*** За настоящи клиенти
Добре дошли в света на OnTV !
Приложение за твоя SMART телевизор.
Можеш да пускаш, спираш, превърташ любимите си предавания.
Използвай само едно дистанционно - това на твоя телевизор.

Без посещение на техник и без допълнителни кабели, инсталирай сам!
1. Влезте в магазина за приложения на Вашият SMART телевизор.

2. Напишете в търсачката On TV и открийте приложението.
3. Инсталирайте го.
4. При отваряне на приложението се зарежда демо версия , с ограничен брой канали .
5. За да получите пълния пакет канали , ще е нужно да ни предоставите MAC адреса (ID) на

вашия телевизор. Може да го видите, когато сте в апликацията On TV и гледате, който и да
е канал, натиснете бутона Back,( ) който ще Ви върне обратно в главното меню на
приложението.

6. Изберете със стрелката надясно четвъртото квадратче, с наименование ПРОФИЛ и

натиснете бутон ОК на дистанционното Ви управление.

МАС адрес (ID) е изписан в горния ляв ъгъл на екрана.
7. Запишете го внимателно , точно както е изписан и го предоставете на наш служител в

обслужващите Ви офиси на DCCorporation.

8. При желание да замените приемник, който ползвате с OnTV, при посещението в офиса ни,

трябва да върнете и устройството, което вече не искате да ползвате, в случай , че ви е
било отдадено за ползване. Ако устройството е Ваша собственост, трябва да предоставите
неговия фабричен номер, за да бъде ограничено то, а не някое от останалите Ви
устройства.

9. При желание да включите OnTV на SMART телевизор, за който до момента не сме

предоставяли допълнително устройство, е нужно само да посочите МАС адреса (ID) на
SMART телевизора описан в т.6 , в офис на DCCorporation. Напомняме, че в този случай
към месечния Ви абонамент ще бъде добавена такса за допълнително устройство.

За допълнителна помощ може да се свържете с нас денонощно на телефон 070019933
или в CHAT канала на сайта ни. Приятно гледане !

