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Telefonica Czech Republic

dálkový ovladač

HD set-top-box iP4.tv EVO4-T

napájecí zdroj

HDMI kabel (1,5 m)

ethernetový kabel (10 m)

SCART redukce (RCA/SCART)AV/RCA kabel (3,5 mm/RCA)

2 ks AAA baterií

Obsah balení



1  Přijímač dálkového ovládání

2  Indikátor stavu set-top-boxu – dvoubarevná LED dioda
 červená – set-top-box v režimu spánku, po vypnutí ovladačem
 zelená – set-top-box je v provozu

3  AV OUT port – pro zapojení ke starším televizorům

4  S/P DIF – optický audiovýstup

5   Port pro připojení HDMI kabelu (1.4)

6   Port pro připojení ethernetového kabelu

7   USB port pro budoucí použití 

8   Zdířka pro připojení napájecího zdroje
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Přední a zadní panel set-top-boxu
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Varianta 1 – HDMI  Doporučená varianta pro nejlepší kvalitu obrazu. V případě, že je váš televizor vybaven HDMI rozhraním.

1. Zapojení do televize
Vaši televizi propojte HDMI kabelem se set-top-boxem, který je součástí balení.

2. Zapojení k xDSL modemu
a)  Propojte dodaným ethernetovým kabelem modem a set-top-box. Případně dle 

potřeby použijte kratší 1,5m žlutý ethernetový kabel z dodávky modemu. 
  Na modemu kabel zapojte do portu označeného TV, viz detail obrázku modemu.

b)  Přesvědčte se, že modem je zapojený v elektrické síti a přenáší data  
(kontrolky na modemu blikají zeleně).

3. Spuštění set-top-boxu
 Připojte napájecí adaptér, který je součástí balení, a zapojte set-top-box do elektrické 
sítě. Indikátor na set-top-boxu se rozsvítí zeleně a set-top-box provede první spuštění.
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Varianta 2 – SCART  Varianta pro zapojení starších typů televizorů se SCART rozhraním.

1. Zapojení do televize
Starší televizory připojíte pomocí dodané SCART redukce spojené s AV/RCA kabelem 
podle barev jednotlivých konektorů. Zapojte SCART konektor do vaší televize a druhý 
konec do AV OUT portu na set-top-boxu.

2. Zapojení k xDSL modemu
a)  Propojte dodaným ethernetovým kabelem modem a set-top-box. Případně dle 

potřeby použijte kratší 1,5m žlutý ethernetový kabel z dodávky modemu. 
  Na modemu kabel zapojte do portu označeného TV, viz detail obrázku modemu.

b)  Přesvědčte se, že modem je zapojený v elektrické síti a přenáší data  
(kontrolky na modemu blikají zeleně).

3. Spuštění set-top-boxu
 Připojte napájecí adaptér, který je součástí balení, a zapojte set-top-box do elektrické 
sítě. Indikátor na set-top-boxu se rozsvítí zeleně a set-top-box provede první spuštění.

Dle typu vaší televize použijte pro propojení se set-top-boxem pouze jednu z níže uvedených variant
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Při prvním spuštění proběhne automatická aktualizace set-top-boxu na nejnovější verzi služby O2 TV. 

Poté vyčkejte, dokud vás set-top-box nepožádá o nastavení následujících 3 bodů:
1.  Jazykové nastavení uživatelského rozhraní: Proveďte vaši volbu a potvrďte OK.
2.  Jazykové nastavení audia: Proveďte vaši volbu a potvrďte OK.
3.  Preferovaný jazyk titulků: Proveďte vaši volbu a potvrďte OK.

Nyní můžete začít poprvé plně využívat O2 TV.

Najdete v hlavní nabídce O2 TV v sekci Nastavení. 

Nákupní PIN kód slouží pro potvrzení placených nákupních operací ve Videotéce nebo při objednání doplňkových balíčků.  
Rodičovský PIN kód slouží pro zamezení volného přístupu k obsahu pro dospělé.  
Pro první spuštění jsou oba PIN kódy nastaveny na výchozí hodnotu 11111.

První spuštění set-top-boxu

Zabezpečení


