CN 1110

przykładowe porty TV
dekoder (widok od tyłu)

HDMI
(cyfrowa jakość)

Instrukcja podłączenia zestawu
SCART
(analogowa jakość)

Opcje połączenia dekodera z TV
Zawartość pakietu instalacyjnego dekodera:

pilot

baterie (2 szt.)

kabel Composite
– SCART

kabel HDMI

zasilacz

dekoder

Opis funkcji pilota

kabel Ethernet

instrukcja
podłączenia

Klawisze numeryczne od 0 do 9:
wprowadzanie numerów
programów oraz tekstu i cyfr
w wyszukiwarkach

DEL: usuń znak znajdujący się
przed kursorem *

Wprowadzanie symboli **

Metody wprowadzania:
przełączaj pomiędzy numerami,
małymi i dużymi literami,
symbolami **

Dostosowanie wielkości obrazu
do ekranu telewizora

Przed przystąpieniem do instalacji, prosimy także o przygotowanie
następujących elementów z pakietu instalacyjnego routera:

Stop: zatrzymaj nagranie
albo odtwarzanie *

F.REV / F.FWD: szybkie
przewijanie nagrania do przodu
i do tyłu (szybkość 2-32) *
REC: nagrywanie *

zasilacz

kabel Ethernet
(do połączenia
komputera)

splitter

router
Technicolor
TG 589vn

kabel
telefoniczny

Setup: przejdź do menu ustawień
Home: powrót do strony głównej **

* przyciski, które będą aktywne wyłącznie w dekoderach z twardym dyskiem
** przyciski, które będą aktywne wraz z wprowadzaniem kolejnych usług

Schemat podłączenia urządzeń
Prosimy, aby przeprowadzili Państwo instalację dopiero po otrzymaniu od Netii informacji potwierdzającej dostępność usług.
1. Podłączenie splittera

2. Podłączenie telefonu

3. Podłączenie routera

4. Podłączenie komputera

Prosimy podłączyć splitter do gniazdka
telefonicznego (wcześniej odłączyć telefon).

Odłączony z gniazdka telefonicznego kabel
telefonu prosimy podłączyć do portu PHONE
w splitterze.

Prosimy podłączyć szary kabel telefoniczny
do portu ADSL w splitterze, i do portu DSL
w routerze.

Kabel Ethernet (z żółtymi końcówkami)
prosimy podłączyć do portu Ethernet
w komputerze oraz do żółtego gniazda
ETH 1, 2 lub 3 w routerze.

PHONE – port
do podłączenia
telefonu

ADSL – port
do podłączenia
routera

ADSL – port
do podłączenia routera

PHONE – port
do podłączenia
telefonu

DSL – port do połączenia
routera ze splitterem

port Ethernet
w komputerze

porty ETH 1, 2, 3
w routerze

5. Podłączenie zasilania routera

gniazdko
telefoniczne

gniazdo Ethernet
w komputerze

Prosimy podłączyć zasilacz do gniazda
zasilania w routerze, a następnie włączyć
zasilanie routera poprzez przełączenie
przycisku „O/I” z tyłu urządzenia do pozycji „I”.

1.

2.
zzasilacz 230V

4.

splitter
gniazdo zasilania
w routerze

kabel Ethernet
(z żółtymi końcówkami)

3.

przełącznik
„O/I”

6. Podłączenie dekodera do routera
Prosimy podłączyć kabel Ethernet
(dostarczony razem z dekoderem) do portu
ETH 4 w routerze i do portu ETH w dekoderze.

kabel telefoniczny
(szary)

5.

DSL

WAN

ETH 1

ETH 2

ETH 3

zasilacz 230V

ETH 4

port ETH 4
w routerze

router Technicolor TG 589vn
(widok od tyłu)

port ETH
w dekoderze

7. Podłączenie dekodera do TV
Prosimy podłączyć kabel HDMI (dostarczony
razem z dekoderem) do portu HDMI
w dekoderze i do portu HDMI w TV.

6.

* inna opcja połączenia dekodera z TV (SCART) jest
przedstawiona w tabeli na odwrocie instrukcji

kabel
Ethernet

8.

zasilacz 230V

dekoder
(widok od tyłu)

port HDMI
w dekoderze

porty HDMI w TV

8. Podłączenie zasilania dekodera
kabel
HDMI

Prosimy podłączyć zasilacz do gniazda
zasilania w dekoderze.
7.

zasilacz 230V

gniazdo zasilania
w dekoderze

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących instalacji, do Państwa dyspozycji pozostają nasi specjaliści dostępni pod numerem infonetii: 801 802 803
(koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryﬁkacyjnej).
Więcej informacji o usłudze Szybki Internet z usługą telewizyjną znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.netia.pl/tv.

