Návod na přihlášení ke službě Nordic TV
přehrávání a správa účtu a počtu zařízení
I.

Objednávka Nordic TV

Po objednání služby Nordic TV vám budou e-mailem poslány přihlašovací údaje do webového rozhraní Nordic TV přehrávání,
kde můžete nejen sledovat své oblíbené pořady, ale také spravovat svůj účet.
Kdy dostanete přihlašovací údaje?
1.

V případě, že jste si objednali službu bez zařízení (set-top boxu), přihlašovací údaje vám budou e-mailem poslány několik
minut po elektronickém potvrzení objednávky.

2.

V případě, že jste si objednali službu se zařízením (set-top boxem), přihlašovací údaje vám budou poslány e-mailem několik
minut po převzetí zařízení.

3.

V případě, že jste si objednali zařízení spolu s naším internetem a zařízení vám bude instalovat náš technik, přihlašovací údaje
vám budou poslány e-mailem po instalaci internetu.

II. Přihlášení ke službě Nordic TV přehrávání
Ke službě Nordic TV přehrávání se připojíte:
1.

z vaší Nordic samoobsluhy, přes sekci Nordic TV

2.

z webových stránek Nordic Telecom v sekci Nordic TV – přehrávání

3.

zadáním stránky https://sleduj-nordic.tv do vašeho internetového prohlížeče

Na stránkách Nordic TV přehrávání musíte zadat své přihlašovací údaje. Přihlašovací jméno/Login jste obdrželi e-mailem a máte
ho uložený i ve vaší Nordic samoobsluze. Prvotní heslo vám bylo zasláno po potvrzení objednávky nebo převzetí set-top boxu
a máte ho také uložené v samoobsluze.
V případě, že jste své heslo zapomněli, můžete si na stránce jednoduše vygenerovat nové heslo.

800 80 70 60
www.nordictelecom.cz

III. Sledování Nordic TV přes počítač a správa počtu zařízení
•

Sledování programů

Pro sledování vaší aktuální programové nabídky zvolte sekci Televize (1), která je umístěna vlevo na horní liště. Pořadí programů
si můžete jednoduše změnit v pravém rohu (2) obrazovky.
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•

Poslouchání rádia

Pro poslech vašich oblíbených rádiových stanic zvolte sekci Rádio (1), která je umístěna vlevo na horní liště. Pořadí stanic si
můžete jednoduše změnit v pravém rohu (2) obrazovky.
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•

Aktuální TV program

Programovou nabídku pro jednotlivé dny naleznete v sekci TV program (1), která je umístěna vlevo na horní liště. Filmy i seriály
můžete shlédnout zpětně i tak, že si změníte den, ve kterém byl daný pořad vysílán. Následně zvolte program, který vás zajímá,
a klikněte na tlačítko „Přehrát“. Pořad si můžete nahrát také kliknutím na tlačítko „Nahrát“. Pokud chcete nahrát všechny dostupné
epizody seriálu stačí kliknout na tlačítko „Nahrát seriál“.
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•

Vaše nahrané pořady

Všechny své nahrané pořady naleznete v sekci Nahrávky (1) umístěné vlevo na horní části lišty. K dispozici máte až 120 hodin
nahrávek, které můžete jednoduše přehrát (2) anebo smazat (3).
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•

Nastavení přehrávání na vašich zařízeních

Všechna připojená zařízení a jejich párovací kódy naleznete v sekci Nastavení (1). Do záložky Nastavení se dostanete kliknutím na
ikonu ozubeného kola (1) umístěného vpravo na horní časti lišty. Párovací PIN kódy naleznete také ve vaší samoobsluze.
V sekci Moje zařízení (2) naleznete přehled všech připojených zařízení, která můžete jednoduše odpárovat a zařízení tím od
Nordic TV odpojit.
Pro připojení vaší Smart TV si stáhněte do televize aplikaci Nordic TV New, následně klikněte na možnost „Přidat zařízení“ (3)
a zadejte párovací kód, který je zobrazen na obrazovce televize. Do dalších mobilních zařízení, notebooku a PC se přihlašujete
přes svoje přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení do služby Nordic TV přehrávání
dostupné na stránkách https://sleduj-nordic.tv
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•

Profil – nastavení rodičovského zámku a hesla

Pokud si chcete změnit heslo do služby Nordic TV přehrávání, přejděte do sekce Profil (1), kterou naleznete po kliknutí na ikonu
ozubeného kola (2) umístěného vpravo na horní částí lišty. V této sekci si také můžete nastavit rodičovský zámek (3), kterým
následně uzamknete obsah, který by neměly sledovat vaše děti.
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•

Nastavení pořadí kanálů

Nastavení pořadí kanálů provedete jednoduše přesunutím ikony vybraného kanálu na jiné místo.
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