
MAGENTA TV set-top box Dálkový ovladač

HDMI kabel

2× AAA baterie

Adaptér na připojení do
elektrické zásuvky (230 V)

Rychlý průvodce 
instalací

OBSAH BALENÍ 

Balení obsahuje vše potřebné k tomu, abyste spustili svůj MAGENTA TV set-top box.

TIPY PRO VÁS

•  Aby vše fungovalo tak, jak má, doporučujeme dostatečně rychlé a stabilní
internetové připojení s rychlostí alespoň 5 Mb/s.

•  Pro váš nerušený zážitek ze sledování doporučujeme připojení set-top boxu raději
přes ethernetový kabel, nikoliv přes Wi-Fi.

ROZŠÍŘENOU PŘÍRUČKU NAJDETE NA: 

http://www.magenta-tv.cz

MAGENTA TV SET-TOP BOX 
RYCHLÝ PRŮVODCE 

INSTALACÍ

NEPODAŘILO SE VÁM SLUŽBU ZPROVOZNIT?
VOLEJTE ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 800 73 73 73.

www.t-mobile.cz

Síťový kabel



ZAPOJENÍ MAGENTA TV SET-TOP BOXU 

1.  Propojte set-top box se svým televizním přijímačem pomocí HDMI kabelu.

2.  Připojte set-top box k internetu zapojením ethernetového kabelu.

3.  Připojte set-top box do elektrické sítě (kabel nejdříve připojte k set-top boxu
a následně do elektrické zásuvky).

4.  Po zapnutí televizního přijímače a set-top boxu zvolte na svém přijímači
vstup HDMI, který jste použili k připojení set-top boxu (tlačítkem Source/Input
na ovladači televizoru).

5.  V prvním kroku zvolte jazyk a postupujte dále podle instrukcí na televizním
přijímači.

6. Po dokončení úvodních nastavení se automaticky spustí aplikace MAGENTA TV.
Případně ji lze vybrat manuálně přes volbu My TV.
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POPIS LED DIOD 

• ZELENÁ – set-top box je zapnutý
• ČERVENÁ – set-top box je v pohotovostním režimu
• MODRÁ – set-top box není připojený k internetu
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DŮLEŽITÉ:   
MAGENTA TV set-top box vás v dalších 
krocích požádá o povolení použití údajů o vaší 
poloze. Doporučujeme vám tento požadavek 
schválit, neboť slouží ke správnému nastavení 
časové zóny na základě vaší polohy a může 
mít vliv na korektní funkci EPG a dalších 
služeb využívajících časové nastavení!




