Myvideo tv box –ის პირველადი ჩართვა და კონფიგურირება

1. ჩადეთ AAA ტიპის ბატარეები დისტანციური მართვის პულტში.

9. თუ ETHERNET შემთხვევაში IP მისამართი ხელითაა გასაწერი, მაშინ

2. გადართეთ ტელევიზორი იმ წყაროზე (SOURCE), რომლის
მეშვეობითაც თქვენ უკვე მოახდინეთ myvideo tv box -ისა და
ტელევიზორის მიერთება (HDMI1, HDMI2, HDMI3 ან
VIDEO1 VIDEO2)

შეიყვანეთ სათანადო მონაცემები.

3. ჩართეთ myvideo tv box დისტანციური მართვის პულტის
მეშვეობით.
4. myvideo tv box ჩართვისას მის წინა პანელზე წითელი ნათურა
გალურჯდება
5. დაელოდეთ myvideo tv box -ის საოპერაციო სისტემის ჩატვირთვას
6. ეკრანზე გამოჩნდება myvideo მთავარი გვერდი
7. დისტანციური პულტის ნავიგაციური ისრების მეშვეობით შედით
პუნქტ პარამეტრებში
8. იმისდა მიხედვით გაქვთ ETHERNET

თუ WIFI

შეერთება,

10. WIFI
მიერთების შემთხვევაში მოძებნეთ თქვენი ქსელის
დასახელება მასზე დაწკაპუნებისა და სათანადო პაროლის შეყვანის
შემდეგ თქვენ მიუერთდებით თქვენს ქსელს.

მონიშნეთ სათანადო პუნქტი და გააქტიურეთ შეერთება.

ერთხელ პაროლის შეყვანის შემდეგ myvideo tv box ყოველი
ჩართვისას თავად დაუკავშირდება თქვენს უმავთულო ქსელს

● დააწექით დისტანციური მართვის პუნქტზე ღილაკს HOME

ეკრანის ზომების გასწორება

● თქვენ მოხვდებით სერვისების მთავარ გვერდზე, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ
აირჩიოთ ის სერვისი, რომლის გამოყენებასაც აპირებთ.

1. შედით პუნქტში პარამეტრები->DISPLAY-> SCREEN SCALE

● თუ გსურთ შეამოწმოთ თქვენი ინტერნეტ სიჩქარე მთავარი გვერდიდან დააწექით
ღილაკს ეკრანზე speedtest

გახსოვდეთ myvideo tv box ის გამართული მუშაობისათვის აუცილებელია სიჩქარე
გქონდეთ არანაკლებ 3 მეგაბიტ/წმ -ისა.
ავტორიზაცია
myvideo tv box ის სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ
რეგისტირებული ხართ საიტზე myvideo.ge
იმ შემთხვევაში თუ თქვენ უკვე რეგისტირებული ხართ myvideo.ge ზე myvideo tv box ის
პირველი ჩართვისას სათანადო ველებში შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები და დააჭირეთ
მართვის პულტზე ღილაკს OK
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ხართ რეგისტრირებული myvideo.ge ზე, მაშინ გაიარეთ
რეგისტრაცია საიტზე, დაიმახსოვრეთ თქვენი მონაცემები და შემდეგ გაიარეთ ამ
მონაცემებით ავტორიზაცია myvideo tv box ზე.

2. დისტანციური პულტის სანავიგაციო ისრების მეშვეობით მეშვეობით

ავტორიზაციის გავლა ხდება მხოლოდ პირველი ჩართვისას.

გაასწორეთ

და

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ სხვა მომხმარებლის ანგარიშით შესვლა სათანადოდ

ან

მთავარ გვერდზე ღილაკი logout მეშვეობით გამოდის სისტემიდან და თავიდან

გამოსახულება

დაამახსოვრებინეთ

ეკრანზე

თქვენს

ღილაკ

save

ტელევიზორზე
ზე

დაწოლით

დისტანციურ პულტზე ღილაკი back დაწოლით

გაიარეთ ავტორიზაცია სასურველი ანგარიშით.
ამრიგად ავტორიზაციის შემდეგ თქვენ მიიღებთ იმ სერვისებს, რომელზედაც გააჩნია
წვდომა კონკრეტული ანგარიშის მფლობელს.
Myvideo tv box ის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც უფასო ისე ფასიანი
მომსახურება
უფასო სერვისები:
ქართული სატელევიზიო არხები, კინოთეატრი, ვიდეოები, ამინდი, ნიუსები, ვალუტა,
რადიო და სხვა.
ფასიანი სერვისები:
ფასიანი ქართული სპორტული და კინო არხები 10 დღიანი გადახვევის სერვისით
უცხოური არხები 10 დღიანი გადახვევის სერვისით
იმისათვის რათა ჩაირთოთ დამატებითი სერვისები

თქვენს

Myvideo tv box ზე,

ამისათვის საჭიროა თქვენი მომხმარებლის ანგარიშზე შეიტანოთ სათანადო თანხა.
გადახდის მეთოდებს და დეტალურ ინსტრუქციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ

ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაციების შესრულების შემდეგ
თქვენი myvideo tv box უკვე მზადაა სამუშაოდ

ბმულზე
http://www.myvideo.ge/?act=balance
Myvideo tv box ის
მოგვმართოთ

გამოყენებასთან დაკავშირებული კითხვებით შეგიძლიათ

ტელეფონზე

tvbox@myvideo.ge

+995

2490049

ან

ელექტრონულ

ფოსტაზე

