
 :תהיו זכאים ל* במסגרת ההסדר

 

 חינם  HOTסטרימרים של  2

 או 

 אפליקציות שידור דיגיטלי ללא עלות  2

 1800106161להצטרפות ניתן להתקשר לאלומה המוסדית 

וכל אפליקציה נוספת עבור טלוויזיה חכמה או סטרימר  ₪  10 -נוסף ב HOT Streamerכל *

        . בלבד₪  5-ב

תוסר רשת הכבלים של היישוב וכולנו   2023-החל מ

 גבי האינטרנט-על HOTמתחברים לסיב האופטי ושידורי 

HOT TV 
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 לחשמל הסטרימרחברו את 1.

 HDMIלמסך הטלוויזיה באמצעות כבל  הסטרימרחברו את 2.

לכניסת ה , בראוטרפנויה  LANחברו את כבל התקשורת מכניסת 3.

LAN בסטרימר 

אך קווי   WIFIניתן להשתמש ב , אם אין אפשרות לחיבור קווי4.

 הוא המועדף

 אשף ההתקנהעקבו אחר 5.

HOT Streamer 

 ראוטר

 

סטרימ

 ר

 



עם הפעלת הסטרימר בפעם הראשונה יעבור המשתמש אשף התקנה קצר אשר יכין את הסטרימר  

 .  לשימוש

 (צימוד)התאמת שלט  – 1שלב 

 .וודא שהוכנסו סוללות לשלט

    יש ללחוץ לחיצה מושכת על מקש 

    VOL- ו-OK     עד לקבלת חיווי

 על ביצוע התאמה

HOT Streamer 



 (צימוד)התאמת שלט  – 1שלב 

עם קבלת החיווי על ביצוע התאמה  

 VOL -ו OK ניתן לשחרר את כפתורי 

HOT Streamer 



 (צימוד)התאמת שלט  – 1שלב 

לאחר מספר שניות תתקבל הודעת  

 אישור על התאמה מוצלחת  

HOT Streamer 



 (צימוד)התאמת שלט  – 1שלב 

במידה וחלה שגיאה בתהליך ההתאמה  

 תוצג הודעת שגיאה

הודעת השגיאה תיעלם לאחר מספר  

שניות ותהליך הצימוד יחל מהתחלה  

 לניסיון נוסף

HOT Streamer 



 בחירת רשת – 2שלב 

 יש לבחור רשת אלחוטית

עם בחירת הרשת יש לבצע כניסה  

 .באמצעות סיסמת הרשת האלחוטית

מודפסת סיסמת הרשת הראשונית במדבקה שבתחתית   HOTBOX 5F בנתב ! שים         

 .בנתב

HOT Streamer 



 .שלב זה אינו חובה! שים         

  Googleהזנת חשבון  – 3שלב 

עם בחירת הרשת    Googleהזנת חשבון

יש לבצע כניסה באמצעות סיסמת הרשת  

 האלחוטית

  Googleניתן לבצע כניסה לחשבון 

בצורה נוחה ופשוטה באמצעות המכשיר  

 הנייד כמפורט בהנחיות שעל המסך  

 

HOT Streamer 



  Googleהזנת חשבון  – 3שלב 

ניתן לחילופין לבצע כניסה גם  

 בהקלדת שם משתמש וסיסמה  

HOT Streamer 



אישור תנאים משפטיים   – 4שלב 

– Google 

לשימוש במכשיר יש לאשר את תנאי  

 Googleהשימוש של 

HOT Streamer 



אישור שימוש בנתוני   – 5שלב 

 Google –נתוני אבחון  , מיקום

-ניתן לאשר או לשלול שליחת נתונים ל

Google  

אין  , אין חובה לאשר שליחת נתונים אלו

והמידע   HOT לכך השפעה על שירותי

 .בשום שלב HOT שנשלח אינו מגיע לחברת

HOT Streamer 



התקנת אפליקציות   – 6שלב 

 נוספות

של הלקוח פעיל    Googleבמידה וחשבון ה

אחר יוצע למשתמש   android TVבמכשיר 

 להתקין אפליקציות שעשה בהן שימוש

HOT Streamer 



 סיום התקנה – 7שלב 

ניתן להקיש  , ההתקנה הסתיימה

 .בשלט עד לסגירת האשף" שמאלה"

HOT Streamer 



 HOTהתקנת שירות  – 8שלב 

SMART 

 HOTבסיום ההתקנה יפתח שירות 

SMART ,  יש להמשיך בכניסה לשירות

שלב  )לפי ההנחיות       שעל המסך 

1/3:) 

דרך חנות   HOT SMARTיש להתקין את שירות  HOT STREAMERללקוחות שלא לקחו ! שים         

/  ומעלה  8פרטי בגרסת אנדרואיד  סטירמרג הטלוויזיה החכמה שלהם או על "האפליקציות ע

 APPLEסטרימר 

HOT Streamer 
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SMART 

דרך חנות   HOT SMARTיש להתקין את שירות  HOT STREAMERללקוחות שלא לקחו ! שים         

/  ומעלה  8פרטי בגרסת אנדרואיד  סטירמרג הטלוויזיה החכמה שלהם או על "האפליקציות ע

 APPLEסטרימר 

HOT Streamer 

 HOTבסיום ההתקנה יפתח שירות 

SMART ,  יש להמשיך בכניסה לשירות

שלב  )לפי ההנחיות       שעל המסך 

2/3:) 
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3/3:) 
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