GRATULUJEME K NÁKUPU SMART TV OD JVC
S APLIKACÍ SKYLINK LIVE TV A BALÍČKEM
KOMBI NA 90 DNÍ ZDARMA
Jen několik kroků vás dělí od sledování vašich
oblíbených TV pořadů, filmů a seriálů.

1

Zapojte vaši Smart TV dle přiloženého návodu od výrobce a připojte ji k internetu.*

2

Aplikaci Skylink Live TV naleznete již předinstalovanou ve vaší nové televizi. Nyní je nutné aplikaci spárovat se Skylink účtem
prostřednictvím mobilní aplikace.

3

Stáhněte si aplikaci Skylink Live TV do vašeho mobilu či tabletu z App Store nebo Google Play.

4

Přihlaste se do aplikace Skylink Live TV
— Jste zákazníkem Skylinku? Přihlaste se pomocí vašeho e-mailu a hesla, které používáte k vašemu Skylink účtu
— Nejste zákazníkem Skylinku? Založte si Skylink účet na www.vyzkousejskylink.cz

5

Spusťte aplikaci Skylink Live TV ve vaší Smart TV.

6

Klikněte na Přihlásit se. Na obrazovce se objeví QR kód.

7

V mobilu nebo tabletu si otevřete aplikaci Skylink Live TV. V Menu nabídce vyberte Nastavení a zvolte Spárovat s QR kódem.

8

Namiřte fotoaparát mobilu nebo tabletu na QR kód na obrazovce vaší televize.

AKTIVACE BALÍČKU KOMBI NA 90 DNÍ ZDARMA**
— Na váš e-mail jste obdrželi dárkový poukaz s kódem
AKTIVACE SLUŽBY
POMOCÍ POUKAZU
Dostali jste kupón nebo
dárkový poukaz? Aktivujte
si jej jednoduše a rychle.

AKTIVOVAT

— Pro aktivaci se přihlaste k vašemu Skylink účtu na https://zona.skylink.cz
— Klikněte na „Aktivace služby pomocí poukazu“
— Zadejte kód a klikněte AKTIVOVAT

Více informací o aplikaci Skylink Live TV naleznete na www.skylink.cz/centrum-podpory
* Pro kvalitnější příjem připojte Smart TV k internetu přes ethernetový kabel (LAN).
** Balíček KOMBI na 90 dní zdarma nelze využít na satelitní kartě

VYUŽIJTE VŠECHNY VÝHODY SLUŽBY
SKYLINK LIVE TV
Sledování až na 4 zařízeních současně
7denní archiv pořadů včetně spuštění právě běžícího pořadu od začátku
Přístup do videopůjčovny filmů a seriálů
Přístupná nyní po celé EU

Více na www.skylink.cz/livetv

