Kroky, ktoré je
potrebné dodržiavať
Pre bezproblémové fungovanie set-top boxu je dôležité
presne dodržať tento postup zapojenia

1

Nevkladajte batérie do diaľkového ovládača.

2

Nezapájajte set-top box do elektrickej siete.

3

Pripojte set-top box k televízoru.

4

Pripojte set-top box na internet.

5

Vložte batérie do diaľkového ovládača.
• Diaľkové ovládanie sa po vložení batérií prepne do režimu párovania
a pomaly na ňom začne blikať zelená kontrolka párovania.

6

Hneď potom zapojte set-top box do elektrickej siete
a stlačte vypínač napájania na zadnej strane set-top boxu.

7

Zapnite televízor a nájdite správny vstup TV signálu pre set-top box.

8

Potom postupujte podľa pokynov v TV alebo podľa strany 13 návodu
na zapojenie a obsluhu set-top boxu.

Prvá pomoc alebo čo robiť, keď...
Neviem sa prihlásiť do služby O TV
Na prihlásenie do O2 TV zadajte vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo), ktoré ste si vytvorili.
Postup na vytvorenie prihlasovacích údajov nájdete na www.o2.sk/o2tv-info. V prípade
problémov s prihlásením nás kontaktujte na O2 Zákazníckej linke 949 alebo 0949 949 949.
Nefunguje mi diaľkový ovládač
Skúste zrušiť spárovanie diaľkového ovládača tak, že stlačíte súčasne na 3 sekundy tlačidlo
a

. Po chvíli potvrďte tlačidlom OK. Ovládač bude fungovať v IR režime.

V ponuke set-top boxu v sekcii Nastavenia/Párovanie Bluetooth ovládača ho môžete
znovu spárovať cez Bluetooth; postupujte podľa návodu (vyhľadať zariadenia s ikonou
,
povrďte súčasne
a
).
Zamrzol mi set-top box
Skúste najskôr odpojiť internetový modem a set-top box z elektrickej siete. Po 10 sekundách
najskôr zapojte do elektriny modem a až potom ako nabehne, pripojte set-top box k modemu
a potom ho zapojte do elektriny. Informácie, ako resetovať set-top box, nájdete v návode na
strane 21.

Tipy a triky
Zapnutie a vypnutie set-top boxu a televízora jedným tlačidlom
Ak máte nastavené TV kódy v ovládači, môžete pri zapínaní a vypínaní set-top boxu
a televízora použiť túto funkciu; postupujte podľa návodu na strane 16.
Zmena kvality rozlíšenia obrazu
Ako východiskový je nastavený profil kvality HD ready (720p), odporúčame zmeniť toto
nastavenie na Full HD kvalitu (1080i), prípadne aj na vyššiu, podľa možností vášho televízora.

