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1)  Navodila za uporabo

Amis Televizija je digitalna interaktivna televizija,
katero uporabnik večinoma upravlja s pomočjo
preprostega grafičnega vmesnika na zaslonu. Priloženi
daljinski upravljalnik omogoča hitro izbiranje funkcij,
menjavo programov in uporabo dodatnih storitev.
Po opravljenem priklopu (glej Navodila za priklop) z
enkratnim pritiskom na zgornji gumb zaženete TVkomunikator (vmesnik za televizijo; angl. set-top box).
Če je bila namestitev opravljena pravilno, se bo ob
uspešnem zagonu komunikatorja na njegovem LCD
zaslonu izpisal čas.
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1.1  Delovanje daljinskega upravljalnika
vklop/izklop TV komunikatorja
izbirne tipke za različne funkcije (npr. prikaz sporeda, ...)
smerne tipke za premikanje po meniju
tipka za potrditev in prikaz osnovnih funkcij
tipke za izvedbo posebnih funkcij
prehod na naslednji kanal
znižanje/zvišanje jakosti glasu
prehod na predhodni kanal
tipke za izvedbo posebnih funkcij
vnos številke kanala ali vnos vrednosti pri interaktivnih aplikacijah

Pozor!
Daljinski upravljalnik je namenjen zgolj upravljanju
TV-komunikatorja, zato se z njim ne da upravljati
tudi TV-sprejemnika. Za slednje še naprej pride v
poštev k TV-ju priloženi upravljalnik.


1.2  Prva uporaba in prijava
Ob prvem dostopu do uporabniškega vmesnika ta zahteva
vnos štirimestne številčne kode, s katero zaščitimo dostop do
osebnih nastavitev. Ves sistem je namreč zasnovan na osnovi
spletnih tehnologij in koda vam omogoča zaščito uporabniških
nastavitev pred nepooblaščenimi dostopi.
Kodo si je potrebno zapomniti ali zapisati, ker boste lahko le z
njo prišli do svojih nastavitev v primeru morebitne nadgradnje
programske opreme v TV-komunikatorju ali v primeru
nepredvidene izgube njegovega pomnilnika. V tem primeru
koda služi kot geslo za dostop do teh nastavitev.

Pozor!					
Kodo boste po vnosu poznali le vi in v primeru, da
jo pozabite, je edina možnost ponovne uporabe
uporabniškega vmesnika za Amis Televizijo z vašim
TV-komunikatorjem odstranitev vseh obstoječih
nastavitev iz sistema.
Predlagamo vam, da si kodo zapišete v okence.

Opomba: če ste se v sistem že prijavili in uporabniški vmesnik ob vklopu v električno omrežje zahteva vnos kode
(zahteva po enkratnem vnosu in ne izbiri kode), poskusite izklopiti TV-komunikator (set-top box) iz električnega
omrežja ter ga nato ponovno vklopiti nazaj. Če se ob ponovnem vklopu zahteva po vnosu kode pojavi ponovno,
pokličite Amis-ov center za pomoč naročnikom na brezplačno telefonsko številko 080 20 10.


1.3  Interaktivna televizija
Prikaz osnovnega menija razkriva izbiro TV programov in nastavitve, ki jih je možno uporabljati v sklopu storitve Amis
Televizija. Vsi TV-programi so nastavljeni že vnaprej, tako da iskanje in nameščanje programov ni potrebno. Ti so
hkrati že razdeljeni med vsebinske sklope, poljubno pa si lahko izdelate tudi povsem lasten seznam priljubljenih oz.
najpogosteje gledanih programov.

Pogled na glavni meni prikazuje slika desno:
V nasprotju z običajno televizijo vam storitev Amis Televizija
ponuja resnično interaktivno izkušnjo, ki jo sestavljajo:
• preprost grafični uporabniški vmesnik za upravljanje TVvsebin,
• vsebinsko segmentiran predpripravljen seznam TVprogramov,
• elektronski programski vodič.

1.4  Uporabniški vmesnik
Prikaz osnovnega menija sproži enostaven pritisk na tipko
. Izbor med možnostmi osnovnega menija izvedemo s
premikanjem po meniju navzgor in navzdol. Temu služita tipki (navzgor)
in (navzdol)
. Aktualni izbor na meniju
prikazuje modri krog levo od izbrane možnosti. Ko ste z izborom zadovoljni, tega potrdite s pritiskom na tipko
. Isti
princip premikanja po meniju velja za vse podmenije, ki prikazujejo seznam programov.


1.4.1  TV-programi
Meni za izbiro TV-programov omogoča pregleden in strukturiran
izbor želenega programa. Ti so že vnaprej razdeljeni v skupine,
ki vključujejo vsebinsko sorodne programe. TV-programi so
razvrščeni v naslednje kategorije:
• vsi (v tej skupini so vedno našteti vsi razpoložljivi TVprogrami),
• informativni,
• glasbeni,
• dokumentarni,
• otroški,
• športni,
• zabavni,
• ostali,
• za odrasle,
• nacionalni.
Posamezni TV-program se lahko pojavi v več različnih kategorijah.
Dostop do menija za izbor TV-programov je možen na dva načina:
a) izbor možnosti TV-programi na glavnem meniju,
b) pritisk na tipko

(levo) ali

(desno).

V obeh primerih se bo prikazal identični meni za izbor programov, ki ga sestavljajo ključne informacije: Programski
sklop (vrsta programov, npr. glasbeni), zaporedna številka in ime programa (npr. 2, MTV Adria).


Premikanje po programih na podlagi
menija
Premikanje po meniju za izbor programov poteka tako horizontalno kot vertikalno. S tipkama
(levo) ali
(desno) se
premikate po programskih sklopih (npr. informativni, glasbeni
...), s tipkama
(navzgor) in
(navzdol) pa znotraj programskega sklopa po samih programih. Izbrani programski
sklop je naveden na vrhu menija, izbrani program pa je potemnjen. V ozadju se ves čas predvaja nazadnje izbrani program.
Če ste zadovoljni z izbiro programa, to potrdite s pritiskom na
tipko
in prikazal se bo izbrani program.

Hitro premikanje po programih brez
uporabe menija
Hitreje se lahko po programih premikate z neposrednim izborom
številke programa. Za ogled programa, ki se nahaja pod številko
43, enostavno zaporedno pritisnete tipki
in
in prikazal se
vam bo želeni program.
Druga možnost za hitrejši izbor programov je premikanje naprej
in nazaj po seznamu programov. S pritiskom na tipko
na
daljinskem upravljalniku se premaknete na naslednji program
na seznamu, s tipko
pa na predhodni program.


Elektronski programski vodič
Elektronski programski vodič nas obvešča o trenutnih in naslednjih oddajah. Ob prikazu izbranega programa se na spodnjem
zaslonu ekrana prikaže posebno informativno okno, ki vsebuje
podatke o aktualnem programu, hkrati pa omogoča uporabo
dodatnih možnosti. To informativno okno predstavlja
uporabniški vmesnik elektronskega programskega vodiča.
Osnovni podatki so razširjeni z dodatnimi informacijami, ki tvorijo funkcijo, imenovano elektronski programski vodič. Gre za
pregleden in hitro dostopen način za spremljanje sporeda in
prikaz poglobljenih podatkov o predvajanih oddajah.
Elektronski programski vodič poleg prikaza osnovnih podatkov
ponuja še dodatne možnosti: skrij, TV-spored, o oddaji in nastavitve.

Večjezični programi
Nekateri programi so dostopni v več jezikih. Izbira jezika poteka
s pritiskom na tipko
, sprememba pa se bo izpisala tudi v
informativnem oknu, kjer se bo poleg sklopa programa izpisal
tudi jezik.

Skrij
S pritiskom na tipko
informativno okno nemudoma izgine z
zaslona. Nazaj ga lahko prikličete s pritiskom na tipko
.


TV-spored
S pritiskom na tipko
na zaslon prikličete dnevni TV-spored
gledanega programa, po katerem se lahko premikate navzgor
ali navzdol s pritiskom na tipki
(navzgor) in
(navzdol)
oziroma tipki
(levo) ali
(desno).
TV-spored skrijete s pritiskom na tipko

.

O oddaji
S pritiskom na tipko
prikličete na zaslon natančnejše podatke o predvajani oddaji. Količina prikazanih informacij se med
posameznimi kanali razlikuje. Najobširnejši podatki so na voljo
za vsebine na domačih in bolj gledanih zabavnih programih.
Podatke o oddaji skrijete s pritiskom na tipko

.

Nastavitve
Tipka
predstavlja bližnjico do dela nastavitev, kjer si po želji
nastavljate priljubljene programe, menjate njihov vrstni red in
varnostne nastavitve.
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1.4.2  Nastavitve
Nastavitve omogočajo uporabniku personalizacijo vrstnega
reda programov in ureditev seznama priljubljenih programov.
Nastavitve so dostopne na osnovnem meniju, katerega prikaz
sproži enostaven pritisk na tipko
.

Razvrstitev
Z nastavitvijo Razvrstitev določimo vrstni red TV-programov.
Na izbiro imamo razvrstitev po programu, to je po številki TVprograma ali po nazivu TV-programa. Izbrana razvrstitev nam
določa vrstni red prikaza seznama TV-programov in zaporedje
preklopa programov.
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Skupine
Z nastavitvijo Skupine izberemo med prikazom seznama TVprogramov po skupinah kot tematskimi sklopi (1 – po skupini)
ali jezikih (2 – po jeziku).

Nastavitve programa
Meni Nastavitve programa se nanaša na trenutno gledani TVprogram. Gledani TV-program lahko z izbiro možnosti “1 – dodaj/briši priljubljene” dodamo ali odstranimo iz seznama priljubljenih TV-programov.
Z izbiro možnosti “2 – spremeni številko” trenutno gledanemu
TV-programu spremenimo številko, po kateri ga izbiramo. Z določitvijo številke TV-programov si sami ustvarimo želeni vrstni
red TV-programov (če imamo ustrezno nastavljen vrstni red v
Nastavitve
Razvrstitev). Če določimo številko, kjer TV-program že obstaja, bo številka tega programa zamenjana s trenutno številko TV-programa, ki mu menjamo številko. Med vnosom
nove številke TV-programa se sproti prikazuje naziv TV-programa, ki morda že obstaja na tej številki.
Zadnja izbira iz menija “Nastavitve programa” prekliče avtorizacijo za gledanje zaklenjenih TV-programov (to je programov “za
odrasle”). Kako delujejo zaklenjeni programi, je opisano pod
“Zaklenjeni TV-programi”. Če avtorizacijo prekličemo med gledanjem zaklenjenega TV-progama, se bo ta samodejno preklopil na prvega nezaklenjenega.
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Kode
V meniju Kode imamo možnost spremeniti vstopno kodo in
kodo za zaklenjene programe. V obeh primerih moramo vnesti
obstoječo kodo ter dvakrat ponoviti vnos novo izbrane kode.

Zaklenjeni TV-programi
Nekateri TV-programi so zaklenjeni. Za njihov prikaz je potrebno
vnesti posebno štirimestno številčno kodo (koda zaklepanja TVprogramov). Privzeta koda ob vstopu v sistem je 1243, spremenimo jo v meniju Nastavitve
Kode.
S kodo preprečimo gledanje TV-programov, katerih vsebina je
neprimerna za mladoletnike in otroke. Vnesena koda ostane veljavna (TV-komunikator je “avtoriziran” za gledanje zaklenjenih
programov), dokler gledamo enega izmed zaklenjenih TV-programov. Med gledanjem nezaklenjenega TV-programa začne
teči odštevanje veljavnosti kode, ki traja približno 30 min. Če
želimo po tem času preklopiti nazaj na zaklenjeni program, moramo kodo ponovno vnesti.
Če TV-komunikator ugasnemo in smo nazadnje gledali zaklenjeni program, se zaklenjeni program ob ponovnem vklopu
TV-komunikatorja ne bo več predvajal, če je preteklo 30 minut
veljavnosti kode. Namesto tega se bo vključil TV-program, ki je
prvi na seznamu vseh programov (glede na nastavitev Razvrstitev). Veljavnost kode lahko po želji prekličemo z izbiro Nastavitve programa
zakleni programe.
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2)  TV-komunikator SAGEM IAD81HD

TV-komunikator (vmesnik za televizijo; angl. set-top box) SAGEM IAD81 HD je napredna večpredstavnostna komunikacijska naprava, ki omogoča sprejem digitalnih vsebin in predvajanje le-teh na različnih audio-video sistemih. Vaš
TV-komunikator je bil preizkušen in prilagojen za delovanje v omrežju Amis. Delovanja storitve Amis Televizija z TV-komunikatorjem, ki ga ni v ponudbi Amis, ne moremo zagotoviti.

Postavitev in funkcija vhodov/izhodov na zadnji strani TV-komunikatorja

ethernet mrežni vhod
HDMI A/V izhod
analogni video izhodi Y Pb Pr
analogni audio izhod
digitalni audio izhod
SCART A/V za povezavo TV
SCART A/V za povezavo VSH/DVD
vhod za napajalnik
14

Postavitev in funkcija tipk na sprednji strani TV-komunikatorja

8. 8.: 8.8.

Osrednji zaslon prikazuje status komunikatorja.
Svetlobni indikatorji kažejo na delovanje komunikatorja.
Tipka je namenjena vklopu oziroma izklopu TV-komunikatorja.
Tipki P- in P+ sta namenjeni spreminjanju kanala. P- vsa pomakne en
kanal nazaj po vrstnem redu, P+ pa
en kanal naprej.
15

3)  Pogosta vprašanja
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Q

Kaj storiti, če se na zaslonu ne prikaže slika?

A

Preverite, ali ste ustrezno izvedli priklop naprave in poizkusite znova. Če to ne pomaga, vse naprave izklopite iz
električnega napajanja ter jih po nekaj minutah vklopite nazaj.

Q

Ali uporabniški vmesnik omogoča osebne nastavitve?

A

Da, uporabniški vmesnik omogoča določanje profila oz. osebnih nastavitev vsakega posameznika. Vsak uporabnik lahko sam določi vrstni red programov po svojih željah ali pa v skupini Priljubljeni oblikuje sklop najljubših
programov, ki mu omogoča enako enostaven pregled kot v ostalih, vnaprej določenih skupinah.

Q

Kaj je digitalna in kaj spletna oziroma internetna televizija?

A

Digitalna televizija je vsak linearni digitalen prenos slike in zvoka do končnega uporabnika. V primeru, ko
»dostavo« digitalne televizije v vaš dom izvajajo telekomunikacijska podjetja kot npr. Amis skupaj s širokopasov
nim internetom prek internetnega protokola, govorimo o internetni oziroma spletni televiziji.

Q

Ali je trenutna programska shema televizije dokončna?

A

Glede na vaše želje in povpraševanje bomo obstoječi programski shemi dodajali televizijske kot tudi radijske 		
programe. Obstoječa programska shema nikakor ni dokončna, skupaj jo bomo širili in dopolnjevali.

Q

Kako posredujete zaščitene vsebine?

A

Zaščitene vsebine so vedno pod določeno kodo. Koda je vnaprej določena, uporabniki pa jo lahko po želji 		
spremenijo.

4)  Beležke

17

5)  Seznam TV-programov

TV SLO

2

TV SLO

2

Rai

Uno

et
ntv

18

Oznaka

Opis

Jezik

Zvrst

SLO1

RTV Slovenija 1

slovenski

nacionalni

SLO2

RTV Slovenija 2

slovenski

nacionalni

Kanal A

Kanal A

slovenski

zabavni

Pop TV

Pop TV

slovenski

zabavni

TV Pika

TV Pika

slovenski

ostali

Info TV

Info TV

slovenski

informativni

Koper

TV Koper / Capodistria

slovenski

ostali

Prva TV

Prva TV

slovenski

zabavni

Paprika

TV Paprika

slovenski

zabavni

HRT1

Hrvatska Televizija I.

hrvaški

nacionalni

HRT2

Hrvatska Televizija II.

hrvaški

nacionalni

RTS

TV Srbija

srbski

nacionalni

RTCG

RT Črna Gora

srbski

nacionalni

Hayat

TV Hayat

bosanski

nacionalni

Pink Plus

Pink TV Plus

srbski

zabavni

VH1

VH1

angleški

glasbeni

MTV Base

MTV Base

angleški

glasbeni

BBC World

BBC World

angleški

informativni

Cartoon

Cartoon Network

angleški

otroški

CNN

CNN International

angleški

informativni

RAI1

Rai Uno

italijanski

nacionalni

Net TV

Net TV

Slovenski

zabavni

ORF1

Österreichischer Rundfunk 1

nemški

nacionalni

ORF2

Österreichischer Rundfunk 2

nemški

nacionalni

RTL

RTL

nemški

zabavni

Super RTL

Super RTL

nemški

zabavni

science
CHANNEL

Rai

Due

travel
&living

P L A T I N U M

Oznaka

Opis

Jezik

Zvrst

SAT1

Sat Eins

nemški

informativni

ZDF

Zweites Deutsches Fernsehen

nemški

informativni

Extreme TV

Extreme Sports TV

angleški

športni

Discovery Science

Discovery Science

angleški

dokumentarni

Discovery Civilisation

Discovery Civilisation

angleški

dokumentarni

DSF

Deutsches Sportfernsehen

nemški

športni

BBC Prime

BBC Prime

angleški

informativni

Eurosport

Eurosport

angleški

športni

Travel

Travel Channel

angleški

informativni

National Geographic

National Geographic

angleški

dokumentarni

Reality

Reality TV World

angleški

dokumentarni

Kabel1

Kabel Eins

nemški

informativni

RAI2

Rai Due

italijanski

nacionalni

VOX

VOX

nemški

zabavni

Jetix

Jetix

angleški

otroški

Hallmark

Hallmark Channel

angleški

zabavni

Discovery T&L

Discovery Travel and Living

angleški

dokumentar

Spice

Spice Platinum

angleški

za odrasle

Adult Channel

Adult Channel

angleški

za odrasle

MTV Adria

MTV Adria

slo/cro/…

glasbeni

Discovery Channel

Discovery Channel

angleški

dokumentarni

Viva 1

Viva

nemški

glasbeni

MTV 2

Music TV 2

angleški

glasbeni

TCM

Turner Classic Movies

angleški

otroški

Seznam programov je zgolj informativen. Amis si pridržuje pravico do spremembe programske sheme.
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AMIS d.o.o., Tržaška cesta 85
p.p. 1209, 2001 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 620 6 320, Fax: +386 2 620 6 325
E-pošta: info@amis.net, Splet: www.amis.net
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