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Szanowny użytkowniku!
Dziękujemy,
że
wybrałeś
naszą
telewizję.
OVIGO
to
platforma z wieloma możliwościami. Dzięki funkcjom OVIGO, odkryjesz
telewizję na nowo i zmienisz sposób w jaki ją oglądasz.
Przed tobą instrukcja, która pomoże ci podłączyć
dekoder, zarejestrować się na stronie ovigo.
ovigo
tv, sparować twoje urządzenia, oraz poznać
najważniejsze możliwości platformy, takie jak:
Catch-up TV, Pauzowanie i cofanie, Nagrywanie,
EPG, Wyszukiwanie.
Od czego zacząć?
Pierwsze co musisz zrobić aby skorzystać z
OVIGO, to zarejestrować się na naszej stronie internetowej
www.ovigo.tv poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”.
W

kolejnych

krokach,

wypełnij dane w formularzu
rejestracjyjnym i zapoznaj się z
regulaminem usługi OVIGO.
Na twój adres e-mail zostanie
wysłany link aktywacyjny poprzez który aktywujesz konto
abonenta na stronie ovigo.tv
Automatycznie zostanie włączony
pakiet darmowy. Aby oglądać
inne kanały telewizyjne aktywuj któryś z płatnych pakietów. Aby to zrobić,
dodaj wybrany pakiet do koszyka i dokonaj zapłaty kartą płatniczą.
ovigo.tv

Co dalej?
Możesz zdecydować, czy wolisz korzystać z dekodera lub aplikacji. A może będziesz
używał obydwu?

Dekoder
1. Zamawiając dekoder,
dostaniesz zestaw:

Aplikacja

2. Instalując naszą aplikację
możesz być pewien że:

dekoder
pilot
zasilacz
kabel HDMI
Baterie do pilota
Podczas korzystania z dekodera, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Niezastosowanie się do niniejszego opisu sposobu użytkowania może spowodować
utratę gwarancji, uszkodzenie urządzenia lub może prowadzić do pojawienia się
innych utrudnień.

!!!

- Nie otwieraj oraz nie rozkładaj dekodera na części
- Nie wkładaj do dekodera żadnych przedmiotów poza wtykami przewodów
opisanych w instrukcji oraz dedykowanymi dla tego dekodera kartami pamięci.
- Przechowuj dekoder tak, aby chronić go przed deszczem oraz innymi
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Nie umieszczaj dekodera w pobliżu
wody.
- Nie przechowuj dekodera w pobliżu źródeł ciepła lub w pobliżu ognia.
- Zainstaluj dekoder w takim miejscu, aby umożliwić odprowadzenie ciepła
powstałego podczas pracy dekodera
- Jeśli dekoder przejawia oznaki uszkodzenia (np. wydziela nieprzyjemną woń),
odłącz go od źródła zasilania
- Nie instaluj na dekoderze oprogramowania, które nie jest dla niego
przeznaczone.
- Podczas burzy lub na czas dłuższej nieobecności, odłącz dekoder od źródła
zasilania.
- Zwracaj uwagę na odpowiednie umieszczenie baterii w pilocie.
- Zużyte baterie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady
- Nie wyłączaj dekodera podczas aktualizacji oprogramowania.

Jak podłączyć i używać dekoder, krok po kroku:
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Co znajdziesz na pilocie OVIGO?
Pilot

umożliwia

szybkie

i

wygodne

poruszanie się wplatformie telewizji OVIGO.
Poprzez

przyciski

większości

pilota

funkcji

dotrzesz

mniejszą

1

do

ilością 4

kliknięć. Na przykład
będziesz
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mógł

skorzystać z funkcji
wyszukiwania, w łatwy
sposób

uruchomisz

funkcję

pauzowania

lub nagrywania jednym
przyciskiem.
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1) włączenie/wyłączenie
dekodera
2) Home/wyjście - powrót
do
ekranu początkowego
3) Ovigo - uruchomienie
aplikacji
4) Powrót - cofnij o jeden
krok
5) OK - potwierdzenie
wyboru
6) Nawigacja przy pomocy
strzałek
górę/dół/
prawo/lewo
7) Vol. +/- regulacja
głośności
8) CH - przełączanie
kanałów
Przyciski dodatkowe
9) 0-9 - przełączanie
kanałów
10) Wyłączenie i włączenie
dźwięku
11) Kasowanie wpisanego
tekstu.
12) Pauza/Play

ovigo.tv

Podłączyłeś? Skonfiguruj!
Pierwsze kroki przed uruchomieniem dekodera:
1.

Parowanie

z

kontem

użytkownika na www.ovigo.tv
PIN

możesz

znaleźć

na

komputerze, na swoim koncie na
stronie www.ovigo.tv
a. W menu Ustawienia - Moje
urządzenia - Dodaj urządzenie
b. Na stronie https://ovigo.tv/
account/devices
2. Ustawienia połączenia internetowego
Domyślne ustawienia sieci to ustawienia automatyczne (DHCP),
które działają w większości sieci. Jeśli twój dostęp do sieci
wymaga innych ustawień, skorzystaj z poniższej instrukcji:
a. Po uruchomieniu ekranu z możliwością wpisania kodu PIN, naciśnij na pilocie
przycisk Menu główne.
b. Dalej przejdź: ustawienia systemu - sieć - ethernet.
c. Tutaj ustawisz adres IP lub proxy zgodnie z konfiguracją otrzymaną od Twojego dostawcy usług.
d. Zapisz ustawienia i przyciskiem Powrót wróć do Menu głównego, następnie wybierz aplikację OVIGO i
potwierdź przyciskiem OK, aby przejść z powrotem do ekranu parowania dekodera.

3. Aktualizacja oprogramowania dekodera OVIGO
Zaleca

się

instalację

aktualnej

wersji

systemu,

pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji usługi Ovigo.

która

NEW!

a. Wciśnij przycisk Home/wyjście. Aktualnie używana aplikacja zakończy działanie i wyświetli się menu
główne dekodera.
b. Przyciśnij jeden raz strzałkę w lewo, a następnie wciśnij przycisk OK. Przejdziesz do Aplikacji.
c. Strzałkami wybierz opcję Updater. Potwierdź przyciskiem OK.
d. Jeśli aktualizacja jest dostępna, poprzez wybór opcji Odśwież zainstalujesz najnowszą wersję systemu.

W trakcie aktualizacji nie wyłączaj dekodera!

Możesz zacząć oglądanie! Ale warto poznać funkcje i szczegóły aplikacji!
1. Nagrywanie
Funkcja nagrywania obejmuje nagrywanie pojedyńczych audycji
REC

albo całych serii, które są zapisywane na twoim prywatnym dysku
PVR (ang. Personal Video Recorder).
Objętość dysku zależy od twojej zakupionej usługi
OVIGO. Żeby nagrać interesującą cię audycję musisz
postępować według poniższej instrukcji:

1. Wejdź w interesującą cię audycję (film, program czy
serial)
2. Wciskając klawisz „OK” przejdź do paska
nawigacji, operując strzałkami nawiguj do ikony
kółeczka „rec”

3. Kiedy zatwierdzisz nagrywanie klawiszem „OK”,
kółeczko zmieni kolor na czerwony
4. Swoją kolekcję nagrań znajdziesz w menu, w
zakładce „Nagrania”

Wybierając pojedyńczą nagraną audycję
na swoim dysku PVR, możesz nią
zarządzać : oglądać od początku, usunąć
odcinek lub wszystkie odcinki, nagrać
i zaplanować nagranie wszystkich
odcinków serii.

Stwórz własną kolekcję
nagranych audycji!
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Włącz pauzę, odtwórz, przewiń - masz pełną kontrolę!
2. Pauzowanie i cofanie
Funkcja
w

pauzowania

każdej

chwili

odtwarzaną

pozwala
zatrzymać
audycję

i

kontynuować

oglądanie

w

dowolnym

momencie.

Jeżeli nie zdąrzyłeś wcisnąć
pauzy,
do

możesz

przewinąć

wcześniejszego momentu

i kontynuować oglądanie.
Żeby skorzystać z danych funkcji musisz postępować według danej istrukcji:
a. Wybierz interesującą Cię audycję
b. Wciskając klawisz „OK” przejdź do paska
nawigacji
c. Ponownie wciskając klawisz „OK”
zatrzymasz lub wznowisz odtwarzanie.
d. Strzałkami w lewo/w prawo na pasku
nawigacji możesz przewinąć audycję do
interesującego Cię momentu.

Podczas przewijania audycji nad
paskiem nawigacji widoczna
bedzie miniatura obrazu*.
*Funkcja może być niedostępna
na niektórych platformach

Powróć do przeszłości!
3. Timeshift (Przesunięcie w czasie)
Funkcja

Timeshift

TV

pozwala

oglądać

audycje

wyemitowane nawet tydzień temu. W połączeniu z funkcją
„Nagrywania” możesz także je nagrać.
1. Znajdź interesującą cię
audycję. Możesz to zrobić
z poziomu listy EPG
2. Wybierz interesujący
cię program wciskając
klawisz „OK”
3. Ciesz się oglądaniem
audycji nawet z przed
tygodnia
4.
Poprzez
wejście
na
pasek
nawigacji,
i
kolejnie
wcisnięcie
znaczka nagrywania, zapiszesz audycję do swojej
kolekcji.

4. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)
Funkcja przewodnika EPG pozwala sprawdzić ramówkę kanałów na cały tydzień,
zobaczyć co było wyświetlane do 7 dni wstecz oraz zaplanować nagrywanie.
Audycje emitowane w momencie otwarcia
przewodnika EPG są podświetlone na żółto.
Wyświetlane

wcześniej

-

ciemnoszare

z białym tekstem, a zaplanowane w
przyszłości - ciemnoszare z szarym tekstem.
Aby skorzystać z z EPG musisz:
a. Wciskając strzałkę „w lewo” otworzyć
boczne menu.
b. Wybrać zakładkę „Przewodnik EPG”
c. Znaleźć odpowiedni kanał i audycję
korzystając ze strzałek na pilocie.
d. Zatwierdzić przyciskiem „OK”
W przypadku audycji zaplanowanych pojawi
się przycisk „Nagraj”.
Tak możesz zaplanować nagrania do 7 dni do
przodu.
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Wyszukiwarka OVIGO pomoże znaleźć ci interesującą cię audycje.
5. Wyszukiwanie
Funkcja wyszukiwania pozwoli ci łatwo znaleźć interesujący cię
program lub film nawet gdy nie pamiętasz godziny emisji i kanału
na którym jest emitowany. Wystarczy zacząć wpiswać nazwę,
a wyszukiwarka zaproponuje ci audycje zawierające w tytule lub
opisie dane słowo.
1. Żeby wejść w opcje wyszukiwania,
a) wybierz strzałką w lewo boczne
menu strzałką w górę przejdź do
ikony lupy i zatwierdź klikając „OK”
b) na pilocie naciśnij przycisk lupy
2. Posługując się klawiaturą albo strzałkami na pilocie i
klawiaturą ekranową wprowadź tytuł lub część tytułu.
3. Następnie, przyciskiem „powrót” zwiń
klawiaturę i wybierz wyszukiwaną audycję.

Słuchaj ulubionych stacji w radio OVIGO.
W OVIGO oprócz kanałów TV masz również stacje radiowe!
Nie masz w tej chwili możliwości oglądania telewizji? Możesz słuchać
radia! W OVIGO dostępne są najpopularniejsze stacje radiowe.
Wybierasz stację radiową w ten sam sposób co kanał telewizyjny:
poprzez wejście strzałką w lewo w boczne menu, wybór zakładki
Radio, i następnie zaznaczenie interesującej cię stacji.
W Radio także możesz korzystać z funkcji przewijania i nagrywania.

Horyzont Media S.A.
Katowice, 40-486
Kolista 25
support@ovigo.tv
tel. 32 70 70 300

