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Děkujeme za zakoupení nového set-top boxu O2 TV.

Set-top box je dodáván s Bluetooth ovladačem, takže při přepínání 
pořadů v televizi už nebudete muset mířit přímo na přístroj.

Za atraktivním vzhledem set-top boxu stojí známý designér Martin 
Tvarůžek, který jako jediný Čech získal prestižní ocenění Red Dot 
Award ve strojírenské kategorii.

Kdybyste chtěli set-top box přece jen schovat, přibalili jsme vám držák 
k umístění na zadní stěnu televize.

Přejeme vám pěkné chvíle při sledování televize.

Vaše O2

2  I



4  I I  5

1  Přijímač dálkového ovládání

2   Indikátor stavu set-top boxu (červená – set-top box v režimu spánku, po vypnutí 

ovladačem, zelená – set-top box je v provozu)

3  A/V port pro zapojení ke starším televizorům

4   USB porty

5  HDMI port pro zapojení k novým televizorům

6  Port pro připojení ethernetového kabelu

7  Port pro připojení napájecího zdroje

8  Vypínač síťového napájení

9  S/PDIF výstup

10  Micro SD port 

11  Anténní vstup na koaxiální kabel 

12  Tlačítko pro stand-by režim
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Obsah balení

Napájecí zdroj

HDMI kabel (2 m)

kabel č. 1

O2 TV set-top box

Ethernetový kabel (3 m)

kabel č. 3

Dálkový ovladač 

s Bluetooth

2 ks AAA baterií Držák na zadní 

stranu TV

Šrouby

AV RCA kabel 

(2 mm/RCA) kabel č. 2

Popis set-top boxu

398 45 67 11 4 10

ON

OFF



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


