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Ovladač
Ovládání vaší O2 TV je rychlé, jednoduché a intuitivní. Funkce kontrolujete pomocí 
směrových tlačítek, která naleznete uprostřed dálkového ovladače.

Směrové šipky fungují pro 
pohyby v menu a seznamech

Rychlá volba pro možnost ovládání 
právě sledovaného pořadu

Potvrzení výběru/informace 
o sledovaném pořadu

Rychlá volba pro přehled 
televizních kanálů

Přepínání kanálů

Přepnutí ovladače do režimu 
ovládání set-top boxu

Zapnutí/vypnutí set-top boxu 
nebo televizoru

Zobrazení nápovědy, 
pokud je k dispozici

Zobrazení hlavní nabídky O2 TV na set-top boxu

Okamžité nahrávání pořadu/nastavení nahrávání

Ovládání hlasitosti TV nebo set-top boxu

Rychlý posun zpět

Přehrávání/pauza

Posun vzad/posun na předchozí položku

Zapnutí režimu teletextu (dle typu set-top boxu)

Funkční tlačítka; mají různý význam,  
který je vždy uveden na aktuální obrazovce

Tlačítko zpět

Přepnutí ovladače do režimu ovládání TV

Přepnutí vstupů TV signálu  
(funkční jen v režimu ovládání TV)

Zobrazení oblíbených nebo tematických seznamů kanálů

Tlačítka číselné klávesnice pro přepínání TV kanálů 
a zadávání PIN kódů

Zobrazení programového průvodce

Okamžitý přechod na sledování zvoleného 
obsahu

Pozastavení živého vysílání

Přepínání TV programů

STOP – zastavení přehrávání

Posun vpřed/posun na další položku

Rychlé přepnutí zvukového doprovodu

Rychlý posun vpřed

Vypnutí zvuku na TV nebo set-top boxu
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Hlavní nabídka
Všechny základní funkce vaší O2 TV najdete v hlavní nabídce.

TV kanály

Sledovat  I  TV program  I  Seznamy kanálů  I  Změnit pořadí

O2 Videotéka

Půjčit film  I  Film týdne  I  Pro dospělé

Nahrávání

Nahrát pořad  I  Přehled nahrávek  I  Správa nahrávek  I  Aktivační kód

Rádia

Poslouchat  I  Program rádií  I  Změnit pořadí

O2 TV Box 

TV Archiv  I  Dětský koutek*  I  HBO OD**   I  O2 Sport  I  HBO Go**  I  O2 Guru  I  DVTV + další zajímavý obsah

Nastavení

Jazyky  I  Zabezpečení  I  Audio/Video  I  Set-top box

Aplikace

Počasí  I  Tetris  I  Solitaire

* Dětský koutek – Pro zákazníky tarifu O2 TV L, O2 TV XL.
** HBO Go a HBO OD – Pro zákazníky s doplňkovým balíčkem Kino a O2 TV XL.  I I  0706



Poměr stran 
Možnost změnit poměr stran obrazovky 

Jazyk 
Přepnutí programu do originálního znění

Titulky 
Např. možnost výběru dostupných titulků

Nahrát 
Plánování nahrávek, možnost nahrát právě 
sledovaný pořad nebo všechny jeho epizody

Stisknutím levého tlačítka na ovladači se dostanete na možnosti ovládání právě  
sledovaného pořadu.

Ovládání sledovaného pořadu

Zkratky 
Rychlá navigace k TV průvodci, hlavnímu menu

Posouvat 
Posouvání pořadu po krátkých intervalech

Přetáčet 
Zrychlené přetáčení/zastavení pořadu

O pořadu 
Informace o sledovaném pořadu
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Info o sledovaném pořadu
Stisknutím tlačítka OK na ovladači získáte informaci o právě sledovaném pořadu 
a o budoucích pořadech.

Stisknutím tlačítka MENU na ovladači se dostanete do hlavní nabídky, kde si v sekci Nastavení zvolíte 
jazyk hlavní nabídky nebo zvukového doprovodu, změnu Nákupního a Rodičovského PIN kódu 
a Audio/video nastavení.

Nastavení O2 TV

Jazyky
Možnost přepnutí do jiného jazyka, 
pokud je k dispozici

Zabezpečení
Rodičovský PIN kód – zamezení volného 
přístupu k obsahu pro dospělé
Nákupní PIN kód – potvrzení  
nákupních operací ve Videotéce 
Zamykání kanálů – možnost zamčení 
vybraných kanálů

Audio/video nastavení 
Nastavení parametrů poměrů stran
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Přehled televizních kanálů Přehled pořadů a zpětné zhlédnutí
Stisknutím pravého tlačítka na ovladači se objeví přehled právě vysílaných pořadů. Stisknutím tlačítka EPG na ovladači se dostanete na podrobný přehled odvysílaných, aktuálně běžících 

a budoucích pořadů. Zde můžete zpětně spustit pořady odvysílané za posledních 50 hodin.

Seznamy kanálů
Rychlá navigace k oblíbeným  
nebo tematickým programům

Pořady
Programový přehled vybraného kanálu

Možnosti
V sekci si pořad nahrajete, spustíte 
ho od začátku nebo se vrátíte zpět na 
obrazovku sledovaného kanálu

O pořadu
Detail k právě přehrávanému pořadu

Stisknutím tlačítka OK můžete právě 
probíhající pořad spustit od začátku/ 
posouvat v čase zpět

Stisknutím tlačítka OK můžete již 
odvysílaný pořad zpětně přehrát 

Takto označený pořad nelze zpětně 
přehrát
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Můj seznam kanálů

Můj seznam 
Pomocí tlačítek na ovladači  
zadejte jméno uživatelského účtu

Uložení
Uložení nově zadaného uživatelského jména

Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam kanálů, které máte oblíbené, nebo např. vytvořit speciální seznam pro 
své děti. Stisknutím tlačítka MENU na ovladači se dostanete do hlavní nabídky, kde v sekci TV kanály zvolíte 
Změnit pořadí. Po zadání rodičovského PIN kódu (definovaný kód 11111) stisknete tlačítko OK, zvolte 
Vytvořit nový seznam, Prázdný seznam a vytvořte si uživatelský účet, který si můžete libovolně pojmenovat.

Výběr kanálů 

V seznamu se posouváte šipkami nahoru/ 
dolů a stisknutím tlačítka OK potvrdíte výběr 
kanálu do vašeho seznamu. Pokud chcete 
nějaký kanál odebrat, takto označený kanál 
odeberte opět stisknutím tlačítka OK. Výběr 
kanálů potvrdíte červeným tlačítkem 
na vašem ovladači (vlevo dole).

Řazení kanálů
Pořadí kanálů změníte najetím na zvolený kanál 
a stisknutím tlačítka OK. Takto označený kanál 
pak posouváte šipkami nahoru a dolů na vybranou 
pozici. Novou pozici potvrdíte opětovným stisknutím 
tlačítka OK.

Svůj právě vytvořený seznam najdete 
v Menu/TV kanály/Seznamy kanálů.
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Objevte Multidimenzi
Ovládněte svou televizi díky unikátním funkcím O2 TV

50 h



Výběr ze zápasů
Jakmile se hraje více zápasů najednou, vy si vyberete, který chcete sledovat. 
Stisknutím tlačítka OK se dostanete z úvodní obrazovky na přehled právě 
běžících zápasů. 

Více úhlů kamer
Stejně, jako si volíte mezi souběžně běžícími zápasy, můžete si u nejlepších zápasů 
SYNOT ligy volit mezi různými úhly kamer.

Tip: Už jste si vybrali svůj 
zápas a chcete se podívat i na 
ty další běžící? Jednoduše 
se mezi zápasy přesouváte 
šipkami. 
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Zpětné zhlédnutí
S O2 TV můžete sledovat pořady, které už běžely, až 50 hodin 
zpětně. Vysílání si můžete i jednoduše zastavit nebo pustit od 
začátku. 

Sledování 50 hodin zpětně
Stiskněte tlačítko EPG a v nabídce pořadů si 
najděte ten, který chcete sledovat. Stiskněte OK 
a vyberte možnost Spustit pořad od začátku. 

Pořad od začátku
Nestihli jste začátek vysílání?

Jednoduše na ovladači stiskněte šipku
doleva. V možnostech vyberte Přetáčet

a vraťte pořad na začátek. Pauza vysílání
Stiskněte tlačítko Play/Pauza. Pořad se zastaví 
a počká 15 minut. Vysílání znovu spustíte 
stejným tlačítkem.

1

2

3
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Přehledný program s více než 100 kanály  
a možnost vzdáleného nahrávání

Spuštění pořadů živě nebo 50 hodin zpět

Přehled nahrávek ve vaší O2 TV

Nastavení upozornění na začátek pořadu

Novinky ve Videotéce

Členění filmů dle žánrů

Přehled zapůjčených/oblíbených filmů

Nastavení vaší aplikace

S revoluční aplikací O2 TV můžete sledovat své 
oblíbené pořady kdekoliv ve svém mobilním 
zařízení nebo na stránkách www.o2tv.cz. Už 
nikdy nepřijdete o svůj oblíbený pořad. 

4 zařízení

Aplikace O2 TV

Všechny své pořady můžete sledovat také 
v mobilu, tabletu nebo počítači. Stačí mít 
aplikaci O2 TV nebo navštívit web  
www.o2tv.cz a přihlásit se. Přihlašovací  
údaje jsou stejné jako pro vstup do 
internetové samoobsluhy Moje O2. 
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O2 Videotéka

Tip: Zapůjčené pořady můžete sledovat kromě 
televize i ve svém počítači na www.o2tv.cz nebo 
v tabletu a mobilním telefonu díky aplikaci O2 TV.

Stisknutím tlačítka MENU na ovladači se dostanete do hlavní nabídky, kde 
najdete O2 Videotéku obsahující stovky těch nejkvalitnějších titulů, které 
vám nabízíme často i před samotnou DVD distribucí. Do katalogu filmů se 
dostanete přes sekci Půjčit film.

Po výběru filmu se stisknutím tlačítka OK podíváte 
na jeho popis. Pro objednání titulu přejděte na volbu 
Přehrát/zapůjčit tento film, stiskněte na ovladači OK 
a pro potvrzení nákupu zadejte PIN (kód definovaný 
11111; změnu kódu provedete v hlavní nabídce v sekci 
nastavení/zabezpečení). Objednaný titul můžete zhlédnout 
opakovaně po dobu 48 hodin.

O2 TV Box mají dostupný úplně všichni! Jak se do něj podíváte? Stisknutím tlačítka MENU na ovladači se 
dostanete do hlavní nabídky. Z ní přes položku O2 TV Box přejdete do nabídky TV archivu, kde najdete 
vybrané pořady z produkce českých TV kanálů za posledních 7 dní. Dále tu máte Dětský koutek*, 
kde najdete oblíbené dětské pořady a seriály. Záznamy utkání z kanálu O2 Sport a pro předplatitele 
doplňkového balíčku Kino a O2 TV XL, je zde k dispozici oblíbené HBO OD a HBO Go. 

O2 TV Box

V HBO OD 

najdete seriály a filmy z produkce HBO, 
na které můžete sledovat, kolikrát chcete 
a kdykoliv chcete, přímo ve vaší O2 TV – 
naprosto bez omezení.

V sekci HBO Go 

najdete přístup do rozsáhlé online databáze 
filmů a seriálů vysílaných na HBO, které 
můžete sledovat také v mobilu nebo tabletu. 

* Dětský koutek – Pro zákazníky tarifu O2 TV L, O2 TV XL.  I I  2524



Nahrávání
Stisknutím tlačítka EPG na ovladači se dostanete na podrobný přehled pořadů již odvysílaných za posledních 
50 hodin, aktuálně běžících a budoucích pořadů. Zde můžete nahrávat i více pořadů najednou. Kapacita 
nahrávání je 100 hodin záznamu a pořady lze opakovaně zhlédnout po dobu 30 dnů. 

Spuštění nahrávek
Stisknutím tlačítka MENU na ovladači se dostanete do hlavní nabídky, kde najdete sekci Nahrávání. 
Přes Přehled nahrávek přejdete do sekce Nahrané. Zde si ze seznamu nahrávek vyberte pořad, který 
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK. V sekci Nahrávané najdete pořady, které ještě neběželi 
a teprve se budou nahrávat.

Stisknutím červeného tlačítka  
na ovladači nahrajete vámi  
vybraný pořad.

Aplikaci O2 TV lze zdarma stáhnout 
v obchodech s aplikacemi (App store pro 
iOS, Google play pro Android a Windows 
Store pro Windows Phone).

Tip: Pokud si chcete nahrát 
pořad, který zrovna sledujete, 
stačí zmáčknout červené 
tlačítko uprostřed ovladače.

Nahrávání na dálku 
Pořady můžete nahrávat i přes aplikaci O2 TV 
nebo přes web. V aplikaci i na webu se stačí 
přihlásit. Jméno a heslo jsou stejné jako při 
vstupu do internetové samoobsluhy  
Moje O2 (více informací, jak se registrovat  
do Moje O2, na www.mojeo2.cz/tv).

Aplikace O2 TV
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