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Jak probíhá instalace Libli TV 

Instalace Libli TV je velmi jednoduchá a intuitivní. Zde naleznete detailní přehled toho, jak si Libli TV doma správně nainstalovat.  

Správné nastavení set-top boxu  

Set-top box vybalte a umístěte ideálně k Vaší televizi. V balení naleznete kromě set-top boxu i ovladač, napájecí kabel pro set-top box, HDMI a 
ethernetový kabel pro připojení do routeru a televize. Nejprve musíte spárovat ovladač k Vašemu set-top boxu. Pro správné spárování, prosím, 
dodržujte následující postup:  
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Jak poznám, že je ovladač úspěšně spárovaný?  

To, že je ovladač spárován je možné ověřit tím, že při zmáčknutí tlačítka problikne na set-top boxu LED světlo a ovladač reaguje na Vaše 
pokyny. V případě, že by ovladač přestal fungovat (nebyl správně spárován), lze postup znovu opakovat s tím, že zařízení vypojíte ze zásuvky a 
začnete od bodu č. 3. Pokud ovladač nereaguje správně nebo vůbec a již jste zadali párovací kód, nebojte se, spárování ovladače se set-top 
boxem nemá dopad na nastavení služby, kód již nebudete muset znovu zadávat.  

Možnosti instalace  

Připojení obrazového a zvukového signálu  

Pokud Vaše TV nemá HDMI konektor, můžete set-top box propojit s TV pomocí A/V kabelu.  

Zapojení domácího kina či HiFi  

1. Pokud máte domácí kino či HiFi s HDMI vstupem, propojte set-top box s Vaším domácím kinem pomocí HDMI kabelu a HDMI 
výstup domácího kina s TV pomocí dalšího HDMI kabelu. 

2. Pokud máte domácí kino či HiFi bez HDMI vstupu, propojte set-top box s Vaší TV pomocí HDMI kabelu a poté propojte 
domácí kino či HiFi s TV pomocí S/PDIF či optického TOSLINK kabelu (podle toho, jaký typ konektoru je na Vašem zařízení k 
dispozici).  Vezměte prosím na vědomí, že zvolený typ zapojení může vyžadovat přenastavení Vaší TV tak, aby mohl být 
digitální výstup z TV správně přenášen do dalšího zařízení.  Případně můžete optickým Mini-Toslink kabelem propojit A/V 
konektor set-top boxu s jedním z optických vstupů Vašeho domácího kina.   

3. Pro připojení analogového zvukového zařízení propojte A/V konektor set-top boxu s Vaším zvukovým zařízením pomocí 
3,5mm jack – 2xRCA kabelem.   

UPOZORNĚNÍ: Balení set-top boxu obsahuje 1x napájecí adaptér, 1x HDMI kabel a 1x ethernetový kabel  

Umístění  

Set-top box nikdy neumisťujte na nebo poblíž jakýkoli zdroj tepla, jako jsou např. i jiná elektronická zařízení. Takové umístění muže způsobit 
snížení životnosti, neopravitelné poškození či poruchy set-top boxu. Zařízení lze používat při teplotě okolí pod 40° C. Ujistěte se, že je v okolí 
set-top boxu dostatečný prostor umožňující cirkulaci vzduchu.  

Set-top box je navržen tak, aby stál na vodorovném povrchu. Může být také připevněn na zeď pomocí zdířek na spodní straně zařízení.  

Ujistěte se prosím, že mezi přední stranou set-top boxu a dálkovým ovladačem je přímý výhled. Moderní ploché TV a nízkoenergetické žárovky 
vyzařují světlo, které může v některých případech ovlivňovat infračervený signál z dálkového ovladače.  

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, zkuste změnit umístění set-top boxu vůči dálkovému ovladači.  
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Arris VIP4205 přehled  

To, že je ovladač spárován je možné ověřit tím, že při zmáčknutí tlačítka problikne na set-top boxu LED světlo a ovladač reaguje na Vaše 

pokyny. V případě, že by ovladač přestal fungovat (nebyl správně spárován), lze postup znovu opakovat s tím, že zařízení vypojíte ze zásuvky a 

začnete od bodu č. 3. Pokud ovladač nereaguje správně nebo vůbec a již jste zadali párovací kód, nebojte se, spárování ovladače se set-top 

boxem nemá dopad na nastavení služby, kód již nebudete muset znovu zadávat.  
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Natavení a aktivace služby Libli TV  

1. Po zapnutí set-top boxu budete vyzváni k zadání párovacího kódu, který jste obdrželi e-mailem nebo SMS po své 
objednávce.   

2. Po úspěšné aktivaci Vám zašleme přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní Libli TV, kam se můžete přihlásit i na 
ostatních Vámi zvolených zařízeních a spravovat jejich počet. Do uživatelského rozhraní se dostanete přímo z našeho webu 
libli.tv. Případně si můžete na svá mobilní zařízení stáhnout aplikaci Libli TV.   

3. Libli TV můžete využívat s jakýmkoliv vhodným druhem internetového připojení. Podrobný návod ke službě naleznete na 
stránkách www.libli.cz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


