DIGI
SAMOINŠTALAČNÝ
MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU
KAON HD BOX
Preventívne a bezpečnostné opatrenia
Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie
alebo zničenie zariadenia, čo môže spôsobiť následné uplatnenie si škody na prenajímanom
zariadení zo strany spoločnosti DIGI Slovakia, s.r.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijímač neotvárajte. Nevykonávajte žiadne opravy, ktoré nie sú uvedené v pokynoch na
inštaláciu.
Neblokujte vetracie otvory, zabránite tak prehriatiu zariadenia.
Prijímač utierajte čistou a suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte kvapaliny alebo chemikálie,
aby ste nepoškodili zariadenie.
Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na STB ani nepoužívajte na jeho čistenie stlačený
vzduch.
V zásuvke striedavého napájania, na ktorú je pripojený prijímač, používajte ochranu proti
prepätiu. Zabráni to poškodeniu zariadenia v prípade úderu blesku do miestnych rozvodov
alebo pri iných prepätiach v sieti.
Pred použitím DIGI Boxu si pozorne prečítajte užívateľský manuál a uschovajte si ho
pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenia
spôsobené nedbalou manipuláciou zo strany zákazníka.

Výstrahy: výstraha sa týka činnosti alebo situácie, ktorá môže mať za následok úraz s dlhodobými
následkami alebo smrteľný úraz, ak nebudete dodržiavať stanovené pokyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V zariadení sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať.
V zariadení sa nachádza potenciálne nebezpečné vysoké napätie.
Chráňte prijímač pred dažďom a vlhkosťou, predídete požiaru a úrazu elektrickým
prúdom.
Nevystavujte ho kvapkajúcej alebo striekajúcej vode ani na zariadenie neumiestňujte
objekty naplnené kvapalinami, ako sú napríklad vázy.
V prípade, že sa vo vašej oblasti vyskytujú búrky alebo blesky, odložte inštaláciu na
neskoršie obdobie.
Napájaciu šnúru zariadenia nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
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Obsah samoinštalačného balíka
Skontrolujte si prosím, pred inštaláciou obsah vášho samoinštalačného balíka. Ten by mal
obsahovať:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 ks DIGI HD BOX KAON
(označený aj ako Set-Top box )
1 ks scart kábel
1 ks smart karta
1 ks sieťový adaptér
1 ks užívateľský manuál
1 ks samoinštalačný manuál
1 ks diaľkový ovládač
2 ks batérií AAA

Odpojenie pôvodného DIGI Boxu
Predtým, ako začnete s inštaláciou nového DIGI boxu, je potrebné odpojiť pôvodný Set-Top box.
Urobíte tak dodržaním nasledovného postupu:
1. Odpojte Set-Top box od elektrickej siete.
2. Odpojte koaxiálny kábel smerujúci od satelitnej antény.
3. Odpojte od Set-Top boxu A/V kábel smerujúci k TV prijímaču.
Set-top box a jeho príslušenstvo (diaľkový ovládač, smart karta), zabaľte do pevného
obalu aby sa predišlo poškodeniu zariadenia. Takto zabalené zariadenie odovzdajte
kuriérovi alebo na predajnom mieste DIGI Slovakia, s.r.o.
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Zapojenie nového DIGI Boxu
Po rozbalení samoinštalačného balíka skontrolujte káble a pripojenia. V prípade ak sú v poriadku,
môžete začať pripájať káble do nového STB:
1. Napojenie koaxiálneho kábla
Pripojte do Set-Top boxu koaxiálny kábel smerujúci od satelitnej antény.

2. Prepojenie Set-Top boxu s TV
2a) Pripojenie scart káblom
Pripojte zo zadnej strany k Set–Top boxu a TV prijímaču scart kábel.

2b) Pripojenie HDMI káblom
Pripojte zo zadnej strany k Set–Top boxu a TV prijímaču HDMI kábel.
(POZOR: HDMI kábel nie je súčasťou základného balenia)
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3. Vloženie batérií
Vložte dva kusy AAA batérií do diaľkového ovládača od DIGI Boxu.

4. Nastavenie AV vstupu na TV prijímači
Zapnite TV prijímač. Použite diaľkový ovládač TV a prepnite vstup ručne stlačením tlačidla AV,
prípadne príslušným tlačidlom podľa manuálu k TV.
5. Vloženie smart karty
Do otvoru v prednej časti boxu vložte Smart Kartu čipom dole a dopredu.

6. Zapojenie do elektrickej siete
Pripojte DIGI Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V.
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7. Zapnutie DIGI boxu
Na Set-Top boxe stlačte tlačidlo pohotovostného režimu (ON/OFF). Set-Top box sa dostane do
prevádzkového režimu. Úvodné spustenie (inicializácia), po zapnutí vášho DIGI boxu môže trvať dlhšie
ako 35 sekúnd. Počas tejto doby Digi box načíta nové parametre zo satelitu - zachovajte trpezlivosť

a počkajte do ukončenia tohto procesu. Ak sa na boxe rozsvieti zelená dióda a na obrazovke nabehla
prvotná inštalácia, pokračujte v nasledujúcich krokoch Sprievodca inštaláciou.

Sprievodca inštaláciou
Digi box je možné ovládať výhradne pomocou priloženého diaľkového ovládača. Pri ovládaní
vášho DIGI Boxu mierte diaľkovým ovládačom na DIGI Box, nie na váš TV prijímač. (Detailný popis
diaľkového ovládača nájdete v užívateľskej príručke, ktorá je súčasťou užívateľskej príručky.)
1.) Zvoľte si Jazyk (Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Maďarský jazyk), prednastavený je Slovenský.
Jazyk si potvrdíte stlačením tlačidla OK.

2.) Zvoľte si značku DIGI Slovakia a voľbu potvrďte tlačidlom OK.
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3.) Skontroluje si silu a kvalitu signálu. Potvrďte to stlačením tlačidla OK. Potvrdením tlačidla OK
sa začne vyhľadávanie kanálov čo môže trvať aj niekoľko minút (4-6 min.). Zachovajte trpezlivosť
a počkajte kým sa tento proces ukončí, neprerušujte proces vyhľadávania.

4.) Stlačením tlačidla OK uložíte informácie do Set-Top boxu.
Vyhľadávanie
12607MHz 26660Ks/s V

1 JAN 1970 01:01

3. Stav signálu

TV zoznam (66)
Animal Planet HD
Koniec
Digi Sport HD
Digi Sport 2 HD Chcete uložiť?
Discovery HD s
- TV (66)
- Rádio (0)
Eurosport HD
Eurosport 2 HD
Uložiť
History HD
Exit
NGC HD
Slovak Sport 2 HD

Rádio zoznam (0)

ladenia

100 %
Stop ladenia

5.) Aktivácia služby - kartu je potrebné aktivovať prostredníctvom zákazníckej linky 0850 211 112.
Pred uskutočnením hovoru si pripravte číslo smart karty a Set-Top boxu. Aktivácia služby prebehne
do niekoľko minút od potvrdenia aktivácie operátorom.
6.) Následne prebehne kontrola aktualizácie softwaru. Ak Set-Top box vyhodnotí prostredníctvom
OTA signálu zo satelitu, že je k dispozícii aktuálnejšia verzia softwaru, DIGI box Vás automaticky
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upozorní, či chcete aktualizovať nový software. V tomto prípade je potrebné vždy potvrdiť
aktualizáciu najaktuálnejšieho softwaru. Proces aktualizácie môže trvať niekoľko minút. V tomto
čase sa nesmie odpojiť Set-Top box od elektrickej siete!!! Neprerušujte tento proces, neodpájajte
zariadenie z elektrickej siete a počkajte kým zariadenie tento proces ukončí.

7.) Po aktualizácii firmwaru je potrebné Set-Top box vypnúť. V tomto režime nechajte Set-Top
box aspoň 5 minút.

8.) Gratulujeme, všetky kroky inštalácie ste zvládli. Od tejto chvíle môžete sledovať Vašu
digitálnu televíziu od DIGI Slovakia.

Servis a podpora
Pri montáži odporúčame ako pomôcku pozrieť video návod, ktorý nájdete na našom webe:
www.digislovakia.sk
V prípade, ak ste pri postupe neboli úspešní a potrebujete pomôcť s nastavením Vášho zariadenia,
kontaktujte zákaznícku linku v čase od 8.00 h – 21.00 h v pracovných dňoch a 9.00 h – 21.00 h
počas víkendov a sviatkov.
Ak sa rozhodnete vykonať inštaláciu pomocou technického pracovníka kontaktujte 0850 211 112.
Inštalácia technickým pracovníkom je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka DIGI Slovakia, s.r.o.
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DIGI
ÖNTELEPÍTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ÚJ,
KAON HD BOX SZOLGÁLTATÁSHOZ
Megelőző és biztonsági intézkedések
Figyelmeztetések: a figyelmeztetések olyan tevékenységet vagy szituációt jelentenek, melynek
következtében a berendezés megsérülhet vagy tönkremehet, és aminek következtében a DIGI
Slovakia, s.r.o. társaság kártérítést követelhet a kölcsönzött berendezésért.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A vevőkészüléket ne nyissa fel. Ne végezzen rajta olyan jellegű javítást, ami nem szerepel
a telepítési útmutatóban.
Ne takarja le a szellőző nyílásokat, ezzel megelőzi a berendezés túlmelegedését.
A vevőkészülék törlését tiszta, száraz szövött anyaggal végezze. A berendezés sérülésének
megelőzése érdekében soha ne használjon folyadékot vagy vegyi anyagot.
Közvetlenül a Set-Top boxra ne permetezzen tisztítószereket, és a tisztításához ne használjon
sűrített levegőt.
Azon váltakozó feszültségű dugaszaljzatnál, melyhez a vevő csatlakozik, használjon
túlfeszültség elleni védelmet. Megelőzheti ezáltal a berendezésnek a helyi hálózatba csapódó
villám vagy más jellegű túlfeszültség által okozott károsodását.
A DIGI Box használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és esetleges
jövőbeli felhasználása érdekében őrizze azt meg. A társaság nem vállal felelősséget
a felhasználó gondatlansága következtében bekövetkező sérülés esetére.

Intelmek: az intelem olyan tevékenységre vagy szituációra vonatkozik, mely miatt hosszan
tartó következményt vagy halált okozó sérülés léphet fel abban az esetben, ha nem tartják be
az előírt utasításokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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A berendezésben egyetlen olyan alkotóelem sincs, melyet a felhasználó megjavíthatna.
A berendezés potenciálisan életveszélyes magasfeszültség alatt áll.
A vevőkészüléket óvja esőtől és nedvességtől, megelőzhető ily módon egy esetleges tűzeset
vagy áramütés okozta baleset.
A berendezést ne tegye ki csepegő vagy spriccelő víz okozta veszélynek, és ne helyezzen rá
folyadékkal telt tárgyakat, mint például vázát.
Abban az esetben, ha a térségben vihar vagy villámlás van, a telepítést halassza későbbi
időpontra.
A berendezés táplálást biztosító kábelt ne használja, ha az bármilyen módon sérült.

Az öntelepítő csomag tartalma
Kérjük, a telepítést megelőzően ellenőrizze az öntelepítő csomag tartalmát. A következőket kell
tartalmaznia:

• 1 db DIGI HD BOX KAON
(más megnevezése Set-Top box)
• 1 db scart kábel
• 1 db smart kártya
• 1 db hálózati adapter
• 1 db felhasználói útmutató
• 1 db öntelepítő használati útmutató
• 1 db távirányító
• 2 db AAA elem

Az eredeti DIGI Box lekötése
Mielőtt megkezdené az új DIGI box telepítését, le kell kötni az eredeti Set-Top boxot. Ezt a következő
lépések betartásával tegye meg:
1. Kösse le a Set-Top boxot az elektromos hálózatról.
2. Kösse le a szatellit antennától csatlakozó koaxiális kábelt.
3. Kösse le a Set-Top boxról a tévékészülékbe csatlakozó A/V kábelt.
A Set-Top boxot és annak tartozékait (távirányító, smart kártya) szilárd dobozban helyezze el,
hogy megelőzze esetleges sérülésüket. Az így becsomagolt berendezést adja le
a futárszolgálat munkatársának vagy a DIGI Slovakia, s.r.o. árusítóhelyén.
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Az új DIGI Box bekötése
Az öntelepítő csomag kicsomagolását követően ellenőrizze a kábeleket és a csatlakozásokat.
Abban az esetben, ha ezek rendben vannak, megkezdheti a kábelek új Set-Top boxra történő
csatlakoztatását:
1. A koaxiális kábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a Set-Top boxra a szatellit antennától érkező koaxiális kábelt.

2. A Set-Top box összekötése a tévékészülékkel
2a) Scart kábellel történő csatlakoztatás
A Set-Top box és a tévékészülék hátsó részén csatlakoztassa a scart kábelt.

2b) HDMI kábellel történő csatlakoztatás
A Set-Top box és a tévékészülék hátsó részén csatlakoztassa a HDMI kábelt.
(VIGYÁZAT: A HDMI kábelt az alapcsomag nem tartalmazza)
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3. Az elemek behelyezése
Helyezzen be a DIGI Box távirányítójába két AAA elemet.

4. Az AV bemenet beállítása a tévékészüléken
Kapcsolja be a tévékészüléket. A tévékészülék távirányítóján az AV gomb, esetleg a tévé használati
útmutatójában feltüntetett megfelelő gomb lenyomásával, kézzel kapcsolja át a tévé bemenetét.
5. A smart kártya behelyezése
A chippel lefelé és előre fordítva helyezze be a Smart kátyát a box elülső részén található nyílásba.

6. Csatlakoztatás az elektromos hálózatra
A hálózati adapter segítségével a DIGI Boxot csatlakoztassa a 230 V-os hálózati dugaszaljzatba.

7. A DIGI box bekapcsolása
Set-Top boxon nyomja meg a készenléti állapot nyomógombját (ON/OFF). A Set-Top box működési
üzemmódba kapcsol. A DIGI box bekapcsolását követő első indítás (inicializáció) 35 másodpercnél
tovább tarthat. Ezen idő alatt a Digi box beolvassa a szatellit antenna új paramétereit – kérjük, legyen
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türelemmel, és várja meg a folyamat befejezését. Ha a boxon felvillan a zöld dióda, és a képernyőn
felfutott az elsődleges telepítés folyamata, folytassa a Telepítési kalauz következő lépéseivel.

Telepítési kalauz
A Digi box irányítása kizárólag a mellékelt távirányító segítségével lehetséges. A Digi Box irányítása
során a távirányítót a tévékészülék helyett a Digi Box felé irányítsa. (A távirányító részletes leírását az
arra vonatkozó használati utasításban találhatja meg, mely a teljes használati utasítás részét képezi.)
1.) Válassza ki az Önnek megfelelő nyelvet (szlovák nyelv, angol nyelv, magyar nyelv),
alapértelmezett a szlovák nyelv. A kiválasztott nyelvet az OK gomb lenyomásával erősítse meg.
Ľahká inštalácia
1. Jazyk
English
Magyar
Slovensky

Výber

2.) Válassza ki a DIGI Slovakia márkát, és ezt erősítse meg az OK gomb lenyomásával.
Könnyü telepítés
2. Márka
Magio Sat
DIGI SLOVAKIA

Választ
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Elözö

3.) Ellenőrizze a vételi jel erősségét és minőségét. Erősítse meg azt az OK gomb lenyomásával. Az OK
gomb lenyomását követően megkezdődik a csatornák kikeresése, ami néhány percet is igénybe vehet (4-6
perc). Legyen türelemmel, és várja meg a folyamat befejeződését, ne szakítsa meg a keresés folyamatát.
Könnyü telepítés
Keresés inditása

3. Jelállapot

Strength
Minöség

98 %
83 %

Választ

Elözö

4.) Az OK gomb lenyomásával az információkat elmenti a Set-Top boxba.
Keresés

1 JAN 1970 01:01

12607MHz 26660Ks/s V

TV lista (66)
Animal Planet HD
Keresés
Digi Sport HD
Digi Sport 2 HD El akarja menteni?
Discovery HD s
- TV (66)
- Rádió (0)
Eurosport HD
Eurosport 2 HD
Mentés
History HD
Kilép
NGC HD
Slovak Sport 2 HD

Rádió lista (0)

befejezve

100 %
Keresés leállitása

5.) A szolgáltatás aktiválása – a kártyát az ügyfélszolgálat 0850 211 112 telefonszámán kell aktiválni.
A hívás megkezdése előtt készítse elő a smart kártya és a Set-Top box számát. A szolgáltatás aktiválása
néhány percen belül megvalósul azt követően, hogy az operátor megerősítette az aktiválást.
6.) Ezt követően lefut a szoftver aktualizálásának ellenőrzése. Ha a Set-Top box a szatellit OT jelén
keresztül aktuálisabb szoftververziót talál, a DIGI box automatikusan megkérdezi Önt, kívánja-e a
szoftver aktualizálását. Ilyen esetben mindig a szoftver legaktuálisabb verzióra történő aktualizálását

Frissítés
Új szofverfrissités érhetö el
Frissiteni kiván?
Igen
Kilép
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kell megerősíteni. Az aktualizálás folyamata néhány percig is eltarthat. Ezen idő alatt a Set-Top
boxot tilos lekapcsolni az elektromos hálózatról!!! Ne szakítsa meg ezt a folyamatot, ne kapcsolja le
a berendezést az elektromos hálózatról, és várja meg, amíg a berendezés befejezi ezt a folyamatot.
7.) A firmware aktualizálását követően a Set-Top boxot ki kell kapcsolni. A Set-Top boxot hagyja
legalább 5 percig kikapcsolt üzemmódban.
SD v00.00.00.01 MRS v00.00.00.02

02.6010

Software Update
Do not switch off power supply. This process will take several
minutes.

0 %

8.) Gratulálunk, a telepítés minden lépésével sikeresen megbirkózott. Ettől a pillanattól kezdve
nézheti a DIGI Slovakia cég által biztosított digitális televízióját.

Szerviz és támogatás
A szerelés során segítségként ajánljuk a videó útmutató megtekintését, melyet megtalál
a honlapunkon:www.digislovakia.sk
Abban az esetben, ha a folyamat során nem járt sikerrel, és a berendezés beállításához
segítségre lenne szüksége, munkanapokon 8.00 – 21.00 óra között, hétvégén és az ünnepek
alatt 9.00 – 21.00 óra között hívja az ügyfélszolgálatunkat.
Ha a telepítés elvégzéséhez műszaki alkalmazottunk segítségét kívánja igénybe venni, hívja
a 0850 211 112 számot. A műszaki alkalmazottunk általi telepítés díjköteles, mégpedig a DIGI
Slovakia, s.r.o. aktuális árjegyzéke szerint.
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zákaznícka linka: 0850 211 112

