Co byste měli vědět.
Technická specifikace služby BEZDRÁTOVÝ INTERNET společnosti ISP SUPPORT s.r.o.
Průběh instalace připojení k internetu:
1.
•
•
•
•

Změření kvality signálu. Měřením technik ověří:
zda je v dostupné vzdálenosti náš přístupový bod
zda úroveň a kvalita vyzařovaného signálu je vyhovující pro spolehlivé poskytování služby
navrhne vhodný typ a umístění antény
současně navrhne vedení kabeláže od antény k Vašemu počítači popř. Wi-Fi routeru

2. Pokud je úroveň a kvalita signálu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Wi-Fi
dostatečná, je zajištěna přímá viditelnost a budova umožňuje instalaci zařízení, provede
technik ve spolupráci s Vámi instalaci zařízení. Tyto práce trvají v průměru jednu hodinu.
Pokud neexistuje přímá viditelnost na některý z již instalovaných přístupových bodů, je
možné kontaktovat naše obchodní oddělení a konzultovat vzniklou situaci s možností
vytvoření nového přístupového bodu v přilehlé lokalitě. (Vyhrazený spoj)

3. Po provedení měření, případně instalace zařízení, zajistí technik ve spolupráci s Vámi
vyplnění nezbytných dokumentů:
• vyplnění a podpis smlouvy
• vyplnění a podpis předávacího protokolu
• technik od Vás vybere částku za zřízení služby popř. za zařízení na základě faktury
Následně již stačí pravidelně platit poplatek za poskytované služby.
Číslo bankovního účtu : 2001195371/2010
Variabilní symbol naleznete na smlouvě.
PORUCHY A DOTAZY K BEZDRÁTOVÉMU INTERNETU
Jak mám postupovat v případě poruchy?
Pročtěte, prosím tyto otázky a odpovědi. Případně poruchu nahlaste na linku 800 444 444.
Co mám dělat když mi vypadává internet?
1.Vyzkoušejte připojení počítače kabelem přímo z routeru. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
řádně připojené (zacvaknuté) a nepoškozené.
2.Odpojte router od elektrického napájení a přibližně po 10 sekundách ho opět zapojte. Během cca
3 minut by se měl router opět připojit. Tato jednoduchá operace velmi často pomůže, pokud se Vám
zdá, že Váš router nefunguje správně.
3.Pokud jste k internetu připojeni přes WiFi, může být problém v tomto připojení. Ujistěte se, že
nejste v příliš velké vzdálenosti od routeru, a že má váš počítač dostatečně silný signál WiFi. V
opačném případě by totiž mohlo docházet k výpadkům spojení, mezi routerem a Vaším počítačem.
4. Restartujte počítač, na kterém jste problém zaznamenali.

Mám nízkou rychlost připojení.
Pokud přenosová rychlost neodpovídá Vašemu tarifu, zkontrolujte všechny kabely mezi zásuvkou,
routerem a Vaším počítačem. Router i pc restartujte. Zkontrolujte, zda na svém počítači nestahujete
velká data, která samozřejmě brzdí rychlost připojení. Nezapomeňte také na stáří Vašeho počítače.
Pokud se Vám potíže nepodaří odstranit, kontaktujte nás na lince 800 444 444.
Můj internet po Wi-Fi je mnohem pomalejší než po kabelu.
Bezdrátovou technologii může ovlivňovat mnoho vnějších vlivů (překážky, nejčastěji však rušení
od okolních bezdrátových sítí, kterých bývají v bytových domech celé desítky). Bezdrátová
technologie bohužel není vzdáleně spravovatelná, proto přes ní nemůžeme garantovat plnou
rychlost Vašeho připojení a jeho stabilitu.
Má počasí vliv na příjem internetu a televizi na bezdrátové síti?
Ano. V případě vydatných srážek, silného větru, vyšších teplot či bouřky může dojít ke snížení
rychlosti příjmu a odesílání dat.
Zapomněl jsem heslo k Wi-Fi, jak ho zjistím?
Hesla k Vaší domácí WiFi nikde neevidujeme. Nicméně na Vaší žádost Vám je můžeme ze zařízení
zjistit, případně změnit.
Potřebuji věřejnou IP adresu.
Pevná veřejná IP k je ke službám na bezdrátu za příplatek 100Kč. Kontaktujte nás s objednávkou
této služby.
Potřebuji přesměrovat určité porty.
Jestliže od nás máte pevnou veřejnou IP a potřebujete přesměrovat některé porty a nevíte si rady,
prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@futurenet.cz
Kam se v případě problémů obrátím?
Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře umístěného na webových stránkách společnosti, dále
pomocí telefonní linky 800 444 444, e-mailem info@futurenet.cz nebo na naší pobočce: Krupská
3204, Teplice.
PORUCHY A DOTAZY K TELEVIZI
Umožňuje služba sledování na více, než jedné televizi?
Ke každému televizoru je třeba mít jeden set-top-box. Je možné výstup ze set-top-boxu taky
rozbočit (např. pomocí HDMI rozbočovačů) ale takhle získáte pouze stejný výstup do více
televizorů. Pokud chcete mít televizní službu na dvou (a více) televizích, musíte mít i dva (či více)
set-top boxy. Druhý set-top si můžete koupit.
Jakou kapacitu linky mi zabere sledování televize na dvou obrazovkách současně?
Na bezdrátové přípojce je nutné, aby Vaše připojení dosahovalo kapacity alespoň 4 mbit na jeden
set-top-box.
Mohu si přeorganizovat posloupnost programové nabídky?
Ano. V menu nastavení Vašeho set-top-boxu.
Zmizel mi můj oblíbený program.
Programová nabídka se může někdy změnit, např. z důvodu ukončení vysílání televizní stanice,
změny legislativních nebo technikých podmínek.

Na televizi se nezobrazuje žádný obraz a nehraje zvuk ze set-top boxu.
Ověřte propojení set-top boxu s Vaší televizí, řádně dotlačte propojovací kabel.
Ověřte přepnutí Vaší televize na AV vstup, do kterého je set-top box zapojený (AV se standardně
přepíná na dálkovém ovladači od televizní obrazovky, tlačítko pro přepnutí můžete mít označené
jako "source", "input", "av", případně může být na tlačítku znázorněn pouze obrázek - čtvereček se
zalomenou šipkou dovnitř). Pokud se Vám nedaří vstup přepnout, využijte návod k použití Vašeho
přístroje.
Obraz kostičkuje, zasekává se, vypadává zvuk.
Nejprve prosím prověřte, zda jsou všechny kabely řádně zapojeny a nepoškozeny. Ověřte, zda v
blízkostí set-top boxu není nějaké další zařízení, které by mohlo být zdrojem rušení (základna
bezdrátového telefonu, WiFi router, apod.) V případě, že používáte TV AIR na bezdrátu se ujistěte,
že Vaše připojení není přetížené nebo nestahujete velký objem dat.Pokud se Vám potíže nepodaří
odstranit, kontaktujte nás na lince 800 444 444.
Nenačítá se mi epg průvodce.
Prosím, restartujte set-top-box.
Zvuk televize hučí.
Ověřte, zda v blízkostí set-top boxu není nějaké další zařízení, které by mohlo být zdrojem rušení
(základna bezdrátového telefonu, WiFi router, apod.).
Hučení se může ozývat, pokud je hlasitost televizního přijímače nastavena na příliš vysokou a
hlasitost set-top boxu nastavena na příliš nízkou úroveň. Pokuste se obě úrovně hlasitosti upravit.
Na žádném programu nefunguje zvuk.
Ověřte, že hlasitost není utlumena ani na set-top boxu ani na Vaší televizi. Zkontrolujte dotlačení
kabelu, který vede ze set-top boxu do televize, případně zkuste zapojit jiný.
Pokud nefunguje zvuk ani při sledování analogové televize nebo při sledování videa nebo DVD
přehrávače, závada je pravděpodobně ve Vašem televizoru.
KONTAKTY
Webová stránka: www.futurenet.cz
Call centrum: 800 444 444
E-mail: info@futurenet.cz
Pobočka: Krupská 3204, Teplice. Otevírací doba pobočky: Po-Pá 8:00-16:30.
Kontakt na pobočku: 727 932 852

