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1. Identifi kácia zariadenia 

Skôr ako sa pustíte do zapájania nového optického konvertora, je potrebné, aby ste 
identifi kovali zariadenia, ktoré sú u vás aktuálne nainštalované.

Zoznam zariadení s obrázkom a typovým označením:

1.1. Konvertor CIG G-25E

1.3. Wi-Fi router D-Link DIR 300

1.2. Wi-Fi router D-Link DI-524

1.4. Wi-Fi router D-Link DIR 600

2.  Výmena konvertora CIG G25E za Huawei 
HG8245H

Odpojenie pôvodného konvertora CIG G25E:

1. Konvertor odpojte od elektrickej energie. 

2. Zo zadnej strany vytiahnite tzv. patch cord – tenký žltý kábel, ktorý je zapojený 
vo vstupe označenom ikonou slniečka v žltom trojuholníku (pozri obrázok nižšie). 
Odoberte biely umelohmotný kryt, ktorý prekrýva konektor žltého optického kábla. 
Konektor odpojte. 

3. Poznačte si na papier alebo nálepkou, do ktorých výstupov ETH1 až ETH4 máte 
pripojené svoje sieťové zariadenia (set-top box, Wi-Fi router). Budete to potrebovať 
pri pripojení nového konvertora.

4. Postupne odpojte sieťové káble, ktoré sú zapojené vo vstupoch označených ETH1, 
ETH2, ETH3 a ETH4, a prípadne pevnú linku z výstupov POTS1, POTS2. 

Pripojenie nového konvertora Huawei EchoLife HG8245H:

1. Na spodnú stranu konvertora zapojte optický patch cord (pozri obrázok nižšie).

Obr.: Pripojenie optického kábla.

Obr.: Vstup na pripojenie optického kábla.

Odstráňte biely 
umelohmotný kryt

5. Ak máte konvektor v prenájme, spolu s napájacím adaptérom ho odneste na 
predajné miesto, kde vám vydajú nové, modernejšie zariadenie Huawei EchoLife 
HG8245H.
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2. Po zapojení patch cordu postupne zapojte do jednotlivých vstupov na zadnej strane 
nového konvertora aj sieťové káble a prípadne telefón pevnej linky. Káble pripoj-
te k rovnakým výstupom ako pri pôvodnom konvertore (pôvodné označenie ETH1 
= LAN1 a pod).

3. Pripojte konvertor k zdroju elektrickej energie prostredníctvom sieťového adaptéra 
a stlačte tlačidlo ON/OFF. Kontrolka POWER sa rozsvieti na zeleno.

4. Konvertor je potrebné zaregistrovať. Odpíšte si zo spodnej strany jeho sériové 
číslo. Výrobné číslo má tvar SN: 485........

5. Kontaktujte Zákaznícku linku 905 (0905 905 905) a spojte sa s operátorom. 
Operátor si od vás vyžiada vaše osobné údaje potrebné na vyhľadanie vašej 
služby a výrobné číslo konvertora na zabezpečenie jeho zaregistrovania.

6. Po zaregistrovaní zariadenia sa na konvertore rozsvieti kontrolka PON na ze-
leno (nebude blikať). V prípade, že kontrolka PON svieti na červeno, žltý optický 
kábel nie je pripojený správne (červená signalizuje, že nie je optický signál).

7. Ak potrebujete, upravte si nastavenia integrovaného Wi-Fi routera. Postup na nasta-
venie Wi-Fi nájdete v priloženej príručke ku konvertoru.

Poznámka č. 1
Ak máte set-top box značky Sagem alebo IP4 TV Evo3, výstupy konvertora sú tieto:
LAN1, LAN2, LAN3 – slúžia na pripojenie set-top boxov na signál digitálnej televízie,
LAN4 – slúži na pripojenie na internet (Wi-Fi router).

Poznámka č. 2
Ak máte set-top box značky IP4 TV Evo4 alebo nepoužívate TV na optike, výstupy 
konvertora sú tieto:

LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 – slúžia na pripojenie set-top boxov na signál digitálnej televízie 
a/alebo na pripojenie na internet (Wi-Fi router). Ľubovoľný výstup môžete použiť na 
pripojenie ľubovoľného zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás
neváhajte kontaktovať na 

Hovor je účtovaný podľa platného cenníka vášho operátora.
Pre zákazníkov Orange Slovensko, a.s., je hovor spoplatnený sumou 
0,05 €/min. alebo 0,10 €/min. pre služby Prima a FunFón.

Zákazníckej linke 905. 


