
Televizija T-2

NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE T-2 TV
ZA PAMETNE TELEVIZORJE

v.1.0



Dobrodošli med uporabniki aplikacije T-2 TV. Za vas smo pripravili navodila, kako namestiti 
aplikacijo ter kratek vodič po njenih funkcionalnostih. 

Z aplikacijo T-2 TV lahko spremljajte ponudbo storitev T-2 televizije na pametnih televizijskih 
napravah na vašem domačem priključku, brez tv vmesnika. 

Aplikacija omogoča vse funkcionalnosti T-2 televizije, kot ste jo vajeni z uporabo tv vmesnika. 
Omogoča dostop do videotek, snemalnika in TV časovnih funkcij. 

Veliko lepega ob spremljanju T-2 TV!

Aplikacija T-2 TV za pametne televizorje
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Namestitev in
registracija aplikacije
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V meniju televizorja ali multimedijske naprave poiščite T-2 TV v trgovini z aplikacijami, ki jih 
podpira vaša naprava in namestite aplikacijo T-2 TV.  

Namestitev aplikacije T-2 TV
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Ob prvem zagonu aplikacija prikaže naključno generirano PIN kodo, ki jo je potrebno 
povezati z vašo T-2 naročnino.

Povezava aplikacije T-2 TV
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Obiščite spletno mesto smartTV.t-2.net in vpišite PIN kodo v polje »Dodaj napravo« 
ali se prijavite v svoj uporabniški portal Horizont in poiščite meni SmartTV v meniju »Naroči«.

Registracija naprave
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Daljinski upravljalnik
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T-2 TV lahko uporabljate z vsemi vrstami daljinskih upravljalnikov, ki jih 
prejmete ob pametnih televizorjih ali multimedijskih predvajalnikih. V meniju TV vmesnika 
izberite ustrezni daljinski upravljalnik. Izbira vpliva na način uporabe T-2 televizije. 

Nastavitev daljinskega upravljalnika boste našli v meniju 
»Nastavitve-Uporabniški vmesnik-Daljinski upravljalnik«.

Izbira daljinskega upravljalnika
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Daljinski upravljalnik samo s smernimi tipkami

Daljinski upravljalnik s tipkami za predvajalnik
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Polni daljinski upravljalnik
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Uporaba navigacijskih tipk

Vklop/Izklop 

Gor/Premik na naslednji program/premikanje v meniju navzgor

Desno/Preskakovanje po časovnem traku naprej/premikanje po meniju desno

Levo/Preskakovanje po časovnem traku nazaj/premikanje po meniju levo

Dol/Premik na prejšnji program/premikanje v meniju navzdol

OK/Informacije o trenutni oddaji

Nazaj/Vhod in izhod iz menijev

Prikaz domačega zaslona naprave

Glasovno iskanje (T-2 TV ne podpira)

Nastavitev glasnosti +

Nastavitev glasnosti –
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Uporaba 
grafičnega vmesnika
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Za dostop do menija T-2 TV pritisnite tipko NAZAJ na daljinskem upravljalniku ali dvakrat 
NAZAJ v primeru, da imate na zaslonu prikazano časovnico. Za navigacijo v meniju sta 
namenjeni navigacijski tipki LEVO ali DESNO, želeni izbor potrdite z gumbom OK. Za 
izhod iz kateregakoli menija uporabite tipko NAZAJ.

Menu
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Televizijske in radijske programe lahko preklapljate z navigacijskima tipkama GOR in 
DOL. TV programe in RA programe lahko poiščete tudi v meniju na ikoni Televizija ali 
Radio, kjer lahko iščete programe po zvrsteh in jezikih. Ustvarite lahko tudi svoj seznam 
priljubljenih programov v meniju Priljubljeni.

Ogled TV programov in poslušanje 
radijskih programov
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Seznam oddaj na izbranem TV programu odprete z gumbom OK ter se z navigacijskima 
tipkama LEVO ali DESNO pomikate po preteklih ali prihajajočih TV vsebinah.
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Info okno s podrobnostmi o oddaji sprožite z OK in tipko GOR«. Po vsebini se pomikate z 
navigacijskima tipkama GOR in DOL. Če želite začeti gledati trenutno izbrano vsebino od 
začetka, izberite Začni znova. 
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Če ste med spremljanjem oddaje preklopili na drug TV program, lahko nadaljujete z 
ogledom tako, da preklopite na prejšnji predvajan TV program in pritisnete navigacijsko 
tipko DESNO. 
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Za preskakovanje po časovnem traku s slikami uporabite navigacijski tipki LEVO ali 
DESNO. Ko gledate TV vsebino v časovnem zamiku, sprožite pavzo z dvojnim pritiskom na 
gumb OK, ponovno predvajanje sprožite s pritiskom na gumb OK.

TV Časovne funkcije
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TOP dogodki tekem so dostopni v info oknu s podrobnostmi o izbrani TV vsebini. Seznam 
dogodkov boste našli s pritiskom na gumb OK in nato pritiskom tipke GOR. TOP dogodki 
so dostopni tudi v meniju TV vmesnika Predvaja se in v sporedu, ki je dostopen v meniju 
na ikoni TV s pomikom desno.

TOP dogodki
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Kombinacije navigacijskih tipk

T-2 meni: 

Info zaslon - okno s podrobnostmi o oddaji: 

Skok med oddajami: 

Izbor oddaje iz časovnega zamika: 
 

Pavza: 
 

Ponovno predvajanje iz pavze: 

Premikanje po časovnem traku s sličicami 10s naprej ali nazaj: 
 

Začetek oddaje/predvajaj ponovitev: 

TOP dogodki iz info zaslona:
 

Nadaljuj zadnjo predvajano TV vsebino (>>|): 

Izhod iz aplikacije: 

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK

ali

ali
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Zapiski
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