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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να συνδέσετε το MasterBox 
ενσύρματα θα χρειαστείτε ένα 
καλώδιο Ethernet.  Τοποθετείστε το 
ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 
6 (θύρα ethernet) και το άλλο σε 
μια από τις διαθέσιμες θύρες του 
δρομολογητή σας (router). Κατόπιν το 
MasterBox είναι έτοιμο για χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Το κουτί του εξοπλισμού που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας 
περιλαμβάνει:
1. Ένα MasterBox
2. Ένα τηλεχειριστήριο (για το MasterBox)
3. Ένα καλώδιο HDMI
4. Τροφοδοτικό ρεύματος
5. Έντυπο με οδηγίες σύνδεσης στο Internet

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βήμα 1: 
Συνδέετε το MasterBox (5. θύρα HDMI)  με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας 
το καλώδιο HDMI που θα βρείτε στην συσκευασία.
Βήμα 2:
Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας (7. θύρα καλωδίου παροχής ρεύματος) 
και στη συνέχεια στην πρίζα.
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ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi
Για να ρυθμίσουμε το Wi-Fi θα 
χρειαστούμε το τηλεχειριστήριο 
του MasterBox ή ένα ποντίκι 
και ένα πληκτρολόγιο τα οποία 
συνδέουμε στις θύρες USB που 
υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του.

Βήμα 1:

Από το κεντρικό μενού 
που εμφανίζεται στην 
τηλεόραση επιλέγουμε με 
τα βελάκια κατεύθυνσης 
του τηλεχειριστήριου το 
μενού           και πατάμε το

ΘΎΡΕΣ USB
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΟΝΤΊΚΊΟΎ

Επιστροφή στην
ΑΡΧΊΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΕΠΊΛΟΓΗ 
ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗΣ
δεξιά/αριστερά

πάνω/κάτω

ΟΚ
Πιέστε για
ΕΠΊΛΟΓΗ

ΠΊΣΩ
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Βήμα 2:

Επιλέγουμε από την καρτέλα 
των εφαρμογών το εικονίδιο 
των ρυθμίσεων (settings) εικ. 2.

Επιλέγουμε το “Network & In-
ternet” και πατάμε το
εικ. 2.1
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Βήμα 3:

Ενεργοποιούμε το Wi-Fi
πατώντας το από το 
τηλεχειριστήριο.

(O διακόπτης αλλάζει 
χρώμα και η ένδειξη 
γίνεται ON). εικ. 3.1

Βήμα 4:

Mε τα βελάκια κατεύθυνσης 
του τηλεχειριστήριου 
μεταβαίνουμε στο Wi-Fi που 
επιθυμούμε να συνδεθούμε 
και πατάμε το 

Βήμα 5:

Στο πεδίο «Password» γράφουμε τον 
κωδικό του Wi-Fi. Στο κάτω μέρος της 
οθόνης εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο, 
όπου επιλέγουμε τους χαρακτήρες που 
επιθυμούμε με τα βελάκια κατεύθυνσης 
του τηλεχειριστήριου. 
Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολό-
γηση του κωδικού, πατάμε το κουμπί   
και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγου-
με το «CONNECT» με το 

3

3.1

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα να εμφανίζει λίστα με όλα τα διαθέσιμα 
ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο 
που βρίσκεστε.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περιμένουμε ώσπου να βεβαιωθούμε ότι συνδέθηκε στο Wi-Fi. 
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Βήμα 6: 

Αφού συνδεθεί το 

MasterBox στο Wi-Fi πα-

τάμε το          από το τη-

λεχειριστήριο και με τα 

βελάκια κατεύθυνσης επι-

λέγουμε το εικονίδιο του 

μενού         και στην συνέ-

χεια επιλέγουμε την εφαρ-

μογή της HealthMedia και 

πατάμε
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Περιάνδρου & 25ης Μαρτίου 17,

Κιάτο Κορινθίας, 20200

www.pro-othisi.gr

info@pro-othisi.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης: 27420.21188


