
Інструкція з встановлення та активації пристроїв Orsay 2011-2014р. 

(Телевізори Samsung) 

 

1. Переконайтесь що пристрій підключений до мережі інтернет за допомогою кабелю або 

wi-fi, а також дата та час синхронізовані. Для встановлення додатку, спочатку необхідно 

визначити рік виробництва моделі. Джерело фотографії - натисніть.  

 

2. Перейдіть у Режим Розробника на телевізорі: 

Серія D 2011 рік 
 

1. Перейдіть в Smart Hub на вашому телевізорі та натисніть червону “A” кнопку на пульті 

дистанційного керування щоб відкрилась форма вводу. 

2. Якщо форма порожня, введіть у поле Login develop, у поле Password 000000, і натисніть ОК. 

3. Далі щоб перейти в меню Розробника натисніть блакитну кнопку “D” на пульті дистанційного 

керування. Після успішного входу в Режим Розробник, натисніть кнопку Tools на пульті 

дистанційного керування. 

4. У вікні, що відкриється оберіть пункт "Розробка" та погодьтеся з умовами. 

5. У наступному вікні, оберіть пункт "Налаштування ip address". 

6. У наступному вікні, введіть 195.245.215.57 та натисніть ОК, вікно "налаштування ip адреси" 

зачиняється. 

7. Оберіть пункт "Синхронізація додатку", щоб встановити OmegaTV. 

Серія E 2012 ( ES\EH) 

1. Перейдіть в Smart Hub на вашому телевізорі. 

https://www.samsung.com/ua/support/mobile-devices/how-to-check-manufacture-date/#:~:text=7%2D%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%20%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%97,%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E%20%2D%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B


 

2. Натисніть кнопку "Tools" на пульті дистанційного керування щоб відкрити налаштування. 
Оберіть пункт "Дисп. уч. записей"→"Вход". 



 
3. Якщо форма порожня, введіть у поле Login develop, у поле Password 000000, і натисніть “Вход”. 

 

4. Натисніть кнопку Tools на пульті дистанційного керування та перейдіть у меню “Разработка”.   

 

5. У наступному вікні погодьтеся з умовами обслуговування, та перейдіть до налаштувань IP-
адреси серв.  



 

 

6. У наступному вікні введіть 195.245.215.57 та натисніть ОК, вікно "налаштування ip адреси" 

зачиняється, та оберіть пункт "Синхронізація додатку"

 



 

7. Зачекайти поки додаток OmegaTV встановиться.  По завершенню на головному екрані з’явиться 
додаток 

 

 
 

 



Серія F 2013 (F\FH) 

1. Відкрийте головне меню на вашому телевізорі та перейдіть до "Функції Smart". 
2. Перейдіть в розділ "Уч. зап. Samsung" та оберіть меню "Вход". 
3. Щоб увійти в режим розробника в полі Email введіть "develop" та натисніть “Готово”. Поле для 

пароля зазвичай недоступне, якщо доступне - введіть в ньому sso1029dev! 
4. В наступному меню (SMART HUB) знизу по центру вікна натисніть “Доп. прилож.”. Далі в горі 

в правому куті екрану меню “Парам”,  та перейдіть в розділ IP Settings. 

5. Введіть IP-адресу: 195.245.215.57. Якщо введення трьох символів не 

відображається (приклад відображення 1..), продовжуйте вводити, пристрій 

розпізнає ведення. Після вводу натисніть кнопку ОК на пульті 

6. Поверніться в меню Парам. (в горі в правому куті) та натисніть Start App Sync. 
7. Після процесу синхронізації перейдіть в SMART HUB - додаток з'явиться на основній 

сторінці Хаба або на вкладці Додаткові програми. 

Серія Н 2014 (H/HU) 

1. Відкрийте головне меню на вашому телевізорі та перейдіть до "Функції Smart". 
2. Перейдіть в розділ "Уч. зап. Samsung" та оберіть меню "Вход" 
3. Щоб увійти в режим розробника в полі Email введіть "develop" та натисніть “Готово”.  
4. Відкрийте головне меню на вашому телевізорі та перейдіть до "Функції Smart", знайдіть в 

меню “Открыть Smart Hub” та натисніть ОК на пульті 
5. В наступному меню (SMART HUB) знизу по центру вікна натисніть “Доп. прилож.”. Далі в горі 

в правому куті екрану меню “Парам”,  та перейдіть в розділ IP Settings. 

6. Введіть IP-адресу: 195.245.215.57. Якщо введення трьох символів не 

відображається (приклад відображення 1..), продовжуйте вводити, пристрій 

розпізнає ведення. Після вводу натисніть кнопку ОК на пульті 

7. Поверніться в меню Парам. (в горі в правому куті) та натисніть Start App Sync. 
8. Після процесу синхронізації перейдіть в SMART HUB - додаток з'явиться на основній 

сторінці Хаба або на вкладці Додаткові програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Авторизація в додатках 

1. Відкрийте додаток та в полі «Введіть код активації» введіть 4-значний код, який вам було 

відправлено у повідомленні від Укртелекому. 

!Важливо! Номер телефону вводити не потрібно 

 

  



Детально про можливості OmegaTV 

1. Зайдіть в додаток, на головному екрані натисніть вправо на пульті для виклику 

Додаткового меню. Перейдіть в розділ “Про додаток” та натисніть “Показати можливості 

додатку”. 

 

 

2. “Кіно на ТБ”  - це зручний функціонал, в якому зручно зібрані кіно, серіали та 

телепрограми, які транслювались в ефірі за 7 днів. Кожен користувач може насолодитись 

архівним контентом в будь-який зручний для нього час.  

Щоб знайти “Кіно на ТБ”, на головному екрані активованого додатка натисніть на пульті 

два рази кнопку ліворуч, для того щоб відкрити розділ “Категорії”, та перейдіть в дану 

категорію.  



 
3. В правому меню виберіть “Всі”, або необхідну категорію з фільмами/серіалами. 

 
4.  Знайдіть кіно/передачу яка відповідає вашому настрою, ознайомтесь з її коротким 

описом, натисніть “Дивитися” та насолоджуйтесь переглядом разом з OmegaTV 

 

 


