GRATULUJEME K NÁKUPU SMART TV OD JVC
S APLIKÁCIOU SKYLINK LIVE TV A S BALÍČKOM KOMBI
NA 90 DNÍ ZADARMO
Len niekoľko krokov vás delí od sledovania vašich
obľúbených TV programov, filmov a seriálov.

1

Zapojte váš Smart TV podľa priloženého návodu od výrobcu a pripojte ho k internetu.*

2

Aplikáciu Skylink Live TV nájdete už predinštalovanú vo vašej novej televízii. Následne je nutné aplikáciu spárovať so Skylink
účtom prostredníctvom aplikácie.

3

Stiahnite si aplikáciu Skylink Live TV do vášho mobilu či tabletu z App Store alebo Google Play.

4

Prihláste sa do aplikácie Skylink Live TV.
— Ste zákazníkom Skylinku? Prihláste sa pomocou vášho e-mailu a hesla, ktoré používate k vášmu Skylink účtu

— Nie ste zákazníkom Skylinku? Založte si Skylink účet na www.vyskusajskylink.sk

5

Spustite aplikáciu Skylink Live TV vo vašej Smart TV.

6

Kliknite na Prihlásiť sa. Na obrazovke sa objaví QR kód.

7

V mobile alebo tablete si otvorte aplikáciu Skylink Live TV. V Menu ponuke vyberte Nastavenia a zvoľte Spárovať s QR kódom.

8

Namierte fotoaparát mobilu alebo tabletu na QR kód na obrazovke vášho televízora.

AKTIVÁCIA BALÍČKA KOMBI NA 90 DNÍ ZADARMO**
— Na váš e-mail ste dostali darčekový poukaz s kódom
AKTIVÁCIA SLUŽBY
PROSTREDNÍCTVOM
POUKAZU
Dostali ste kupón alebo
darčekový poukaz? Aktivujte
si ho jednoducho a rýchlo.

AKTIVOVAŤ

— Pre aktiváciu sa prihláste k vášmu Skylink účtu na https://zona.skylink.sk
— Kliknite na „Aktivácia služby pomocou poukazu“
— Zadajte kód a kliknite AKTIVOVAŤ

Viac informácií o aplikácii Skylink Live TV nájdete na www.skylink.sk/centrum-podpory
* Pre kvalitnejší príjem pripojte Smart TV k internetu cez ethernetový kábel (LAN)
** Balíček KOMBI na 90 dní zadarmo nemožno využiť na satelitnej karte

VYUŽITE VŠETKY VÝHODY SLUŽBY
SKYLINK LIVE TV
Sledovanie až na 4 zariadeniach súčasne
7-dňový archív programov vrátane spustenia vysielaného programu od začiatku
Prístup do videopožičovne filmov a seriálov
Teraz prístupná po celej EÚ

Viac na www.skylink.sk/livetv

