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Jak probíhá instalace Nordic TV
Instalace Nordic TV je velmi jednoduchá a intuitivní. Zde naleznete detailní přehled toho,
jak si Nordic TV doma správně nainstalovat.
Správné nastavení set-top boxu
K využívání služby je potřeba pouze set-top box, který Vám bude po objednání zaslán přepravní
službou. Set-top box vybalte a umístěte ideálně k Vaší televizi. V balení naleznete kromě set-top
boxu i ovladač, napájecí kabel pro set-top box, HDMI a ethernetový kabel pro připojení do routeru
a televize. Nejprve musíte napárovat ovladač k Vašemu set-top boxu. Pro správné napárování,
prosím, dodržujte následující postup:

1.

ropojte set-top box a Vaši televizi
P
HDMI kabelem.

2. P
ropojte set-top box a Váš router
ethernetovým kabelem.

2.

3. S
 tiskněte a držte tlačítko „STANDBY“
(kulaté tlačítko umístěné na vrchní části
set-top boxu).
4. Z
atímco držíte tlačítko „STANDBY“,
zapojte set-top box do napájení
připojením
napájecího
adaptéru
do elektrické zásuvky. Po zapojení
adaptéru začne žlutozeleně blikat LED
dioda, tlačítko „STANDBY“ stále držte
do doby, než se rozsvítí červená LED
dioda.
5. P
o rozsvícení červené diody namiřte
ovladač směrem na set-top box,
stiskněte na ovladači nejdříve tlačítko
„Back“ a poté tlačítko „On / OFF“.
Obě tlačítka držte současně přibližně
3-5 sekund.

4.
1.
5.

3.

6. N
ásledně stiskněte jakékoliv tlačítko
na ovladači.

Jak poznám, že je ovladač úspěšně spárovaný?
To, že je ovladač napárován je možné ověřit tím, že při zmáčknutí tlačítka problikne na set-top boxu
LED světlo a ovladač reaguje na Vaše pokyny. V případě, že by ovladač přestal fungovat (nebyl
správně spárován), lze postup znovu opakovat s tím, že zařízení vypojíte ze zásuvky a začnete od
bodu č. 3. Pokud ovladač nereaguje správně nebo vůbec a již jste zadali párovací kód, nebojte se,
spárování ovladače se set-top boxem nemá dopad na nastavení služby, kód již nebudete muset
znovu zadávat.
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Nastavení a aktivace služby
•
•
•

•

 o zapnutí set-top boxu budete vyzváni k zadání párovacího kódu, který jste obdrželi e-mailem
P
po své objednávce.
Zadáním párovacího kódu je Vaše služba aktivována.
Po úspěšné aktivaci Vám zašleme přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní Nordic TV,
kam se můžete přihlásit i na ostatních Vámi zvolených zařízeních a spravovat jejich počet.
Do uživatelského rozhraní se můžete dostat přímo z našeho webu kliknutím na „Nordic TV
přehrávání“ v záložce „Televize“ v horním menu na hlavní stránce našeho webu. Případně
si můžete na svá mobilní zařízení stáhnout aplikaci Nordic TV.
Nordic TV můžete využívat s jakýmkoliv vhodným druhem internetového připojení.

