
Ulubione 

 
W tym punkcie możliwy jest wybór interesującej nas Listy kanałów: HD TV, TV. Jest to 
podstawowa lista tworzona automatycznie na podstawie kanałów dostarczonych przez 
Operatora. HD TV – na liście znajdują się wszystkie kanały w jakości HD, TV – pozostałe 
kanały w jakości SD. Dodatkowo, przy użyciu przycisku OPT na pilocie możliwe jest 
stworzenie własnych List kanałów. Takich list można stworzyć wiele. Domyślnie lista 
nazywa się „Lista nr 1”, „Lista nr 2” itd. Za pomocą przycisku OPT można zmienić nazwę 
listy lub całkowicie ją usunąć. Po wejściu na daną Listę kanałów poprzez naciśnięcie „OK” na 
pilocie zdalnego sterowania możemy przejść do przewodnika po programach z wybranej 
Listy kanałów. 
 
Poruszanie się po aktualnej liście kanałów możliwe jest m.in. na następujące sposoby: 

1. Wciśnięcie OK podczas oglądania telewizji – pojawi się lista po której poruszamy się za 

pomocą strzałek na pilocie. Strzałki w górę i w dół przesuwają listę po jednej pozycji, strzałki 

w lewo i w prawo po kilka, wybór kanału za pośrednictwem klawisza OK. 

 
  



 
 
 

2. Wciśnięcie MENU – domyślnie wybrana będzie pozycja TV, poruszanie się po liście strzałkami 

w górę i w dół, potwierdzenie wyboru klawiszem OK 

 

 

3. Standardowe korzystanie z EPG – jak opisano w punkcie Przewodnik po programach EPG   

 
Obsługa list możliwa jest w następujący sposób: Po kliknięciu OPT na pilocie pojawia się 
(jedyna i domyślnie podświetlona) pozycja „Dodaj nową listę” – po potwierdzeniu 
przyciskiem OK. w menu Ulubione pokazują się kolejne pozycje, domyślnie zwane „Lista nr 
1”, „Lista nr 2” etc. Po podświetleniu którejś z list i kliknięciu OK. mamy do wyboru: 
 

1. Dodaj nową listę – umożliwia dodawanie kolejnych list 

2. Usuń tę listę – usuwa podświetloną listę Ulubionych 

3. Zmień nazwę listy – umożliwia zmianę nazwy listy, korzystając z wyświetlonej na ekranie 

klawiatury. W razie potrzeby wpisania cyfr, lub innych znaków niewidocznych na domyślnej 

klawiaturze, możliwa jest zmiana aktualnego układu klawiatury, korzystając z przycisku 

. W przypadku pomyłki, można usunąć błędnie wpisany znak korzystając z 

przycisku . Po wprowadzeniu właściwej nazwy, zatwierdzamy ją klawiszem 

. 



 
 
4. Dodaj/usuń programy - pojawi się lista wszystkich kanałów, za pomocą klawiszy strzałek na 

pilocie, oraz klawisza OK, można zaznaczyć które kanały mają znaleźć się na liście Ulubionych 

 
 
5. Zmień numerowanie – możliwe są tu dwie metody numerowania: 

a. Według indeksu – wszystkie wybrane kanały na liście będą miały kolejną numerację 

(1,2,3 itd) 

b. Według numeru kanału – zostaje zachowana oryginalna, 3-cyfrowa numeracja 

kanałów, taka jaka występuje na standardowej liście kanałów, bez korzystania z listy 

Ulubionych 

 

6. Dodatkowo mamy też opcję „Sortuj tę listę” – umożliwiającą ręczne przesuwanie danego 

kanału w górę/w dół na liście. W celu przesunięcia pozycji kanału na liście należy klawiszami 

strzałek na pilocie wybrać kanał którego pozycję chcemy zmienić, wcisnąć klawisz OK., 

strzałkami w górę i w dół wybrać nową pozycję danego kanału na liście i potwierdzić 

klawiszem OK. 



 
 

Przełączanie między listami możliwe jest albo z poziomu Menu, albo bezpośrednio 
przyciskiem na pilocie w lewym dolnym rogu, oznaczony „telewizorek/nutka”  


