.
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V razdelku s Snemalnikom lahko dostopate do svoje knjižnice posnetkov, si ogledate 
napredek tekočih snemanj, nastavite urnik za nove posnetke ali pa si ogledate obstoječe 
urnike snemanj.

Za dostop do razdelka s snemalnikom pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku in 
z uporabo puščic za GOR in DOL v menijski vrstici izberite ikono snemalnika.

Snemalnik
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Prikaz stanja snemalnika
Ko odprete razdelek, bo označena možnost Status (kot je prikazano na sliki).

Poraba prostora
V razdelku Poraba prostora lahko vidite, koliko prostora v vašem omrežnem osebnem 
snemalniku je že porabljenega. Če zapolnite ta prostor, snemanje ne bo več možno, dokler 
ne izbrišete obstoječih posnetkov ali se ne naročite na večjo količino prostora za podatke 
(če je na voljo).

Za več informacij označite graf Trenutno porabljenega in pritisnite gumb OK. Tu se bo 
prikazala tudi bližnjica do najema prostora za podatke, ki odpre razdelek z možnostmi za 
nakup naročnine na prostor za podatke.
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V teku
V razdelku V teku bodo prikazana snemanja, ki trenutno potekajo. Označite katerikoli vnos 
na seznamu za več informacij (kot je prikazano zgoraj).

Pritisnite OK za ogled teh informacij v pojavnem oknu in možnost izbrisa snemanja.

Pojavno okno zaprite s pritiskom na gumb OK. Izberite možnost Odstrani snemanje, 
če želite zaustaviti snemanje in izbrisati datoteko z delnim posnetkom.
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Prikaz stanja snemalnika
Zadnji posnetki
Če ste pred kratkim posneli kakšno oddajo, bo ta posnetek prikazan v razdelku Zadnji posnetki. 
Če izberete pred kratkim posneto oddajo, se bodo v podoknu na desni prikazale možnosti.

Za predvajanje pritisnite DESNO puščico in izberite možnost Predvajaj. Za stalen izbris 
posnetka iz knjižnice pritisnite DESNO puščico in izberite možnost Izbriši.

Če pritisnete gumb OK namesto DESNE puščice, ko imate izbrano pred kratkim posneto 
oddajo, se bo odprlo okno s podrobnostmi o posnetku.
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Označite možnost Nastavljena snemanja za pregled obstoječih urnikov snemanj 
(v prihodnosti) ali tekočih snemanj (snemanje v teku).

Dodajanje novega urnika snemanja
Za nov urnik snemanja izberite možnost Novo snemanje in pritisnite gumb OK.
Odprlo se bo okno za nastavitev urnika snemanja, v katerem bo označen program, ki ga 
trenutno gledate.

Z gumbi za NAVIGACIJO lahko po želji izberete drug program in izbiro potrdite s pritiskom 
na gumb OK.

Urniki snemanj
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Izberite eno od naslednjih možnosti snemanja:
• Enkratno snemanje - oddaja bo posneta samo enkrat ob izbranem času.
• Ponavljajoče se snemanje - snemanje bo potekalo na vsak izbran dan ob določenem   
 času, dokler ga ne prekličete.

Če izberete ponavljajoče se snemanje, boste lahko izbrali dni, na katere želite, da naprava snema.

Izberite datum, za katerega želite nastaviti snemanje. Vpišite čas začetka in zaključka 
snemanja (v 24-urni obliki).

Urniki snemanj
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Izberite, ali želite dati posnetek v skupno rabo ali ne.
Deli posnetek - posnetek bo takoj po zaključku snemanja na voljo vsem uporabniškim 
računom.
Ne deli posnetka - posnetek bo na voljo le uporabniškemu računu, ki je nastavil urnik 
snemanja.

Poimenujte urnik. Nato označite možnost Nastavi urnik in pritisnite OK. Tako boste nastavili 
urnik snemanja. Ko končate z nastavljanjem urnika, se bo prikazal v razdelku Nastavljena 
snemanja.

Ne pozabite, da lahko urnik snemanja kadarkoli prilagodite (ali izbrišete). Označite ga in 
pritisnite OK.
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Pod razdelkom urnikov snemanj je razdelek z Albumi. Prvi trije vnosi na seznamu so privzeti 
albumi, ki se vedno prikažejona vrhu seznama albumov.

Privzeti albumi - Vsi posnetki, posnetki iz prejšnjega tedna in posnetki iz 
prejšnjega meseca.
Označite možnost Vsi posnetki za ogled seznama vseh shranjenih posnetkov. 
Premaknete se lahko na katerikoli posnetek na seznamu in ga izberete. (Več informacij je 
na voljo v oknu s podrobnostmi o posnetku). Naslednji dve možnosti, Zadnji teden in 
Zadnji mesec, prikazujeta posnetke iz prejšnjega tedna oziroma prejšnjega meseca.

Ročno ustvarjeni albumi
Spodaj so navedeni vsi albumi, ki ste jih dodali ročno.

Albumi vseh profilov
Na koncu bodo našteti vsi profili, ki so določene vsebine namenili skupni rabi.
Če označite katerikoli profil, bodo prikazani vsi posnetki tega profila, ki so bili dani v skupno 
rabo.

Pogled albumov



53

Skupna raba vseh posnetkov v albumu
Na desni strani seznama posnetkov izbranega albuma se nahaja stolpec z ukazi, kjer 
lahko poleg uporabe ukazov Predvaj in Briši nastavite tudi skupno rabo vseh posnetkov v 
določenem albumu.
• Označite možnost Ne deli posnetkov in pritisnite OK, če želite preklicati skupno rabo   
 trenutno naštetih posnetkov.
• Označite možnost Deli vse posnetke in pritisnite OK, če želite nastaviti skupno rabo   
 trenutno naštetih posnetkov.

Preimenujte ali izbrišite ročno ustvarjene albume
Pri ročno ustvarjenih albumih obstajata dva dodatna ukaza, ki nista na voljo pri drugih 
vrstah albumov:
• Preimenuj album - Spremeni prikazano ime obstoječega albuma.
• Izbriši album - Izbriši obstoječi album. Posnetki v izbrisanem albumu ne bodo izbrisani   
 in se bodo še vedno pojavljali v drugih albumih (na primer v albumu Vsi posnetki),   
 če je to primerno.
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Avditorij in horizont
Po vstopu v meni se s puščicama GOR in DOL postavite na Horizont. Pritisnete OK. Pod 
Status lahko preverite količino prostora, ki ga trenutno uporabljate in zakupite dodaten 
prostor.

S tipko KORAK NAZAJ se vrnemo v glavni meni in ponovno izberemo Horizont. 
S puščico DOL se prestavimo v Avditorij in tako dostopamo do naloženih slik ali video 
posnetkov. Posnetek, ki ga želimo predvajati potrdimo s tipko OK. 

Po predvajanju posnetka lahko izbirate med Ponoven ogled in Odpri mapo, ki vas vrne 
nazaj na seznam shranjenih datotek. S puščico GOR in DOL se premikamo po seznamu.



55

Po vstopu v menu se s puščicama GOR in DOL postavite na Opomniki. Pritisnete OK. 
S ponovnim pritiskom na gumb OK izberete Nov opomnik. 

Odpre se vam menu v katerem lahko nastavite program, dan in uro vaše TV vsebine ter čas 
opomnika, če želite, da vas opomni predčasno. nastavite lahko tudi ime opomnika. 
• Najprej izberete program na katerem se bo predvajala vaša TV vsebina. Izbiro potrdite s   
 pritiskom na gumb OK.
• S puščicama GOR in DOL določite datum. Potrdite s pritiskom na gumb OK.
• Izberete čas začetka in konca vaše TV vsebine. Potrdite s pritiskom na OK.
• S puščicama GOR in DOL določite koliko časa pred začetkom naj vas opomnik opomni.   
 Potrdite s tipko OK.
• S tipkovnico zapišite ime opomnika s puščico DOL označite Potrdi in pritisnite tipko OK.
• Opomnik shranite z označenim Dodaj opomnik in pritiskom na gumb OK.

Dodajanje opomnika
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Za odstranitev opomnika se v glavnem menuju postavite na izbran opomnik in pritisnete 
gumb OK. S puščico DOL se pomaknete na Izbriši opomnik in potrdite s tipko OK.

S tipko OK potrdite možnost Izbriši.

Izbris opomnika
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Označite posnetek in pritisnite OK, da odprete okno s podrobnostmi o posnetku.
Tu si lahko preberete več informacij o posnetku, ga predvajate, izbrišete ali spreminjate.

Na dnu okna sta na voljo ukaza:
• Predvajaj - če želite predvajati vsebino.
• Izbriši - če želite vsebino trajno izbrisati in sprostiti nekaj prostora za podatke.

Z uporabo LEVE in DESNE puščice lahko brskate po drugih shranjenih posnetkih, medtem 
ko ostajate v tem pogledu.

Na levi strani pod sličico posnetka so vam na voljo dodatne tri možnosti:
• Preimenuj - spremeni prikazano ime posnetka.
• V skupni rabi ali Dodaj v skupno rabo - tu lahko izbirate med dvema možnostma:
 - Ko je prikazana možnost V skupni rabi, je posnetek v skupni rabi z vsemi drugimi   
   uporabniškimi računi.
 - Ko je prikazana možnost Dodaj v skupno rabo, posnetek niv skupni rabi.
• Dodaj v album - dodajte posnetek v obstoječi album ali ustvarite nov album za    
 posnetek. Ko to storite, se bo album prikazal v razdelku z Albumi, v njem pa bo posnetek.

Okno s podrobnostmi o posnetku
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V razdelku z naročninami lahko pregledujete pakete vsebin, na katere ste naročeni, upravljate 
obstoječe naročnine in dodajate nove pakete, s katerimi odklenete nove programe ali vsebine.
Poleg tega lahko urejate naročnine na možnosti T-2, kot sta časovni zamik in omrežni osebni 
snemalnik.

Za dostop do razdelka z naročninami pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku in s 
puščicama GOR in DOL v menijski vrstici izberite nakupovalni voziček.

Naročnine
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Najprej bo v odprtem meniju izbrana možnost Paketi videa na zahtevo (glej sliko). Paketi videa 
na zahtevo so paketi video vsebin, na primer filmov ali televizijskih serij.

Tu bodo našteti vsi paketi videa na zahtevo, na katere ste naročeni. Prikazano bo tudi število 
naslovov (vsebin) v vsakem od paketov.

Bela kljukica ob paketu pomeni, da ste nanj naročeni. Označite paket, če si želite o njem 
ogledati več informacij.

Paketi videa na zahtevo
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Odpoved naročnine na paket
videa na zahtevo
Ko označite želen paket, pritisnite gumb OK, če želite upravljati naročnino na ta paket.

Odjavi naročnino - Pritisnite OK, ko imate izbrano možnost odjavi naročnino če želite 
odjaviti naročnino na izbrani paket. Možnost in čas prekinitve naročnine sta odvisna od 
pogojev vaše naročnine. Če je prekinitev naročnine uspešna, bo vaša naročnina aktivna do 
konca dogovorjenega obdobja naročnine.
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Naročnina na storitve časovnega zamika vam omogoča, da na programih, ki to možnost 
podpirajo, zaustavite televizijo v živo, začnete oddajo gledati od začetka in gledate vsebine, ki 
so bile pred kratkim na sporedu.

Za več informacij označite možnost Časovni zamik. Število ur kaže, za koliko ur je 
omogočen časovni zamik.

Bela kljukica kaže, da ste naročeni na storitve časovnega zamika.

Časovne funkcije
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Na daljinskem upravljalniku izberete tipko INFO. Odpre se vam okno z opisom TV vsebine, ki 
se trenutno predvaja. S puščico LEVO se premikate po sporedu za do 7 dni nazaj.
Za predvajanje vsebine izberete PREDVAJAJ PONOVITEV in pritisnete gumb OK.

Program lahko vrtite naprej ali nazaj z uporabo puščic << in >>. V nastavitvah si lahko 
namesto vrtenja nastavite tudi 10 sekundni preskok. Program lahko pavzirate in ponovno 
predvajate s pritiskom na II in ▶ s petminutnim preskokom oglasov (>>I) preskočite 
reklame.

Upravljanje časovnih funkcij
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Odjava naročnine na storitev
časovnega zamika
Ko izberete možnost Časovni zamik, pritisnite gumb OK, če želite upravljati naročnino na 
storitev časovnega zamika.

Odjava naročnine - Pritisnite OK, ko imate izbran gumb Odjava naročnine, če želite odjaviti 
naročnino na storitev časovnega zamika.

Možnost in čas prekinitve naročnine sta odvisna od pogojev vaše naročnine. Če je prekinitev 
naročnine uspešna, bo vaša naročnina aktivna do konca dogovorjenega obdobja naročnine.
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Naročnina na storitev Najem prostora vam v oblaku T-2 zagotavlja prostor za snemanje 
in shranjevanje oddaj z omrežnim osebnim snemalnikom. Glej poglavji Snemanje z 
omrežnim osebnim snemalnikom in Snemalnik za več informacij.

Več prostora boste kupili, več posnetkov hkrati boste lahko shranili in si jih zatem tudi ogledali.
Označite možnost za najem prostora za podatke za več informacij. Naenkrat imate lahko 
naročen le en paket s prostorom za podatke. Vse možnosti za najem prostora za podatke so 
skupaj s pripadajočimi mesečnimi stroški naštete na desni strani.

Če že imate naročnino, bo vaš obstoječi paket na seznamu označen z belo kljukico, cene 
drugih paketov pa bodo navedene kot razlike glede na vaš obstoječi paket.

Prostor za podatke
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Upravljanje naročnin na pakete s
prostorom za podatke
Izberite paket in pritisnite OK, da se odpre okno z informacijami, v katerem je več podrobnosti 
o izbranem paketu in stanju vašega naročenega prostora za podatke.

Prekliči naročnino - označite možnost Prekliči naročnino in pritisnite gumb OK za 
odjavo naročnine na prostor za podatke. Z gumboma za LEVO in DESNO lahko v tem 
pogledu pregledujete druge pakete s prostorom za podatke.

Skleni naročnino - pri vseh paketih, na katere še niste naročeni, bo gumb Prekliči 
naročnino zamenjal gumb Skleni naročnino. Izberite ga in pritisnite OK za preklop 
na drug paket s prostorom za podatke.
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Možnost in čas zamenjave paketa sta odvisna od pogojev vaše naročnine. Če je zamenjava 
uspešna, bo sprememba veljavna takoj.

Če skupna količina obstoječih shranjenih posnetkov presega količino prostora v paketu, 
na katerega prehajate, bodo obstoječi posnetki samodejno izbrisani, da naprava naredi prostor 
za nove posnetke (najprej bodo izbrisani najstarejši posnetki).

Upravljanje naročnin na pakete s
prostorom za podatke
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V razdelku z nastavitvami lahko upravljate nastavitve naprave T-2, vezane na vaš račun, kot so 
seznami programov, PIN koda ter dostop do zaščitenih programov in vsebin.

Poleg tega lahko spreminjate nastavitve sprejemnika, kot je privzeta kakovost pretočnega 
videa pri gledanju televizije ali videa na zahtevo.

Za dostop do okna z nastavitvami pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku 
in s puščicama GOR in DOL v menijski vrstici izberite ikono z zobnikom.

Nastavitve
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Najprej bo v odprtem meniju izbrana možnost Nastavitve profila.

Izberite katerokoli od možnosti na desnem seznamu in pritisnite gumb OK, če želite vnesti 
spremembo. Podrobnosti posameznih možnosti:
• Ime profila - Spremenite prikazano ime trenutnega uporabniškega računa.
• Spremeni geslo - Spremenite številsko geslo za trenutni uporabniški račun.
• Briši profil - Izbrišite trenutni uporabniški račun.

Nastavitve profilov
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Če se odločite za izbris trenutnega uporabniškega računa, se bo prikazalo pojavno okno.

Tu je prikazan seznam vseh obstoječih posnetkov in urnikov snemanj, povezanih s profilom. 
Prav tako lahko te posnetke premaknete na druge profile.
• Da, premakni vsebino - če izberete to možnost, boste morali imenovati drug profil,   
 kamor želite prenesti posnetke in urnike snemanja.
• Ne, nadaljuj z brisanjem - če izberete to možnost, bodo vsi posnetki in urniki   
 snemanja, povezani s profilom, trajno izbrisani.
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Za ogled zaščitenih vsebin
• Če je izbrana ta možnost, bodo morali vsi, ki uporabljajo storitve T-2 pod tem uporabniškim  
 računom, za dostop do zaklenjenih vsebin vpisati PIN kodo.
• Če ta možnost ni izbrana, uporabnikom ne bo treba vpisati PIN kode za ogled zaklenjenih vsebin.

Za dostop do profila
• Če je ta možnost izbrana, bodo morali uporabniki, ki želijo preklopiti na ta uporabniški račun,  
 vpisati PIN kodo.
• Če ta možnost ni izbrana, lahko na ta uporabniški račun preklopi kdorkoli.

Zahtevaj geslo
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Izberite možnost Switch profile in pritisnite OK za odjavo iz obstoječega profila.

Zamenjaj profil
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Razdelek z nastavitvami seznama televizijskih programov vam omogoča, da nastavite različne 
lastnosti prikaza in dostopa do televizijskih programov.

Vrstni red
Tu lahko spremenite vrstni red programov, ki se trenutno izbranemu profilu prikažejo v razdelku 
s televizijskimi programi. Z NAVIGACIJSKIMI gumbi izberite program, katerega položaj
na seznamu želite spremeniti, in pritisnite OK.

Položaj programa lahko spremenite s puščicama GOR in DOL ali tako, da vpišete številko 
položaja in pritisnete gumb OK.

Seznam televizijskih programov
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V tem razdelku lahko nastavitve vrstnega reda, zaklepanja in preskakovanja programov 
kopirate iz drugega profila.

Označite profil, iz katerega želite kopirati nastavitve, in pritisnite OK.
• Ponastavi seznam - z izbiro te možnosti lahko kopirate le nastavitev vrstnega reda   
 programov.
• Ponastavi seznam in nastavitve - s to možnostjo boste kopirali tako vrstni red kot   
 nastavitve zaklepanja in preskakovanja.
• Prekliči - s to možnostjo boste zaprli okno, ne da bi shranili spremembe.

Kopiranje seznama
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Izberite možnost Ponastavitev na seznamu na desni in pritisnite gumb OK za Ponastavitev 
seznama na privzeto nastavitev naprave.

Ponastavitev vrstnega reda
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Z zaklepanjem lahko določite, kateri programi bodo zaščiteni z geslom. Ta nastavitev velja za 
vse profile.

Če je program zaklenjen, bo ob profilih, pri katerih je izbrana možnost Zahteva za geslo za 
dostop do zaščitenih vsebin, prikazano obvestilo, naj uporabnik vpiše geslo za dostop do
programa.

Izberite želene programe in pritisnite gumb OK, s čimer vklopite ali izklopite zaklepanje (ikona 
ključavnice). Izberite možnost Shrani za potrditev sprememb ali pa izberite možnost Prekliči 
za izhod brez potrditve sprememb.

Zaklepanje
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S preskakovanjem lahko nastavite, katere programe boste preskočili, ko se po seznamu 
programov premikate s puščicama GOR in DOL na daljinskem upravljalniku. To velja le za 
trenutno izbrani uporabniški račun. Ti programi bodo še vedno prikazani na oknih menija in 
lahko do njih dostopate od tam.

Izberite želene programe in pritisnite gumb OK, s čimer vklopite ali izklopite preskakovanje. 
Izberite možnost Shrani za potrditev sprememb ali pa izberite možnost Prekliči za izhod 
brez potrditve sprememb.

Do posameznega programa lahko kljub nastavljenem preskakovanju dostopate z direktnim 
vpisom številke programa.

Preskakovanje
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V tem oknu si lahko nastavite, kateri programi naj se pokažejo na seznamu priljubljenih (na 
filtru priljubljenih programov).

Izberite želene programe in pritisnite gumb OK, s čimer pri vsakem vklopite ali izklopite ikono 
priljubljenega programa. Izberite možnost Shrani za potrditev sprememb ali pa izberite
možnost Prekliči za izhod brez potrditve sprememb.

Priljubljene
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V razdelku Uporabniški vmesnik lahko svojim željam prilagodite določene vidike uporabniškega 
vmesnika platforme T-2.

Uporaba preskakovanja
Tu lahko nastavite delovanje gumbov za previjanje naprej in nazaj, ko spremljate televizijo ali 
gledate video na zahtevo.
• Če to možnost vklopite, bosta imela gumba za previjanje naprej in nazaj enako funkcijo kot   
 gumba za naslednji ali predhodni posnetek (preskok naprej ali nazaj za 5 minut).
• Če možnost ni izbrana, bosta gumba za previjanje naprej in nazaj delovala kot običajno.

Možnost previjanja (2x, 4x, 8x, 16x) ni vedno na voljo. V teh primerih bo samodejno 
uporabljeno 10 sekundno preskakovanje.

Uporabniški vmesnik
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Prikaži informacije o oddaji
S to možnostjo lahko nastavite, ali naj se ob preklapljanju med programi prikažejo vrstice z 
informacijami o oddaji.
• Če je možnost vklopljena, se bodo ob vsakem preklopu med programi za 5 sekund   
 prikazale vrstice z informacijami o oddaji.
• Če možnost ni izbrana, se bodo informativne vrstice prikazale le, če uporabnik pritisne   
 ustrezen gumb na daljinskem upravljalniku.

Prikaz naslednje oddaje
Prikaz naslednje oddaje se prikaže kot informativna vrstica med gledanjem televizije in vas 
obvesti o naslednji oddaji na sporedu. Izberite ustrezen vnos s seznama in pritisnite OK za 
potrditev izbora.
• Nikoli - obvestilo o naslednji oddaji se ne prikaže nikoli.
• 1 minuta ~ 15 minut - izberite, koliko minut pred naslednjo oddajo naj se prikaže   
 obvestilo o naslednji oddaji.
• Vedno - obvestilo o naslednji oddaji bo vedno prikazano.
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V razdelku Nastavitve naprave lahko nastavite različne vidike svojega uporabniškega 
vmesnika T-2.

Ohranjevalnik zaslona
Ohranjevalnik bo po določenem času nedejavnosti (brez pritiskov na gumbe) zaustavil 
predvajanje in vam tako prihranil pasovno širino ter podaljšal življenjsko dobo naprave.
Izberite, po koliko urah naj se vklopi ohranjevalnik zaslona, in pritisnite OK.

Nastavitve naprave
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T-2 podpira različne jezikovne različice uporabniškega vmesnika. Izberite želeni privzeti jezik in 
pritisnite gumb OK.

Jezik
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Izmed štirih možnosti nastavite želeni format slike za uporabniški vmesnik T-2.

Format slike
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Izmed štirih možnosti izberite želeno izhodno ločljivost za uporabniški vmesnik T-2.

Izhodna ločljivost



84

Neposredno predvajanje zvoka
preko HDMI
Ta možnost vam omogoča, da napravo nastavite tako, da ne dekodira zvočnega signala.
To vam lahko pride prav, če imate namenski zvočni sistem, ki zahteva zakodiran signal za 
preusmerjanje na več zvočnikov v postavitvi okoljskega zvoka.
• Če je ta možnost izbrana, zvočni signal ne bo dekodiran, ko zapusti sprejemnik.
• Če možnost ni izbrana, bo signal dekodiran.
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Zapiski



86

Zapiski
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Mobilna televizija
T-2 Tv2Go

Bi želeli vaše priljubljene TV oddaje gledati tudi na 
vaših mobilnih telefonih, tablicah in spletu? Uporabite 
aplikacijo T-2 tv2go in uživajte, kjerkoli že ste.

T-2 tv2go lahko uporabljate na kateremkoli internetnem omrežju v Sloveniji ter v slovenskih
mobilnih omrežjih. Storitev T-2 tv2go je brezplačna in je na voljo le naročnikom T-2 IPTV 
storitev. V primeru, da ste že naročnik funkcij TV časovnega zamika, bodo te brezplačno 
delovale tudi na vaši tv2go aplikaciji.

• Spremljanje in izbira
 priljubljenih TV programov
• TV časovne funkcije
• Opomnik za TV oddaje
• TV spored
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