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Navodila za uporabo  
Digitalni sprejemnik Kathrein 

 

1. Iskanje programov 
S klikom na smerno tipko » > « (desno) se na zaslonu prikaže zavihek s tremi kategorijami 

programov:  

»Vsi programi«,  

»Priljubljeni« in 

 »Časovni zamik«. 

 

 

Trenutno pozicijo kurzorja označuje kratka bela črtica pred imenom kategorije. 

S klikom na smerni tipki » Λ « (gor) in » V « (dol) se pomikamo po seznamu izpisanih kategorij. 

S klikom na smerno tipko » > « (desno) izberemo želeno kategorijo. Odpre se seznam programov v tej 

kategoriji. 

Kategorija »Vsi programi«  

Vključuje vse programe, ki se nahajajo v TV shemi, to so tisti, ki imajo časovni zamik, kot tudi tisti, ki 

te funkcije nimajo. 
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Kategorija »Priljubljeni«  

Vključuje programe, katere si uporabnik določi sam.  

(Navodila, kako določiti priljubljene programe, se nahajajo v točki 4). 

Kategorija »Časovni zamik« 

Vključuje le programe, kateri imajo funkcijo časovnega zamika. 

 

S klikom na smerni tipki » Λ «(gor) in » V « (dol) se pomikamo po seznamu navedenih programov. 

S klikom na tipko » OK « izberemo program. 

S klikom na smerno tipko » < «(levo) se vrnemo nazaj na »kategorijo programov«.  

S ponovnim klikom na smerno tipko » < «(levo) se vrnemo še en korak nazaj ter s tem zapremo 

zavihek. 
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2. Prikaz sporeda posameznega programa 

 

S klikom na smerno tipko » < «(levo) se na zaslonu prikaže spored za izbrani program. 

 

 

 

Prikazani zavihek omogoča ogled spored oddaj za 3 dni nazaj in za 3 dni naprej. 

V zgornjem delu zavihka je prikazano ime programa in trenutni datum. 

Modro obarvano ime označuje trenutno predvajano vsebino. 

Oranžna črta ob levem robu označuje že predvajane, pretekle vsebine, katere se lahko ogleda v 

časovnem zamiku, razen še tekoče oddaje, označene z modrim. 

S klikom na tipko » OK « se prikažejo na zasloni 3 možnosti, »Glej kanal«, »Ponovitev« in »Prikaži 

podrobnosti« 
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»Glej kanal« 

S klikom na » OK « skočimo na gledanje izbranega programa. 

 »Ponovitev« 

S klikom na » OK « se začne predvajanje izbrane vsebine v časovnem zamiku. 

 

V levem delu časovnega traku je izpisano koliko časa vsebina traja. Za zgoraj prikazani primer je to 20 

minut) 
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V kolikor želimo preskočiti določen čas oddaje v naprej ali si ponovno ogledati določen del vsebine in 

se vrniti nazaj, uporabljamo smerni tipki » > « (desno) in » < « (levo). 

S prvimi 5 kliki se časovno pomikamo naprej ali nazaj po 10s. 

6. in vsak nadaljnji klik omogoča daljše časovne preskoke. 

Čas na katerega se premaknemo je izpisan v modrem okvirčku nad časovnim trakom. 

Čas v levem delu časovnega traku označuje koliko časa se vsebina že predvaja. Enako označuje belo 

obarvan del časovnega traku. 

V kolikor želimo ustaviti predvajanje vsebine, kliknemo na tipko  .  

Za nadaljevanje predvajanja ponovno kliknemo na isto tipko. 

Za prekinitev predvajanja v časovnem zamiku kliknemo na tipko  , »back« ali »exit«. 

 

»Prikaži podrobnosti« 

S klikom na » OK « se izpiše podrobnejši opis izbrane vsebine. 

 

3. Urejanje vrstnega reda programov 

Programe si lahko razvrstite po lastnem vrstnem redu. 

Kliknemo gumb » MENU «. Na zaslonu televizorja se v zgornjem delu prikaže vrstica z različnimi 

možnostmi. 

 

Postavimo se na »Nastavitve« in kliknemo »OK« 
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Postavimo se na »TV nastavitve« in kliknemo » > « (desno). 

 

 

 

 

Postavimo se na »Vrstni red programov« in kliknemo »OK«. 
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Postavimo se na program kateremu želimo spremeniti programsko mesto ter kliknemo na »OK«. 

 

 

 

Vpišemo novo številko za izbrani program ter kliknemo »OK«. 

Po opravljeni spremembi kliknemo na tipko »BACK« ter na ta način shranimo vse spremembe. 
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4. Nastavitev priljubljenih programov 

Tukaj si lahko uporabnik sam določi programe, ki se prikazujejo v kategoriji »Priljubljeni« 

 Kliknemo gumb »MENU«. 

Na zaslonu televizorja se v zgornjem delu prikaže vrstica z različnimi možnostmi. 

 

Postavimo se na »Nastavitve« in kliknemo »OK« 

 

Postavimo se na »TV nastavitve« in kliknemo » > « (desno). 
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Postavimo se na »Priljubljeni kanali« in kliknemo »OK«. 

 

 

Prikaže se nam seznam vseh programov. 
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S kurzorjem se postavimo pred želeni program ter kliknemo na »OK«. 

Pri izbranih programih so prikazana kljukice. 

Tako določimo vse programe, katere želimo imeti v sklopu priljubljenih. 

Po opravljeni spremembi kliknemo na tipko »BACK« ter na ta način shranimo izbrani seznam 

priljubljenih. 
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5. Pregled TV sporeda in časovni zamik 

Kliknemo na tipko »EPG« 

Prikaže se programski vodič s seznamom vseh programom, kateri so razdeljeni po vsebinah, ter 

pripadajočimi časih začetkov in koncev oddaj. 

 

 

Oranžno obarvane vsebine se lahko ogleda v časovnem zamiku, razen še tekoče oddaje. 

Tanka, svetlo modra črta označuje trenutni čas. 

S kurzorjem se lahko pomikamo na želeno vsebino. 

S klikom na »OK« lahko skočimo na ogled izbranega programa (»Glej kanal«), predvajamo vsebino v 

časovnem zamiku (»Ponovitev«) ali pogledamo podroben opis (»Prikaži podrobnosti«).  
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Za vračanje nazaj ali zapiranja zavihkov uporabljamo tipki »BACK« ali »EXIT«. 

 Za izhod iz programskega vodiča ponovni kliknemo na »EPG«. 


