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TV Box első indítás utáni lépések 
 

Ez a dokumentum segít neked a TV Box első indítása után könnyebben végig haladni az eszköz 
beállításának lépésein.  A távirányító a nagy kör alakú vezérlőgombjával tudsz navigálni. Kapcsold 
be a TV Boxot és kövesd a lenti lépéseket. 

 

TV Box beállítási lépések 

1. Megjelenik a képernyőn a Yettel és azt követően az Android TV logó. Nincs semmi teendőd. 
 

2. Most a távirányítót kell párosítanod a TV Boxszal. A kijelzőn megjelenik a távirányító képe. A 
képernyőn látható utasításnak megfelelően a 7-es és 9-es gombokat pár másodpercig tartsd 
nyomva. Várj egy kicsit, ha sikerült a párosítás, akkor megjelenik egy karikába rajzol zöld pipa. 
 

3. A TV Box nyelvének kiválasztása következik. A MAGYAR nyelvet rögtön az első helyre tettük, 
hogy ne kelljen keresned a listában. Amennyiben ez megfelel, akkor nyomj rá, hogy tovább 
haladj. 
 

4. Ennél a lépésnél a TV Box megkérdezi, hogy melyik WiFi hálózatra kapcsolódjon. Válaszd ki a 
routered nevét (SSID) és add meg a routerhez tartozó jelszót (KEY). Amennyiben nem 
emlékszel rá vagy új routered van, akkor a router címkéjén megtalálod ezeket az 
információkat. Ez a lépés neked kimarad, ha UTP kábellel kötötted össze a TV Boxot és a routert. 
 

5. A Google fiókkal kapcsolatos beállításokhoz érkeztél. A TV szolgáltatás használatához nem 
szükséges Google fiókba bejelentkezned. Tévézni így is zavartalanul tudsz. A bejelentkezés 
tehát kihagyható. 
Ahhoz azonban be kell jelentkezned, hogy a TV Boxot teljeskörűen tudd használni. Például, 
alkalmazásokat és játékokat telepíts rá.  
A következő pár lépésben pedig fogadd el a Google Android TV Általános Szerződési 
Feltételeit (ÁSZF) és add meg az egyéb adatszolgáltatási hozzájárulásokat. 
 

6. Elérkeztél az appok telepítéséhez. A TV Box rákérdez, hogy melyik alkalmazásokat telepítse 
fel előre. Itt a Folytatás opciót választva tudsz tovább haladni. Ezeket az alkalmazásokat akkor 
is tudod telepíteni, ha nem jelentkeztél be az előző pontban említett Google fiókba. 
 

7. A továbbiakban arról kapsz rövid tájékoztatást, hogy az Android TV ökoszisztémának milyen 
képességei vannak. 

 
 
Indul a Yettel TV 

8. A TV szolgálatás indulását egy nagy Yettel TV logó jelzi neked. 
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9. A TV szolgáltatásba nem kell bejelentkezned, mert automatikusan megtörténik. Csak meg kell 
várnod, amíg megjelenik a TV felület főoldala, ahol a háttérben egy éppen futó TV adást látsz. 
Innen már nincs más dolgod, mint hátradőlni a fotelben és élvezni kedvenc műsoraidat! 

 
 
Ha mégis be kell jelentkezned 

10. Ha mégis be kellene jelentkezned, akkor a szerződéskötéskor a TV szolgáltatáshoz megadott 
Yettel fiók email címet és jelszót kell használnod. Az email címhez külön emailben küldött link 
segítségével kellett jelszót megadnod. Amennyiben ezt nem tetted még meg, akkor most 
gyorsan pótolhatod. 
 

11. Válaszd a Bejelentkezést. 
 

12. Most a Belépés PIN kóddal oldalt látod. Három fontos dolog van az oldalon: yettel.hu/tv-
parositas link, egy 8 karakterből álló kód és egy QR-kód. A QR-kódot olvasd le a mobilod 
kamerájával és nyisd meg a linket a mobilos böngészőben. Ha ez nem működik, akkor a 
számítógéped webes böngészőjében is meg tudod nyitni a yettel.hu/tv-parositas oldalt. 

 
13. Ha ez sikerült, akkor az oldalon meg kell adnod a képernyőn látható 8 karakteres kódot. 

 
14. Utána automatikusan betöltődik az oldal, ahol az előző pont említett email címed és jelszavad 

be kell írni a bejelentkezéshez. Ha ez sikerült, akkor pár másodperc alatt elindul a TV 
szolgáltatás a képernyőn.  

 
15. A TV szolgáltatás nyelvének (magyar vagy angol) kiválasztása után már csak meg kell várnod, 

amíg megjelenik a TV felület főoldala, ahol a háttérben egy éppen futó TV adást látsz. Innen 
már nincs más dolgod, mint hátradőlni a fotelben és élvezni kedvenc műsoraidat! 
 

 
Sikertelen bejelentkezés 

16. Ha a bejelentkezés sikertelen volt, akkor bizonyosodj meg róla, hogy jó email címet és jelszót 
írtál be. Fontos tudnod, hogy 3 sikertelen próbálkozás után a rendszer automatikusan letiltja a 
bejelentkezést 30 percre. Ilyen esetben sajnos ki kell várnod ezt az időt, hogy újra tudj 
próbálkozni. 
 

17. Ha elfelejtetted a jelszavad, akkor nyisd meg a fiok.yettel.hu/elfelejtett-jelszo linket és adj 
meg egy új jelszót, amivel be tudsz jelentkezni. 


