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Zvo ni signal za slepe in slabovidne 

 
 
RTV Slovenija zagotavlja storitev zvo nih podnapisov in opisov na dodatnem 
zvo nem kanalu, ki omogo a kakovostnejše spremljanje TV vsebin slepim in 
slabovidnim uporabnikom. 
 
Na dodatnem zvo nem kanalu so v izbranih oddajah originalnemu zvoku 
oziroma osnovnemu zvoku so asno dodani zvo ni podnapisi ali zvo ni opisi. 
Storitev je namenjena uporabnikom z okvaro vida. Kadar zvo ni podnapisi ali 
zvo ni opisi niso na voljo, je zvok na dodatnem zvo nem kanalu enak kot na 
osnovnem. 
 
 
Katere TV vsebine so opremljene z dodatnimi zvo nimi prilagoditvami? 
 
Z zvo nimi podnapisi so opremljeni tujejezi ni pogovori in prispevki 
dnevnoinformativnih oddaj RTV Slovenija, med katere sodijo: Poro ila, Prvi 
dnevnik, Poro ila ob petih, Dnevnik in Odmevi, Studio 3 in nekatere druge. 
 
Z zvo nimi opisi so opremljene izbrane dokumentarne in igrane oddaje 
slovenske produkcije, ki so primerne za zvo no opisovanje. To pomeni, da 
imajo dovolj prekinitev v originalnem besedilu, ki jih je mogo e zapolniti z 
zvo nim opisom dogajanja v sliki. 
 
Na katerih programih je mogo e vklju iti dodatni zvo ni kanal? 
 
Rešitev dodatnega zvo nega zapisa je uporabnikom trenutno na voljo na 
programu SLO 1 HD (LCN mesto 500). 
 
 
 

Navodila za nastavitev dodatnega zvo nega kanala 
 
Dodatni zvo ni kanal lahko nastavite v jezikovnem meniju svojega digitalnega 
sprejemnika (set-top-box) oz. meniju vašega TV aparata in sicer tako, da 
preklopite na želeni TV program (v tem primeru SLO 1 HD), nato pa v meniju 
za zvok (AUDIO) namesto privzete možnosti »slv« izberete možnost »fin«.  
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a) digitalni sprejemnik oz. 
     set-top-box AMIKO, 
     modela IMPULSE in 
     HD8260+ 
 
- izberite program SLO 1 HD 
  (LCN mesto #500) 
- na daljincu pritisnite tipko 
   AUDIO (rde a tipka) 
- izberite možnost »fin« 
- izbiro potrdite s tipko OK 
- pritisnite tipko EXIT. 
 
 
 
 
b) digitalni sprejemnik oz. 
     set-top-box OPTICUM, 
     model HD X110 
 
- izberite program SLO 1 HD 
  (LCN mesto #500) 
- na daljincu pritisnite tipko 
   AUDIO (modra tipka) 
- izberite možnost »fin« 
- izbiro potrdite s tipko OK 
- pritisnite tipko EXIT. 
 
 
 
 
c) televizijski aparati 
 
Vklop dodatnega zvo nega signala izvedete skladno z navodili, ki ste jih prejeli 
zraven vašega TV aparata. 
 
 
Za dodatne informacije pokli ite službo za pomo  uporabnikom na tel. številko 
059 240 005 ali po elektronski pošti na naslov podpora@ario.net. 


