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Gyorstelepítési útmutató
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1. lépés: Előkészítés

A telepítés megkezdése előtt kérjük, győződj meg az alábbi eszközök és információs anyagok meglété-
ről, melyeket a dobozban találsz:
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2. lépés:  
Az új SmartBox beüzemelése

1.  Az UTP kábel egyik végét csatlakoztasd az új 
SmartBox-hoz.

2.  Az UTP kábel másik végét csatlakoztasd a 
digitális elosztódhoz.

(A SmartBox WiFi kapcsolaton keresztül is működik, 
de vedd figyelembe, hogy a WiFi használatát külső 
hatások befolyásolhatják, ezért a megfelelő minőség 
érdekében vezetékes kapcsolattal használd.)

3.  Csatlakoztasd a SmartBox-ot HDMI kábel segít-
ségével a TV készülékedhez.

4.  Végül dugd be az új tápegységet a konnek-
torba, majd csatlakoztasd a SmartBox-hoz.

5.  A SmartBox-ot a TV készülék közelébe, egy jól 
szellőző helyre helyezd.

 

3. lépés:  
Távirányító beüzemelése
 
1.  Helyezd be a Telekom TV távirányítóba a doboz-

ban található elemeket. 
2.  Kapcsold be a Telekom TV SmartBox-hoz csat-

lakoztatott TV készüléket.
3.  Kövesd a TV kijelzőjén megjelenő utasításokat.

4. lépés:  
Bekapcsolás

1.  Kapcsold be TV készüléket és helyezd áram alá 
a SmartBox-ot.

2.  A bekapcsolás után a SmartBox a hálózathoz 
csatlakozik. Várd meg, amíg a TV képernyőjén 
megjelenik a „T” logó és az Android TV animált 
logója.

3.  Ezt követően a képernyőn megjelenő utasítá-
sokat követve kapcsold össze a távirányítót a 
SmartBox-szal.

 

 

5. lépés:  
Android TV beállítás

A sikeres összekapcsolás után az Android TV 
beállítását szükséges elvégezni. 

 

1.  Állítsd be a SmartBox nyelvét, választhatsz a 
magyar vagy az angol beállítás között.

2.  Állítsd be a hálózati kapcsolatot. 
A megfelelő minőség érdekében, kérjük, mindig 
vezetékes kapcsolatot használj!
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3.  Állíts be Google-fiókot, ha szeretnéd elérni a 
Google szolgáltatásait, vagy alkalmazásokat 
letölteni a SmartBox-ra. Az adatok megadására 
a későbbiekben is lehetőséged lesz, nem szük-
séges az első bekapcsoláskor beállítanod. 
FONTOS! A személyes adataid biztonsága 
érdekében, ha a SmartBox-ot bármilyen okból 
visszajuttatod számunkra, először jelentkezz 
ki, és/vagy állítsd vissza a gyári beállításokat!

4.  Fogadd el a Google Általános Szerződési 
Feltételeit.

5.  Adataid kezelésére vonatkozó beállítások követ-
keznek – dönthetsz arról, hogy megosztod-e a 
helyadataidat, illetve a SmartBox diagnosztikai 
információkat a Google számára.

6.  Válassz nevet a SmartBox-odnak, hogy egy-
szerűbben megkülönböztethesd őket, ha több 
eszközöd van.

6. lépés:  
Telekom TV bejelentkezés
 

Utolsó lépésként jelentkezz be a szerződéskötés-
kor megadott Telekom-fiók adataid egyikével, ami 
lehet egy telefonszám vagy email-cím, majd írd 
be a megadott azonosítóra küldött egyszer hasz-
nálatos kódot, vagy az ahhoz kapcsolódó jelszót.

Ha elakadtál a telepítésben és szeretnél segít-
séget kérni a telepítéshez, műszaki problémád 
megoldásához hívj minket 8 és 20 óra között 
díjmentesen elérhető számunkon!

Telefonos segítségnyújtás: +36 80 40 40 50

Jó szórakozást kívánunk!



Biztonsági előírások

A Telekom TV SmartBox megfelel a nemzetközi 
biztonsági előírásoknak, a megfelelő működés-
hez szükség van az alábbi biztonsági előírások 
betartására:
•  Kizárólag a dobozhoz mellékelt eredeti tápegy-

séggel csatlakoztasd az eszközt!
•  Soha ne csatlakoztass az áramforrásba sérült 

vezetékű tápegységet!
•  Ne terheld túl a konnektort vagy a hosszabbítót, 

biztonságos számú eszközt helyezz áram alá! 
Figyelem! Az áramkör túlterhelése áramütést, 
rövidzárlatot és tüzet is okozhat.

•  A Telekom TV SmartBox-ot ne használd instabil 
felületen!

•  Ne helyezz semmilyen nehéz tárgyat a Telekom 
TV SmartBox-ra, ne takard le vagy tömítsd el a 
ventilátor nyílását, ne tedd ki közvetlen nedves-
ségnek!

•  A Telekom TV SmartBox-ot ne használd és ne 
tárold túl meleg, túl hideg, nyirkos és poros 
helyen!

•  Ne helyezd a Telekom TV SmartBox-ot nyílt láng, 
például gyertya közelébe!

•  Kizárólag száraz, puha ronggyal tisztítsd az 
eszközt, ügyelj rá, hogy közvetlen víz vagy egyéb 
nedvesség ne érje a készüléket!

Telekom TV SmartBox specifikációk

Modell:
DV8519B-Telekom
Működéshez optimális hőmérséklet:
0 °C – 45 °C
Tápegység:
DC 5V-2A
Méret:
120 mm X 120 mm 

Telekom TV távirányító specifikációk

Modell:
RC3593815
Elemek:
2 darab AAA elem
Vezeték nélküli funkciók:
BLE (Bluetooth Low Energy) és
IR (Infravörös) átvitel


