informÁcie k zriadeniu
optickej služby v byte
zriadenie
samoinštalÁciou:
ak už mÁte zriadenÚ
optickÚ zÁsuvku:
1. Potrebné koncové zariadenie pre optické služby vám doručí kuriér.
2. Všetky zariadenia si zapájate a inštalujete sami podľa priloženého
samoinštalačného návodu.
3. Ak je zapojenie pre vás ťažký oriešok, dodatočne si môžete
objednať za poplatok inštaláciu technikom cez službu Pôjdeto.

ak optickÚ zÁsuvku
zriadenÚ nemÁte:
1. Všetky koncové zariadenia k optickej službe doručí technik.
2. Mimo vášho bytu vykoná všetky potrebné aktivity pre napojenie
sa na optický bod.
3. Následne vo vašom byte vyvŕta prieraz a potiahne optický kábel
k najbližšej elektrickej zásuvke, aby zapojil koncové zariadenie
pre optickú službu*.
4. Ostatné zariadenia ako router, Magio Box si následne inštalujete
sami podľa priloženého samoinštalačného návodu.
5. V prípade potreby si môžete doobjednať za poplatok inštaláciu
technikom cez službu Pôjdeto.

zriadenie technikom
za poplatok podľa cennÍka st:
ak už mÁte zriadenÚ
optickÚ zÁsuvku:
1. Potrebné koncové zariadenie pre optické služby prinesie
so sebou technik.
2. Následne vykoná všetky potrebné aktivity definované
pre inštaláciu technikom**.

ak optickÚ zÁsuvku
zriadenÚ nemÁte:
1. Technik prevŕta prieraz k najbližšej elektrickej zásuvke vo vašom
byte, aby zriadil optickú zásuvku a zapojil koncové zariadenie
pre optickú službu.
2. Následne zapojí a sfunkční všetky ostatné koncové zariadenia.
Poznámka: Ak ste si k službe Magio TV objednali 4 Magio Boxy, pri inštalácii
3. a 4. Magio Boxu vám bude účtovaný ďalší poplatok za inštaláciu technikom
vo výške 19,90 € s DPH.

jedinečnÝ športovÝ zÁžitok
magio televÍzia už aj pre biznis

Široká ponuka televíznych kanálov s právami na verejné šírenie obsahu pomôže zvýšiť
tržby aj vašej prevádzke. Až 130 priamych prenosov mesačne, vrátane prestížnych
* Technik nelištuje káble v byte, neposúva a neprenáša nábytok.
** Aktivity realizované technikom :
futbalových súťaží Premier League a Liga Majstrov,
prenese
priamo
zariadení: do 20vašich
m eth. káblazákazníkov
spolu pre všetky koncové
zariadenia.
§Prepojenie
Pripojenie koncového zariadenia do zásuvky.
§
potrebujete
pomoc?
prvého Magio Boxu.
na štadión medzi
divákov a ponúkne im jedinečný
športový
zážitok.
§Pripojenie
Prepojenie koncového zariadenia/Magio Boxu káblom, ak ide o rôzne miestnosti/
§
www.pojdeto.sk
poschodia) – nutné vŕtanie.
0800 800 700
je 2. Magio Box/PC v inej miestnosti ako router – možnosť použiť Powerline.
§AkPrichytenie
kábla
o stenu,Channel
zatiahnutie do externých chráničiek, voľné položenie na podlahu/
raster kanálov: Digi 1,2,3,4,5, Eurosport, Eurosport
Golf
§za nábytok2,/do
zákazníkom otvoreného podhľadu, začistenie stôp (bez maľovania).

§

Ak požadujete aj iné aktivity, ako sú uvedené v rozsahu prác pre inštaláciu technikom,
môžete si ich doobjednať za poplatok cez Pôjdeto – technik tak urobí za vás.

postup zriadenia
optickej služby v byte
1

2

Technik prevŕta otvor z chodby do bytu, cez ktorý k vám
dovedie kábel z príslušného optického bodu.

3

Optický kábel následne dotiahne po elektrickú zásuvku
najbližšie k vašim vstupným dverám.

4

Na tomto mieste technik vyvŕta nový otvor na uchytenie
optickej zásuvky.

5

Zriadi optickú zásuvku a zapojí optický kábel.

6

Technik zapojí kábel do splittera na chodbe pred bytom.

7

Následne prepojí káble pred bytovým domom.

8

Pomoc nášho technika si môžete kedykoľvek doobjednať cez
službu Pôjdeto.

potrebujete pomoc?
www.pojdeto.sk
0800 800 700

Technik spojazdní zariadenia. Pri samoinštalácii si zariadenia
spojazdníte sami podľa priloženého manuálu.

