
Zapojenie set-top boxu
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HDMI kábel

SCART kábel

V prípade, že máte starší typ televízora 
bez HDMI konektora, použite kábel č. 2 
so SCART redukciou, ktorá je súčasťou 
balenia.

V prípade, že máte televízor s HDMI výstupom, prepojíte ho so set-top boxom 
pomocou HDMI kábla (kábel č. 1), ktorý je súčasťou balenia.

Prepojenie vášho TV so set-top boxom
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Pripojenie set-top boxu na internet
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Mám vlastný modem

Ethernetový kábel (kábel č. 3)  
zapojte do niektorého z portov  
na vašom modeme s označením 
LAN 1, LAN 2, LAN 3 alebo LAN 4. 
Na set-top boxe zapojte ethernetový 
kábel do portu ETHERNET.

Nemám vlastný modem

V prípade, že nemáte vlastný modem, 
môžete využiť ponuku zariadení O2  
na www.o2.sk.

B

A



 I06 I  07

  Zapojte set-top box do elektrickej siete podľa obrázka.

  Na zapojenie použite elektrický adaptér, ktorý je súčasťou balenia.

   Spustenie set-top boxu je jednoduché, stačí, keď budete nasledovať kroky zobrazené  
na obrazovke TV. Počas inicializácie spojenia sa na chvíľu zobrazí „čierna obrazovka”.  
Set-top box nevypínajte.

   Na prihlásenie do O2 TV zadajte vlastné prihlasovacie údaje, ktoré ste si vytvorili  
na www.o2tv.sk.

  Postup na vytvorenie prihlasovacích údajov nájdete na www.o2.sk/o2tv-info.

TIP! Na optimálne sledovanie televízie odporúčame rýchlosť internetového pripojenia  
minimálne 6 Mb/s.

Spustenie set-top boxu a O₂ TV
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Pokračujte ďalej podľa týchto krokov krokov:

1  Vyberte sieťové pripojenie „Bezdrôtová sieť Wi-Fi“.

2  Prebehne automatické vyhľadanie dostupných Wi-Fi sietí.

3  Vyberte vašu Wi-Fi sieť.

4  Zadajte heslo vašej Wi-Fi a kliknite na „Ďalej“.

5  Prebehne pripojenie na sieť.

6  Zvoľte možnosť „Automatické nastavenie (odporučené)“.

7  Po zobrazení informácie „Spojenie sa vytvorilo“ stlačte „OK“.

Zapojenie set-top boxu cez Wi-Fi

Najlepšiu kvalitu obrazu a zážitok zo sledovania televízie dosiahnete  
pri pripojení set-top boxu na internet cez kábel. Pripojenie cez Wi-Fi  
si vyberte len v prípadoch, keď pripojenie set-top boxu bude dočasné. 

Na pripojenie set-top boxu cez Wi-Fi počas úvodnej inštalácie set-top boxu 
postupujte podľa krokov na obrazovke.
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Najčastejšie otázky 
pri zapájaní O2 TV

V prípade akýchkoľvek problémov so zapojením najskôr reštartujte set-top box tak, že ho na 1 minútu 
odpojíte z elektrickej siete a opäť zapojíte do siete.

»  Nemôže nájsť Wi-Fi – overte si, či je vaša Wi-Fi zapnutá a funkčná. Napríklad pripojením mobilného telefónu 
alebo tabletu a zadaním akejkoľvek webovej stránky.

»  Nemôžem sa prihlásiť – chybné používateľské meno alebo heslo – na úvodnej obrazovke sa prihlasujete 
používateľským menom a heslom, ktoré ste si vytvorili na www.o2tv.sk. Platnosť údajov si overte cez prihlásenie  
na stránke www.o2tv.sk. Pokiaľ sa stále nemôžete prihlásiť, zavolajte nám.

»  Obraz „seká“  – ak máte set-top box zapojený cez Wi-Fi, skúste ho zapojiť cez kábel. Dôvodom sekania obrazu 
môže byť vyťaženie vášho internetového pripojenia inými aktivitami (napr. sťahovaním súborov, sledovaním videa 
alebo počúvaním hudby cez internet a pod.). Odporúčaná minimálna rýchlosť na sledovanie televízie je 6 Mb/s.

»  Čierna obrazovka/zmena vstupu TV/informácia „Signál nedostupný“  – dôvodom môže byť chybne 
nastavený vstup na TV. Na zmenu stlačte „INPUT“ alebo „SOURCE“ (podľa značky TV). Skontrolujte, prosím,  
či je zapnutý aj set-top box (svieti zelená dióda).

»  Set-top box sa nedá ovládať diaľkovým ovládačom – skontrolujte, či je na ovládači správne nastavený režim 
Set-top box (horné tlačidlo STB musí pri stlačení tlačidla zasvietiť).

»  Nejde zvuk – skontrolujte režim MUTE a úroveň hlasitosti na set-top boxe a aj na TV. Ďalším riešením je 
zasunutie SCART kábla do portu.

V prípade ďalších otázok sa s nami skontaktujte na Zákazníckej linke 949 alebo na 0949 949 949.

Obsah balenia

HDMI kábel (1,5 m)
kábel č. 1

EKT HD – set-top box  
– model DID7006mTF

AV/RCA kábel  
(3,5 mm/RCA) kábel č. 2

SCART redukcia napájací 
adaptér

ethernetový kábel (3 m) 
kábel č. 3

diaľkový 
ovládač

2 ks batérie AAA

Popis set-top boxu

1 2

543 6 7

1  Prijímač signálu diaľkového ovládania

2   Indikátor stavu set-top boxu – dvojfarebná LED dióda  
(červená – set-top box v režime spánku,  
zelená – set-top box v prevádzke)

3   AV OUT port na zapojenie pre staršie typy televízorov

4   USB port

5   HDMI port

6   Port na pripojenie ethernetového kábla z modemu

7   Port na pripojenie napájacieho adaptéra
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