Manual
do TELEWIZORÓW
z usługą TNTV
32SH1000-TNT
42SF1000-TNT
50SF1000-TNT

OPIS WEJŚĆ DO TELEWIZORÓW

Twoja Nowa Telewizja to innowacyjne połączenie
telewizji naziemnej i internetowej.

Telewizor SKYMASTER 32” 32SH1000-TNT
Telewizor SKYMASTER 42” 42SF1000-TNT

Dzięki najwyższej klasy telewizorom Skymaster
z usługą TNTV uzyskujesz dostęp do najlepszych
kanałów oferowanych obecnie tylko na platformach
satelitarnych oraz w sieciach kablowych.
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Telewizor SKYMASTER 50” 50SF1000-TNT
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Podłączenie telewizora Skymaster
z wbudowanym dekoderem do odbioru telewizji TNTV
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1. Podłącz przewód anteny do obioru telewizji naziemnej DVB-T do gniazda
antenowego RF w telewizorze.
2. Podłącz przewód zasilający do prądu i uruchom telewizor przyciskiem pilota
POWER. Po krótkiej chwili na ekranie telewizora ukaże się menu - interfejs
obsługi telewizora. Jeśli telewizor nie wyświetla interfejsu, źródło sygnału
w telewizorze zostało źle wybrane. Sprawdź dokumentację telewizora w celu
sprawdzenia ustawień.
3. Połącz telewizor z domową siecią LAN (Internet). Jedną końcówkę kabla podłącz
do rutera a drugą do gniazda ETHERNET w telewizorze. Możesz również uzyskać
połączenie bezprzewodowe z Internetem za posrednictwem adaptera WIFI,
który jest wewnątrz telewizora. W obu przypadkach połaczenie aktywowane
jest w menu telewizora.

1. Gniazdo HDMI 1
2. Gniazdo HDMI 2 (opcjonalnie)
3. Gniazdo HDMI 3
4. Gniazdo Mini YPbPr typu minijack
(wejście video)
5. Gniazdo Mini AV typu minijack
(wejście video)
6. Złącze CI (Common Interface)
na moduł dostępu
7. Gniazdo USB (500 mA)
8. Gniazdo zasilania sieciowego ~230V
9. Gniazdo kabla sieciowego ETHERNET
(do Internetu)

10. Gniazdo do podłączenia słuchawek
(wyjście Audio)
11. Złącze SCART
12. Gniazdo PC Audio (wejście Audio)
13. Gniazdo wejścia VGA (wejście PC)
14. Gniazdo antenowe RF
(do podłączenia sygnału TV
naziemnej lub kablowej)
15. Gniazdo COAXIAL
(cyfrowe wyjście audio)
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Jak korzystać z telewizji TNTV?
Telewizor bez podłączonego Internetu oferuje tylko odbiór kanałów telewizji
naziemnej DVB-T. Odbiornik zachęca i ułatwia podłączenie do sieci Internetowej
z użyciem interfejsu kablowego jak i bezprzewodowego.
Wymagane parametry połączenia internetowego zapewniające odpowiednią jakość
odbioru to co najmniej 1 Mb/s a dla jakości HD (720p) minimum 2,5 Mb/s.
Po poprawnej konfiguracji i podłączeniu do sieci Internetowej odbiornik wykonuje
procedurę aktywacji usługi TNTV:
• wyświetla regulamin usługi, który należy zaakceptować aby w pełni korzystać
z usługi
• pobiera z sieci listę kanałów IPTV oraz skanuje kanały DVB-T
W telewizorze użytkownik ma dwie listy kanałów – jedną z kanałami nadawanymi
w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, drugą z kanałami nadawanymi
za pośrednictwem Internetu. Przełączenie między listami następuje przy pomocy
przycisku TNTV na pilocie telewizorów Skymaster.

Jak zamawiać pakiety telewizji TNTV?
Zamawianie pakietów kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem
menu telewizora.
Użytkownik może w dowolnym dniu miesiąca podjąć decyzje o zakupie wybranego
pakietu. Jednostką zakupu jest umowny miesiąc, który liczymy zawsze jako 31 dni
oglądania wybranego pakietu. Aktywacja usługi odbywa się po zamówieniu usługi
w interfejsie zakupowym urządzenia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie podanym
w menu.
Użytkownik ma dwie możliwości zakupu usługi telewizji płatnej:
• zasilenie swojego unikalnego konta klienta podanego w menu dowolną kwotą
i następnie dokonywanie zamówień, co znacznie przyspiesza udostępnienie
zamówionego pakietu
• dokonanie zamówienia w interfejsie odbiornika i zapłata w dowolny sposób
(przelew bankowy, przelew na poczcie) na wskazane unikalne konto Klienta
Użytkownik w każdej chwili ma dostęp w interfejsie do informacji, z jakiej oferty
obecnie korzysta i na jaki okres, do historii zakupów oraz może sprawdzić saldo
swojego konta.
Więcej informacji znajdziesz w menu telewizora lub na stronie www.tntv.pl
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