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Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupil toto chytré zařízení. Umožní Vám příjem IPTV služby Skylink Live TV, instalaci různých 
aplikací, podporuje externí klávesnici či myš, gyroskopický ovladač a mnoho dalšího. 
 
Přestože se jedná o velmi sofistikovaný výrobek, jeho obsluha není nijak náročná. 
Důležité však je pozorně si přečíst uživatelský manuál. 
Než výrobek začnete zapojovat, věnujte prosím pozornost těmto požadavkům: 

Přejeme si, aby Vám multimediální box Tesla byl příjemným společníkem. 
Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první 
verze, k 15.8 2019.

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím přijímače si přečtěte tento návod k použití.

2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřních části zařízení kvůli možnému úrazu elektrickým 
proudem.

3. Během bouřky, nebo když se přijímač delší dobu nepoužívá, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte 
poškozený napájecí kabel.

4. Neumisťujte zařízení na vlhké místo, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení umístěte na 
místo s: vhodnou teplotou, bez přímého slunečního záření, nízkými vibracemi a ne v blízkosti topných systémů.

5. Zařízení umístěte na dobře větraném místě. Prostory přijímače musí byt ponechány nepokryté, aby se umožnilo správné 
proudění vzduchu k přijímači.

6. Přijímač umístěte horizontálně. Nestabilní umístění přijímače může způsobit jeho poškození při pádu.

7. Při přemísťovaní přijímače z teplého místa do studeného místa nebo naopak vypněte přijímač a restartujte ho po 1 až 2 
hodinách, abyste předešli možným problémům.

8. Nepokládejte těžké předměty na přístroj a napájecí kabel.

9. Používejte pouze přídavná zařízení / příslušenství uvedené nebo poskytnuté výrobcem (jako například napájecí adaptér, 
baterie atd.).

10. Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření atd.



CO JE OBSAHEM BALENÍ:
Přístroj 
Dálkové ovládání 
Baterie do dálkového ovládání 
HDMI kabel 

JAK TO ZAPOJÍM?

1  Připojte si kabel JACK-CINCH TV bez HDMI vstupu * 
2 RJ45/LAN konektor pro připojení pevného internetu ** 
3  HDMI konektor pro spojení s Vaší HDTV ** 
4 Zdířka pro 5 V DC napájecí adaptér ** 
5,6 USB 2.0 porty. Pro připojení periférií 
7  Slot pro TF/micro SD kartu, pro telefon

* Není součástí balení. 
** Je součástí balení.

PRVOTNÍ INSTALACE
Přístroj zapojte dle popisu výše a jako poslední zapojte adaptér do elektrické sítě.

Objeví se bootovací logo TESLA, poté start Androidu a přístroj se poté bude připravovat na první použití. Tato operace 
bude trvat cca 5 minut, vyčkejte a neodpojujte přístroj. Po celou tuto dobu je uživatel o této činnosti informován.

Po úvodním startu je uživateli zobrazena obrazovka základního nastavení se třemi položkami:

Na deskovém menu vidíte několik polí, pojďme si nyní říci, co obsahují jednotlivé desky.  
Nejdříve menu Skylink Live TV: 
Touto ikonou kdykoliv spustíte aplikaci Skylink live, pokud byla ukončena, nebo minimalizována. 
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Nyní se podíváme na položku Nastavení, je velmi důležitá pro správnou funkci přístroje.

 
Velmi důležité je menu síťové připojení. Pro využití většiny funkcí je nutné připojit přístroj k síti internet. V prvním řádku 
podmenu můžete připojit pomocí bezdrátové sítě Wi-FI, ve druhém podmenu pomocí pevného kabelu CAT5,6 pomocí 
rozhraní RJ-45. Velmi důrazně doporučujeme použít toto připojení – je stabilní s minimální možností rušení. Položka WPS 
slouží k přímému připojení bezdrátového zařízení, které je touto funkcí vybaveno.

HDMI CEC je funkce, která automaticky zajišťuje komunikaci tohoto chytrého zařízení a připojeného TV. První položka  - 
CEC přepnutí /CEC SWITCH/přepíná mezi jednoduchým a rozšířeným ovládáním. Pokud je položka neaktivní, přístroj je 
v jednoduchém režimu. Zajistí pouze zapnutí a zapnutí TV při zapnutí tohoto chytrého zařízení. V rozšířeném režimu navíc 
nastaví jazyk připojeného zařízení dle jazyka televizoru. Výchozí nastavení je jednoduché ovládání, protože výchozím 
jazykem tohoto zařízení již čeština je. Výchozím nastavením HDMI CEC je vypnuto, službu tedy musíte ručně spustit 
v tomto menu.

Další položkou je menu zvuk: 
Zde je možné nastavit, zda-li mají být slyšitelné systémové zvuky, nastavení prostorového zvuku a výstupní formát 
digitálního zvuku přes konektor HDMI.

Další položkou je menu aplikace: 
Zde uvidíte, jaké aplikace máte naistalovány a jejich oprávnění k přístupu.

Další položkou je menu spořič obrazovky: 
Zde je možné nastavit režimy šetření energie, či uspání zařízení. Výchozím nastavením je stav, kdy při neaktivitě delší než 1 
hodina přejde zařízení do režimu spánku.

Další položkou je menu obrazovka: 
První řádek nastavuje rozlišení obrazu / screen resolution/. Při prvotním nastavení přístroj kontroluje rozlišení Vašeho 
televizoru. Nastaví automaticky nejvyšší možné podporované rozlišení. 
Toto můžete však kdykoliv změnit.

poloha obrazovky /screen position/ nastavuje velikost fyzického obrazu. Pokud špatně vidíte okraje, snižte velikost pod 
100 %.

Další položkou je menu uložiště a obnovení: 
V tomto menu se dostanete ke správě disků a umožňuje přístroj uvést v případě problémů s aplikacemi či nestability 
systému do výrobního stavu.

Další položkou je menu informace: 
V této záložce se dozvíte systémové informace a je zde možné taktéž provést upgrade zařízení na novější verzi.



Další položkou je datum a čas: 
Zde nastavíte formát data, přesný čas a datum. Lze také použít data načtená ze sítě internet, včetně časového posunu a 
letního času. Doporučujeme proto použít volbu Automatický datum a čas – načíst data ze sítě.

Další položkou je menu jazyk: 
Zde si nastavíte jazyk komunikace. Pro českou verzi Mediaboxu je jako výchozí zvolena čeština, pro slovenskou verzi 
slovenština.

Další položkou je menu klávesnice: 
Můžete změnit rozložení kláves při ovládání externí klávesnicí – podporována je například klávesnice TESLA TEA-0001.

Další položkou je menu tlačítko pro vypnutí/powerkey definition/: 
Umožňuje nastavit, jakou činnost bude box provádět při stisku tlačítka pro vypnutí.

Možnosti jsou usnout/sleep/,vypnout/shutdown/ a restartovat. Výchozí nastavení je vypnutí do režimu Stand-by/
pohotovostní režim/

Další položkou je menu zjednodušení ovládání: 
Položka slouží k nastavení hlasového ovládání boxu. Jelikož došlo k úpravě ze strany oprávnění udělovaných společností 
Google a nyní lze hlasové ovládání aplikovat pouze do boxů certifikovaných společností Google, menu je neaktivní.

Další položkou je menu rozšířená nastavení/more settings/: 
Přepne zařízení do režimu rozšířeného nastavení systému Android.

Další položkou je menu zabezpečení: 
V tomto menu můžete povolit/zakázat instalaci aplikací z neznámých zdrojů a nastavit také kontrolu škodlivých aplikací.

Poslední položkou je přidat účet: 
Zde můžete přidat/editovat/odebrat svoje přihlášení k účtu Google-nutné pro použití obchodu Google Play.

Menu aplikace Vám spustí přehled aplikací uložených v zařízení. 



Aplikace Youtube spustí aplikaci, která je populární na celém světě. Videa lze třídit dle kategorií, vyhledávat atd. Aplikace 
je kompletně lokalizována do češtiny/slovenštiny

 
Podporu  aplikací naleznete na internetu, nelze ji požadovat po výrobci, ani po prodejci!

V další části návodu najdete popis samotné hlavní aplikace Skylink Live TV a popis funkcí dálkového ovládání. 
A nyní jste připraveni!

Přejeme Vám příjemnou zábavu s vaším novým přístrojem! 
Pokud máte dojem, že jste v návodu nenašli odpověď na nějakou Vaši otázku, napište nám: podpora@inter-sat.cz

Výrobcem tohoto zařízení je firma Inter-Sat LTD., org.složka 
www.inter-sat.cz



AKTIVUJTE SI SKYLINK LIVE TV 
JEDNODUŠE VE 2 KROCÍCH!
Aplikace Skylink Live TV je aktuálně dostupná pro  TESLA MediaBox 
(operační systém Android)

Po spuštění boxu naběhne aplikace Skylink Live TV automaticky (platí pouze pro boxy 
s předinstalovanou aplikací).

Přihlaste se do aplikace.
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NEJSTE JEŠTĚ ZÁKAZNÍKEM SKYLINKU?
po spuštění aplikace klikněte na VYZKOUŠET 
ZDARMA a řiďte se pokyny na  obrazovce.

JSTE JIŽ ZÁKAZNÍKEM SKYLINKU?
po spuštění aplikace klikněte na  
PŘIHLÁSIT SE a řiďte se pokyny na obrazovce 
→ aplikaci Skylink Live TV pro mobilní  
telefon/tablet stáhněte na:

Návody pro dálková ovládání TESLA naleznete na    www.skylink.cz     v sekci „Centrum podpory –
dokumenty ke stažení“

Ke stažení na STÁHNĚTE Z

https://www.skylink.cz/centrum-podpory
https://itunes.apple.com/cz/app/skylink-live-tv-cz/id1009169176?l=cs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.streamgroup.skylinkcz
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EPG LIŠTA
informace k aktuálně 
přehrávanému programu 
zobrazíte kliknutím  
na tlačítko OK (EPG)  
na dálkovém ovládání

RYCHLÝ  
TV PRŮVODCE
zobrazíte kliknutím  
na tlačítko „nahoru/dolů“  
na dálkovém ovládání 
→ stisknutím tlačítka  

OK přepnete na vybraný 

program

HLAVNÍ NABÍDKA
zobrazíte kliknutím  
na tlačítko „MENU“  
na dálkovém ovládání  
→ po stisknutí tlačítka  

OK se otevře označená sekce 

(viz popis níže)

*TIP  
Většinu programů  
lze spustit od začátku 
zeleným tlačítkem nebo 
kliknutím na ikonu  
„Od začátku“.
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DOMŮ
domovská stránka  
Skylink Live TV

TV PRŮVODCE
přehled televizních pořadů 
na jednotlivých programech

TV ARCHIV
pořady ke zhlédnutí  
až 7 dní zpětně

*TIP 
Pro zobrazení 
kompletního archivu 
klikněte na logo 
požadované  
TV stanice.
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VIDEOPŮJČOVNA
filmy a seriály zdarma jsou 
označené logem              a    

v sekci Filmotéka jsou placené 
tituly, označené logem

přístup do videopůjčovny 
Filmotéka si můžete předplatit 
ve své Zákaznické zóně

VIDEOPŮJČOVNA 18+
tituly pro dospělé zdarma 
*výchozí nastavení  

pro PIN je „0000“

VYHLEDAT
podle zadaného textu 
zobrazí dostupné tituly
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MŮJ ÚČET
zde naleznete:
—  pokračovat ve sledování  

již spuštěných titulů
—  Vaše oblíbené tituly
—  Vámi naplánované tituly  

ke zhlédnutí

NASTAVENÍ
Obecné = nastavení 
jazyka, rodičovské kontroly 
a informace o zařízení

Zařízení = seznam zařízení 
spárovaných se stejným 
číslem karty (maximálně 4) *TIP 

Jednotlivá zařízení lze 
odpárovat (vyřadit) 
z vašeho uživatelského 
účtu červeným tlačítkem 
na dálkovém ovládání.

Systémové informace 
= obsahuje informace 
o systému a diagnostiku 
kvality připojení
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UKONČIT APLIKACI
kliknutím na tlačítko „zpět“  
na dálkovém ovládání  
(viz obrázek)

*TIP 
Po ukončení zůstává 
přijímač spárovaný,
při dalším spuštění
aplikace již není nutné se 
znovu přihlašovat.



NÁVOD K OBSLUZE 
OVLADAČE TESLA 
A APLIKACE SKYLINK LIVE TV

Zapnout/Vypnout
zapnutí/vypnutí přijímače 
z/do režimu stand-by

Domů
po stisknutí tlačítka se zobrazí hlavní 
funkce vašeho přijímače

MENU
přehled funkcí aplikace

Nastavení hlasitosti zvuku

Joystick
*TIP – V aplikaci Live TV lze volbou nahoru 
zobrazit rychlého průvodce programy

Ovládání videa

Barevná tlačítka 
*TIP – V aplikaci Live TV lze použít 
např. zelené tlačítko pro přehrání programu 
od začátku

Potvrzovací tlačítko
*TIP – V aplikaci Live TV lze stisknutím 
tlačítka při přehrávání také zobrazit EPG lištu

Skylink LiveTV
přímý přístup do aplikace Skylink Live TV

Krok zpět/Zavřít

Přepínání programů

Ztlumení zvuku
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ZÁRUČNÍ LIST 

      

 ……………………………..      

       MAC adresa

 

 ……………………………..                ..………………………….. 

    Datum prodeje                   Razítko a podpis prodejce 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

    1. ZÁRUČNÍ DOBA 

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky 
se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže 
charakter poruchy bránil jeho použití.  
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu l!! 

    2. ZÁRUČNÍ  LIST 

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předloţ ení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně 
vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).  
Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !! 

    3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ 

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.  

    4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY 

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , 
nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí 
napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis 
distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření 
funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení. 

Zápis záručních oprav 

Datum oznámení   Datum provedení   č. montáž . Listu / komentář  Podpis 


