
Kuidas installeerida
Go3 digiboksi?
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Lülitab digiboksi sisse/välja
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Kuidas ühendada digiboks televiisoriga?

Kuidas digiboksi kasutada?

Ühendage oma digiboks vooluvõrku;

Kui soovite digiboksi internetiga ühendada kaabli abil, siis ühendage
kaabel ruuterist otse digiboksi. Parima pildikvaliteedi saavutamiseks,
soovitame WiFi asemel kasutada võrgukaablit;

Ühendage digiboks teleriga HDMI-kaabli abil ja valige oma teleris
vastav allikas (source);
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2.

3.

Samm 1. Vali enda eelistatud keel
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Kui soovid seadistamist jätkata läbi teleri, siis vali “jäta vahele”

Või seadista teler enda Android telefoniga. Vali “Jätka”
Täiendavad juhised: lk. 10





Samm 2. Vali seadistamise meetod.
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Samm 3: Kui Teil on WIFI ühendus, siis valige võrk

Vali enda WiFi võrk ja sisesta parool. Kui sa ühendasid digiboksi läbi
võrgukaablii, siis võid selle sammu vahele jätta.
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Samm 4.

Kiiremaks ühendamiseks jäta Google sisselogimine vahele.

Kui siiski soovid Google´ga sisse logida, siis vaata juhendit 13. leheküljel.
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Samm 5. Kinnitused

Vajutades “Jätka” nõustute te Google´i kasutamistingimustega ning
Google´i privaatsuspoliitika ja Google Play teenuse tingimustega.
Nendega nõustumine on jätkamiseks  kohustuslik.  Järgmisena näete
“asukoha teave” ja “aita parandada Androidi teenuseid” - need nõusolekud
on valikulised. 
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Hästi tehtud! Sinu Go3 digiboks on edukalt installitud. Võid nüüd läbi käia
need funktsioonid, mis on sulle saadaval ja lõpetada installeerimise protsessi.
Naudi veel rohkem meelelahutust enda teleriekraanilt!
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* Kui sa muudad meelt ja soovid ikkagi Google´ga sisselogida, siis vali
“teated” Go3 küljemenüüst ja tee seda seal
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Seadista teler enda
Android telefoniga

* Edasised juhised  leheküljel nr. 3
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Logi sisse läbi Androidi telefoni

2

Jälgi juhiseid ekraanil

2

1
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Logi sisse läbi Androidi telefoni

Jälgi juhiseid ekraanil
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Logi enda Google´i
kontole sisse

* Edasised juhised  leheküljel nr. 5
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Vali kahe variandi vahel:

Kasuta enda sülearvutit või telefoni, et pääseda ligi endal Google´i
kontole ja jälgi juhiseid (See ei ole saadaval, kui digiboks on ühendatud
läbi võrgukaabli)

Sisesta kehtiv Google konto e-mail ja parool manuaalselt, kasutades
selleks teleri pulti.





* Kui sul ei ole Google kontot siis mine accounts.google.com/signup lehele,
et luua konto. Konto loomiseks võid kasutada ükskõik mis kehtivat e-maili.

Logi enda Google´i kontole sisse
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Valikuline: Installi teised rakendused

Vali veel rakendusi, mida soovid lisaks installida ja vali “Jätka” Sa ei pruugi
seda sammu näha, kui ei ole varem teistel seadmetel rakendusi installinud.


