
HITRA NAVODILA
ZA NAMESTITEV IN AKTIVACIJO  

INNET PRIZEMNE DIGITALNE TELEVIZIJE

1. korak
Koaksialni kabel iz antene 
priključite v INNET digitalni TV 
sprejemnik (vhod RF IN).

2. korak
Povežite INNET digitalni TV sprejemnik in TV sprejemnik  
s HDMI kablom (vhod HDMI). Na TV sprejemniku z vašim 
daljincem nastavite vhod (source ali input  ) na HDMI 1 ali 
HDMI 2 (odvisno, v kateri vhod ste priključili HDMI kabel).

INNET digitalni TV sprejemnik TV sprejemnik



3. korak
INNET digitalni TV sprejemnik  
priključite na električno napajanje.

4. korak
V daljinski upravljalnik pred prvo uporabo 
vstavite dve AA bateriji. Z njim prižgite 
INNET digitalni TV sprejemnik.

2 x AA



5. korak
Pri prvem zagonu sprejemnika morate izbrati nekaj 
osnovnih nastavitev: 

1.  jezik prikaza menijev (slovenski); 

2.  ločljivost slike (1080i); 

3.  nastavitve antene - Booster Voltage (Vklj.); 

4.  zaženite samodejno iskanje kanalov. Pri drugem
          samodejnem iskanju kanalov naprava zahteva
          privzeto PIN kodo.

     Privzeta PIN koda:  0 0 0 0



6. korak
Odprite TV kanal POP TV. Kanal POP TV pustite odprt 
do 2 uri - dokler se naprava dokončno ne sinhronizira z 
omrežjem. Med tem časom ne preklapljajte med kanali!
Najkasneje v dveh urah se vam odklenejo vsi kanali. 
Želimo vam prijeten ogled!

7. korak

INNET TV d.o.o., Vilharjeva c. 29, 1000 Ljubljana
E-mail: info@innet-tv.si, spletna stran: www.innet-tv.si

Po preteku promocijskega obdobja, ko je omogočen brez plačen 
ogled kanalov (30 dni), imate za nadaljevanje spremljanja priljub-
ljenih TV programov na voljo dve možnosti:

1. sklenite naročniško razmerje z INNET TV na spletni strani 
www.innet-tv.si (kjer najdete tudi več informacij o naročniškem 
paketu) ali pri nekaterih pooblaščenih prodajalcih. 

2. odločite se za predplačniški paket in polnite vaš račun po 
potrebi (na mesečnem nivoju) s predplačniškimi kuponi, ki jih 
lahko kupite v poslovalnicah Pošte Slovenije in Petrola (polnitev 
preko mobilnih telefonov ali preko spletne strani www.innet-tv.si). 
V tem primeru vam ni treba skleniti naročniške pogodbe.

Več informacij o paketih, sklenitvi naročniškega razmerja in mož
nostih nakupa pledplačniških kuponov najdete na spletni strani 
www.innettv.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 35 10.


