NÁVOD NA SPREVÁDZKOVANIE
INTERNETU, TELEVÍZIE
A TELEFÓNU oD UPC
1. časť - zapojenie modemu a telefónu

Vitajte vo svete neobmedzených možností!
Ďakujeme vám za zakúpenie služieb od UPC. Na správnu funkciu internetu, interaktívnych funkcií
digitálnej televízie (TV Archívu, Videotéky MyPrime a Aplikácií) alebo telefónu musíte najskôr
zapojiť modem.

1. OBSAH BALÍČKA
A Modem

B Napájací zdroj

C UTP
(ethernetový) kábel

D Prepojovací koaxiálny kábel

so skrutkovacím konektorom typu F
(nie je súčasťou balíčka pri výmene modemu)

E Redukcia (adaptér)
na pripojenie do zásuvky káblovej televízie.
(Adaptér je dodaný len v prípade dvojvýstupovej zásuvky)

F Telefónny prístroj vrátane príslušenstva

(k službe UPC Telefón, ak bola objednaná a forma doručenia bola zvolená - kuriér)

V návode sú použité ilustračné obrázky a rôzne typy zariadení, ktoré nemusia zodpovedať finálne dodanému zariadeniu.

2. POSTUP ZAPOJENIA
Najskôr si, podľa objednaných služieb, vyberte správny postup zapojenia podľa bodov 2.1 alebo 2.2.
V prípade výmeny modemu za iný typ použite súčasný prepojovací kábel D a nový napájací zdroj B .

2.1 Postup zapojenia modemu v prípade, ak máte objednaný
UPC Internet samostatne alebo v kombinácii s ďalšími službami
(UPC Televízia a UPC Telefón)
1. Ak máte objednaný UPC Internet a Televíziu/Telefón a vo vašej domácnosti je dvojvýstupová
zásuvka, bol vám v balení dodaný aj adaptér E . Adaptér zapojte do zásuvky káblovej televízie
— do výstupu označeného TV. Ak máte v domácnosti trojvýstupovú zásuvku, adaptér nie je
potrebný a tento bod, prosím, preskočte (pozri schému ďalej v tomto návode).

2. Zásuvku káblovej televízie, výstup označený DATA a vstup modemu A označený CABLE
prepojte koaxiálnym káblom D . Ak máte v zásuvke aj adaptér E , zapojte koaxiálny kábel
do adaptéra do výstupu DATA (pozri schému ďalej v tomto návode).

3. Ethernetovým káblom C prepojte výstup vášho PC a vstup na zadnej strane káblového
modemu. Kábel zapojte do modemu do akéhokoľvek vstupu označeného ETHERNET (pozri
schému ďalej v tomto návode).

4. Káblový modem zapojte do elektrickej siete prostredníctvom sieťového adaptéra B podľa
obrázka na ďalšej strane.
5. Počkajte, kým sa rozsvietia kontrolky na prednom paneli káblového modemu. Toto môže trvať
až 30 minút. Ak kontrolky svietia (neblikajú), modem je pripravený na používanie. Kontrolka
ETHERNET, resp. LINK alebo PC, sa rozsvieti až po zapnutí počítača. Teraz zapnite počítač.

6. Registrácia káblového modemu:
- Po zapnutí počítača otvorte internetový prehliadač. Do okna prehliadača napíšte reg.upc.sk
a ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Svoje registračné údaje nájdete na tlačive
s názvom Údaje pre registráciu a správu konta.
Po úspešnom ukončení registrácie káblový modem
reštartujte odpojením od elektrickej siete. Počkajte
asi 10 sekúnd a zapnite modem znovu do elektrickej
siete. Kontrolky na modeme sa musia ustáliť,
nie blikať.
7. Ak chcete zapojiť HD Mediabox pre službu UPC Televízie alebo telefónny prístroj pre službu
UPC Telefón, postupujte, prosím, na ďalšej strane podľa bodu 2.3.
V prípade, ak používate iba UPC Internet, pokračujte podľa bodu 2.4.

2.2 Postup zapojenia modemu v prípade, ak máte objednanú
UPC Televíziu alebo Telefón samostatne bez UPC Internetu
1. Ak máte vo vašej domácnosti dvojvýstupovú zásuvku, bol vám v balení dodaný aj adaptér E .
Adaptér zapojte do zásuvky káblovej televízie — do výstupu označeného TV. Ak máte
v domácnosti trojvýstupovú zásuvku, adaptér nie je potrebný a tento bod, prosím, preskočte
(pozri schému ďalej v tomto návode).

2. Zásuvku káblovej televízie, výstup označený DATA a vstup modemu A označený CABLE
prepojte koaxiálnym káblom D (pozri schému ďalej v tomto návode).

3. Zapojte káblový modem do elektrickej siete prostredníctvom napájacieho adaptéra B
podľa obrázka.
4. Počkajte, kým sa rozsvietia kontrolky na prednom paneli káblového modemu. Toto môže trvať
až 30 minút. Ak kontrolky svietia (neblikajú), modem je pripravený na používanie.
5. Ďalej postupujte podľa bodu 2.3.

2.3 Zapojenie UPC Televízie alebo Telefónu (ak máte tieto služby objednané)
1. Pripojenie HD Mediaboxu pre službu UPC Televízia.
Kompletný postup zapojenia je uvedený v návode na inštaláciu UPC Televízie (2. časť zapojenie set-top boxu). Ak máte objednanú aj službu UPC Internet, najskôr dokončite inštaláciu
Internetu, až potom preveďte inštaláciu UPC Televízie. Na správne fungovanie služieb
Videotéka, alebo 7-dňový TV Archív je treba prepojiť modem a HD Mediabox. Prepojenie
vykonajte pomocou UTP kábla C (súčasť balenia HD Mediaboxu).
2. Pripojenie telefónneho prístroja pre službu UPC Telefón.
Ak máte objednanú telefónnu službu, vybaľte telefónny prístroj F a prepojte ho s modemom.
Použite na to kábel pribalený k telefónnemu prístroju, ktorý zapojte do výstupu TEL1
na modeme. Podrobný postup v bode 8 tohto návodu.
3. Pre kompletné nastavenie služby UPC Internet postupujte ďalej podľa bodu 2.4

2.4 Kontrolky modemu
Ak je všetko v poriadku, v priebehu niekoľkých minút sa rozsvietia kontrolky na prednej strane
modemu podľa typu zariadenia a budete môcť začať s používaním objednaných služieb.
V prípade, ak máte prepojený modem a PC pomocou ethernetového káblu a počítač nie je
pripojený k internetu, skontrolujte nastavenie sieťového pripojenia vo vašom PC podľa bodu 6
v tomto návode. Na pripojenie k internetu pomocou Wifi pokračujte bodom 3. Následne preveďte
zabezpečenie Wifi podľa bodu 5.

TECHNICOLOR TC7200 ED 3.0 Wi-Fi

COMPAL CH7465LG
ED 3.0 Wi-Fi

ConnectBox TG3492
ED 3.1 Wi-Fi

2.5 Schéma prepojenia modemu, telefónu a HD Mediaboxu

DODRŽIAVAJTE ZAPOJENIE
KOAXIÁLNEHO KÁBLA
PODĽA TYPU ZÁSUVIEK!
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3. PRIPOJENIE K INTERNETU POMOCOU WI-FI
1. Dodané zariadenie je už prednastavené na bezdrôtovú prevádzku. Názov predvolenej siete
(napr. SSID: UPC495317) a prednastavené heslo k sieti (napr. Password: OMPIYZDY) nájdete
na štítku na spodnej strane modemu. Pozor, pri zadávaní hesla je potrebné rozlišovať veľké
a malé písmená!

Poznámka:
Štítok sa môže odlišovať v závislosti od miestneho
nastavenia alebo požiadaviek.

2.

Otvorte sieťové pripojenia na svojom PC:
– Kliknite na Bezdrôtové pripojenia k sieti.
– S ystém vyhľadá dostupné siete, vyberte svoju sieť zodpovedajúcu názvu na štítku
modemu (napr. UPC495317).
– Kliknite na Pripojiť a zadajte heslo uvedené na štítku na spodnej strane modemu.
– Kliknite na Pripojiť.

3.	V prípade, že PC nie je pripojený k internetu, overte, prosím, že TCP/IP protokol vášho
PC pre bezdrôtovú sieť je nastavený na dynamickú IP adresu. Postup na rôzne operačné
systémy nájdete ďalej v tomto návode.

4. NASTAVENIE POŠTOVÉHO KLIENTA
E-mailové konto upcmail je možné nastaviť na akéhokoľvek poštového klienta.
Stačí len správne zadať príslušné informácie o konte.
E-mailová adresa — je vaša poštová adresa v celom tvare, ktorá vám bola pridelená
pri objednávaní služby UPC Internet, napr. vase.meno@upcmail.sk.
Typ servera — typ servera prichádzajúcej pošty je POP3.
Server prichádzajúcej pošty (POP3) — server POP3 je mail.upcmail.sk.
Server odchádzajúcej pošty (SMTP) — server SMTP je mail.upcmail.sk.
Používateľské meno — používateľské meno, inak aj Meno používateľa alebo Názov konta, je opäť
vaša celá e-mailová adresa, napr. vase.meno@upcmail.sk.
Heslo — je vaše aktuálne heslo, ktoré sa používa aj pri registrácii UPC Internetu.

5. ZABEZPEČENIE A ZMENA NÁZVU DOMÁCEJ WI-FI SIETE
5.1 Postup pre modem Compal CH7465LG a ConnectBox TG 3492LG

- Do okna prehliadača (adresného riadku) napíšte 192.168.0.1 a stlačte tlačidlo Enter.
Otvorí sa vám okno pre nastavenie jazyka.

- Zvoľte si jazyk Slovenčina a stlačte tlačidlo Next. Otvorí sa vám okno pre prihlásenie sa
do modemu a jeho nastavení.

- Zadajte používateľské heslo (nachádza sa na spodnej strane modemu označené ako Setting
password) a kliknite na tlačidlo Ďalej. Obrazovka vám zobrazí rad tipov, ktoré vám pomôžu
získať čo najviac z vášho WiFi pripojenia.

- Po zobrazení tipov na obrazovke, stlačte tlačidlo Pokračovať. Otvorí sa vám okno, v ktorom
máte možnosť zmeniť si názov Wifi siete a heslo.

- Na zmenu názvu Wifi siete alebo hesla kliknite na tlačidlo Zmeniť a zadajte nové údaje.
Aby sa zmeny prejavili, kliknite na tlačidlo Ďalej.

5.2 Postup pre modem Technicolor TC7200

- Do komunikačného riadka svojho internetového prehliadača napíšte 192.168.0.1,
potvrďte tlačidlom Enter a otvorí sa vám prihlasovacie okno.

- Prihláste sa do rozhrania modemu, používateľské meno i heslo je: admin.
- Po prihlásení kliknite v hornej lište na BEZDRÔTOVÝ.
- V okne Základné nastavenia bezdrôtového pripojenia si v poli SSID zmeňte prednastavený
názov siete a dajte Uložiť (tento názov Wi-Fi siete sa následne zobrazí na vašom zariadení,
keď budete vyhľadávať dostupné bezdrôtové siete).
- Vyberte Zabezpečenie v ľavej časti obrazovky, tu si môžete zmeniť heslo.

- Na záver nezabudnite všetko Uložiť.

6. NASTAVENIE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA
Ak sa váš počítač po zapojení modemu podľa tohto návodu nepripojí na internet, skontrolujte
nastavenie sieťového pripojenia podľa nižšie uvedeného postupu pre rôzne operačné systémy.

Pre Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10
Najskôr si otvorte nastavenie siete, a to:
a) buď kliknutím pravého tlačidla myši na ikone sietí
v oznamovacej oblasti (v pravom dolnom rohu
pri hodinách) a následným kliknutím na Otvoriť
centrum sietí a zdieľania,
b) alebo kliknutím na tlačidlá Štart > Ovládací panel
(Nastavenie v prípade Win 10) > Centrum sietí.
Ďalej pokračujte na Spravovať sieťové pripojenia /
zmeniť nastavenie adaptéra a dostanete sa k ikonke
Lokálne pripojenie (Ethernet v prípade Win 10).
Pravým tlačidlom myši zvoľte Vlastnosti a zaškrtnite
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Potom
označte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
a zvoľte Vlastnosti. V zobrazení označte Získať
adresu IP automaticky a Získať adresu servera DNS
automaticky. Ak nepoužívate Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6) odporúčame vám ho úplne
vypnúť. Potvrďte OK a zatvorte všetky otvorené okná.

Pre Mac OS X
Na spodnej lište vyberte SYSTEM PREFERENCES/nastavenia systému. V okne, ktoré sa vám
otvorí, zvoľte položku NETWORK/sieť. V nasledujúcom okne kliknite na ADVANCED/Pokročilé
nastavenia.
V okne nastavenia TCP/IP overte, či je zvolená položka USING DHCP. Ak je IP adresa v tvare
169.x.x.x, alebo 192.x.x.x, kliknite na tlačidlo RENEW DHCP LEASE.

Pre Windows XP
Najskôr si preverte nastavenie siete. Postupným kliknutím na tlačidlá Štart > Nastavenia >
Ovládacie panely > Sieťové nastavenia sa dostanete k ikonke Pripojenie k miestnej sieti.
Pravým tlačidlom myši zvoľte Vlastnosti a zaškrtnite Protokol siete Internet (TCP/IP).
Zvoľte Vlastnosti a v zobrazení označte Získať adresu IP automaticky a Získať adresu DNS
automaticky. Potvrďte OK a zatvorte všetky otvorené okná.

7. NASTAVENIE ZÁKLADNEJ PONUKY TV START
ZDARMA K INTERNETU
Ak máte objednanú aj digitálnu televíziu od UPC až so 170 TV stanicami, 7-dňovým TV
Archívom, videotékou a ďalšími funkciami, postupujte ďalej podľa návodu na inštaláciu
UPC Televízie.
Súčasťou všetkých ponúk UPC Internetu je prístup k základným televíznym a rozhlasovým
staniciam. Aktuálny prehľad TV kanálov nájdete na stránkach UPC, v sekcii Televízia — Programy.
Táto ponuka nie je dostupná vo všetkých lokalitách. Aktuálna dostupnosť na www.upc.sk.

Postup spustenia televíznej ponuky Start
1. Do zásuvky UPC, do výstupu označeného TV, pripojte anténny kábel. V prípade, ak máte
v zásuvke adaptér E , pripojte anténny kábel do adaptéra, do výstupu TV.
2. Druhý koniec zapojte do vstupu pre anténu, väčšinou označeného písmenami ANT IN.
3. Zapnite televízny prijímač a podľa návodu na používanie vášho televízora prejdite na ladenie
TV staníc. Na správne naladenie je potrebné vybrať automatické alebo manuálne ladenie
s nasledujúcimi parametrami:
Počiatočná frekvencia: 402 (alebo 370) MHz
Symbolová rýchlosť: 6 900
Modulácia: 256 QAM
TYP 1

E

TYP 2

8. PRIPOJENIE TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA
(ak máte objednanú službu UPC Telefón)
1. Modem s telefónnym prístrojom prepojte pomocou dodaného kábla s koncovkou RJ11.
2. Do modemu zasuňte koncovku do výstupu TEL 1. Druhú stranu kábla zapojte do výstupu
na telefónnom prístroji. Ten môže byť podľa typu umiestnený na zadnej strane telefónneho
prístroja alebo na jeho spodnej strane.
3. Ak to dodaný telefónny prístroj vyžaduje, vložte doňho batérie a zapojte ho do elektrickej
siete.
4.Podrobné zapojenie a nastavenie telefónu nájdete v manuáli dodanom k telefónnemu prístroju.

Zadná strana základne
bezdrôtového telefónneho prístroja

Zadná strana modemu

Varianty
zapojenia

Zadná strana
drôtového
telefónneho
prístroja

Spodná strana drôtového telefónneho prístroja

9. POSKYTOVANIE SLUŽIEB, RADY A NÁVODY
Služba je poskytovaná odo dňa, kedy technik úspešne sprevádzkoval koncové miesto
(tzn. účastnícku zásuvku vo vašom byte) alebo odkedy vám bol dodaný samoinštalačný
balíček, prípadne ste si balíček prevzali v zákazníckom centre (v prípade, že je koncové miesto
už sprevádzkované).

Potrebujete poradiť s inštaláciou služieb alebo s ďalším nastavením internetu?
Navštívte www.upc.sk/zakaznicka-zona

Nastavenie
Wi-Fi siete

Zabezpečenie
domácej Wi-Fi siete

Nastavenie
MS Outlook
a Live Mail

UPC
Mail

Obsluha
UPC Telefónu

TIP: Vedeli ste, že pripojenie k internetu cez Wi-Fi sieť nemusí vždy ponúkať maximálnu
rýchlosť?

Ak chcete dosiahnuť maximálnu rýchlosť podľa objednanej služby, je potrebné pripojiť sa
k sieti pomocou ethernetového kábla. Wi-Fi technológia má svoje limity. Ale napríklad,
keď používate službu s rýchlosťou pripojenia 100 Mb/s a cez Wi-Fi sieť ste pripojení
rýchlosťou napríklad len 20 Mb/s, môže byť chyba v bezdrôtovom prenose medzi
modemom a vaším mobilným zariadením. Tipy na odstránenie nájdete na
www.upc.sk/zakaznicka-zona

POZNÁMKY

Ako nás môžete kontaktovať?
– telefonicky na 02/594 22 222
— technická podpora je tu pre vás 24 hodín denne
– cez kontaktný formulár na www.upc.sk/zakaznicka-zona/kontakty
- cez Facebook https://www.facebook.com/upc.slovakia/

