
Návod určený pre smart TV značky Samsung

Inštalácia aplikácie O2 TV 
na Tizen OS



Čo budete potrebovať?

•  Kompatibilné zariadenie s podporou Tizen OS (Samsung smart TV – model výroby od r. 2018). 

•  Pripojenie k internetu – v prípade Wi-Fi pripojenia potrebujete heslo do vašej Wi-Fi siete, 
v prípade káblového pripojenia potrebujete ethernetový kábel s primeranou dĺžkou, 
prípadne redukciu (z USB na ethernet, ak zariadenie neponúka port na sieťový kábel).

•  Prihlasovacie údaje k vášmu Samsung účtu, prípadne smartfón, v ktorom ste na váš Samsung 
účet prihlásený v aplikácii Samsung SmartThings. 
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Príprava zariadenia pred inštaláciou: 

•  Pripravte diaľkové ovládanie (vložte batérie, prípadne skontrolujte stav batérií).

•  Ak pripájate vašu TV k internetu káblom, urobte tak pomocou ethernetového kábla 
pripojeného k vášmu routeru. Toto je odporúčané pripojenie pre najlepšiu kvalitu služby.
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Zariadenie pripojte pomocou kábla do voľného LAN portu na routri, zvyčajne je označený žltou farbou.



1. Zapnutie a počiatočné nastavenia

•  Zapnite TV

•  Postupujte podľa krokov na obrazovke v počiatočných nastaveniach zariadenia. 
Počas nastavenia sa prihláste aj do Samsung účtu.
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Odporúčané voľby: 
Jazyk: Slovenčina
Región: Slovensko 



2. Úvodná obrazovka Tizen OS

•  Po úspešnom procese prvotného nastavenia budete vidieť úvodnú obrazovku Tizen OS. 
Pomocou diaľkového ovládača zvoľte položku Apps.
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3. Stiahnutie aplikácie O2 TV

•  V ďalšom kroku zvoľte položku Vyhľadávanie (v pravom hornom rohu).
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4. Stiahnutie aplikácie O2 TV

•  Do vyhľadávania zadajte výraz O2 TV a z výsledkov vyhľadávania vyberte aplikáciu O2 TV SK.
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5. Inštalovanie aplikácie O2 TV

•  Potvrďte inštalovanie aplikácie O2 TV SK tlačidlom Inštalovať a po nainštalovaní aplikáciu  
spustite tlačidlom Otvoriť. 
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6. Prihlásenie do O2 TV

•  Prihláste sa do aplikácie O2 TV SK pomocou vašich prihlasovacích údajov a začnite si užívať 
sledovanie vašich obľúbených TV programov. 
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Riešenie problémov

•  Čo robiť, ak zariadenie nereaguje?

 Vypnite a zapnite TV, prípadne vyvolajte reštart aplikácie dlhším podržaním tlačidla Späť .

•  Načítavanie obsahu trvá dlho, prehrávanie sa často pozastaví kvôli načítavaniu. 
Čo robiť v takom prípade?

 Skontrolujte pripojenie k internetu. Ak na pripojenie používate Wi-Fi, odporúčame pripojenie 
TV cez kábel priamo na router.

 Hľadáte odpoveď na ďalšie otázky? Navštívte web www.o2.sk/o2tv
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http://www.o2.sk/o2tv

