
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESLA Proxy T2 

 



 

Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral televizní tuner TESLA Proxy T2. 

 

Pro instalaci USB tuneru, ovladačů a software TotalTV Player navštivte  

www.tesla-electronics.eu/tesla-proxy-t2-detail , stáhněte si soubor  

„Uživatelský manuál“ ve formátu PDF, otevřete jej a následujte pokyny pro instalaci TV 

tuneru. 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA Proxy T2?  

Přejděte na www.tesla-electronics.eu/tesla-proxy-t2-detail a pošlete nám dotaz, 

formulář „MÁTE DOTAZ K PRODUKTU TESLA PROXY T2?“. 

 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití přístroje k jiným účelům 

 nedodržení pokynů uvedených v uživatelském manuálu  

 elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím  

 škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.  

 škodě způsobené neoprávněnou opravou  

 nečitelném sériovém číslu přístroje  

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ 

zařízení.  

 

Tento produkt splňuje požadavky Evropského Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, 

znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. 

Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a 

elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré 

výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého 

produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní 

prostředí a lidské zdraví. 
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Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybral televízny tuner TESLA Proxy T2. 

 

Pre inštaláciu USB tuneru, ovládačov a softvéru TotalTV Player navštívte  

www.tesla-electronics.eu/tesla-proxy-t2-detail , stiahnite si súbor  

"Uživatelský manuál" ve formáte PDF, otvorte ho a nasledujte pokyny pre inštaláciu TV 

tunera. 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA Proxy T2? 

Prejdite na www.tesla-electronics.eu/tesla-proxy-t2-detail a a pošlite nám dotaz, 

formulár "MÁTE DOTAZ K PRODUKTU TESLA PROXY T2?"  

 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 používaní prístroja na iné účely 

 nedodržanie pokynov uvedených v užívateľskom manuáli 

 elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím 

 škode spôsobenej prírodnými živlami ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätiu, atď. 

 škode spôsobenej neoprávnenou opravou 

 nečitateľnom sériovom číslu prístroja 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými 

požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ 

zariadenia. 

 

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, 

znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96 / ES. 

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a 

elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a 

staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia 

starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a ľudské zdravie. 
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Dear customer, 

thank you for choosing the TESLA Proxy T2 TV tuner.  

 

To install the USB tuner, drivers and TotalTV Player software, visit  

www.tesla-electronics.eu/en/tesla-proxy-t2-detail , download the file "User manual" in 

PDF format, open it and follow the instructions for installing the TV tuner.  

TECHNICAL SUPPORT 

Need help with setting up and running TESLA Proxy T2? 

Go to www.tesla-electronics.eu/en/tesla-proxy-t2-detail and send us a question form 

„YOU HAVE A QUESTION ABOUT THIS PRODUCT TESLA PROXY T2?“. 

 

 

The warranty does NOT apply when: 

 use the device for other purposes 

 failure to follow the instructions in the user manual 

 electromechanical or mechanical damage caused by improper use 

 damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc. 

 damage caused by unauthorized repairs 

 an unreadable serial number of the device   

 

DECLARATION OF CONFORMITY  
We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with the essential 

requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type 

of equipment.  

 

This product complies with the requirements of the Europe Community. 

 

 

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means 

that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please 

inform yourself about the local separate collection system for electrical and 

electronic products. Please act according to your local rules and do not 

dispose of your old products with your normal household waste. Correct 

disposal of your old product helps to prevent potential negative 

consequences for the environment and human health. 
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