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Tento návod je určený na navigáciu v archíve pre set-top boxy Arris (resp. Motorola) 
radov 1003, 1113, 4302. Cieľom tohto návodu je sprostredkovať iba jeden úkon, ktorým 
je navigácia v archíve. Pre komplexné informácie, prosím, použite kompletný návod pre 
set-top boxy Arris.

Služba archív je poskytovaná iba pre vybrané TV kanály a zároveň je nevyhnutné, aby 
zákazník mal túto službu aktívnu.
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Obrázok 1 Navigácia do sekcie programového sprievodcu (EPG)

A. Archív sledovaných kanálov je súčasťou programového sprievodcu (EPG). Do 
programového sprievodcu sa možno dostať priamo stlačením tlačidla EPG na 
diaľkovom ovládači, prípadne navigáciou z hlavného menu výberom položky 
TV program.
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Obrázok 2 Navigácia v archíve

B. Priamo v programovom sprievodcovi sa nachádzajú dva typy TV kanálov:

1. Kanály s dostupným archívom – ide o kanály, ktoré majú svetlosivé pozadie a biely 
text (na obrázku 2 ide o všetky TV kanály s výnimkou JOJ Šport)

2. Kanály bez archívu – ide o kanály, ktoré majú tmavosivé pozadie a sivý text (na 
obrázku 2 ide iba o kanál JOJ Šport)

Navigáciu v archíve zabezpečujú tlačidlá hore/dole na výber TV kanálu a doľava/
doprava na výber konkrétnej relácie.

Výber konkrétneho dňa je možný stlačením žltého tlačidla (kalendár) na diaľkovom 
ovládači.
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Obrázok 3 Možnosti pri zvolenej TV relácii

C. Pri zvolení TV relácie sa zobrazí viacero možností:

1. Spustiť – spustí TV reláciu z archívu
2. Naživo – spustí TV kanál na relácii, ktorá „beží“ v danom čase
3. Nahrať – nahrá konkrétny diel relácie alebo film
4. Nahrávať seriál – nahrá celý seriál (ak zvolená relácia je seriál)
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