
Відображається 15-16 каналів при підключенні Телевізора через приставку MAG255 
(використовується виключно для підключення через Інтернет від Укртелеком) 

1. Переконайтеся, що Приставка MAG255 підключена до мережі інтернет від Укртелеком та з 

самим інтернетом проблем не спостерігається.  

2. Перейдіть до налаштування профілю на приставці MAG255. Для цього у меню на екрані 

телевізора потрібно обрати «Профіль» 

 

3. Натиснути «Вхід» 

 

4. На наступному екрані  відображається код підключення (як на зображенні нижче). 



 

 

5. Далі абоненту на іншому пристрої  (смартфоні, планшеті або ПК) потрібно зайти на сайт 

https://megogo.net/ua та натиснути кнопку «Увійти»*.  

 

 
*Якщо попередньо вхід в аккаунт вже виконано, виходимо і заходимо повторно.  

 

6. Зверніть УВАГУ!!! За замовчуванням відкрита вкладка Реєстрація! Переходимо на закладку 

«Вхід», та вводимо дані, які отримано в sms/viber повідомленні від Укртелеком: 

 
• В полі «номер телефону» ввести  логін (e-mail), який надіслано у в sms/viber 

повідомленні від Укртелеком. 

• В полі «Пароль» вказати пароль, який надіслано в sms/viber повідомленні від 

Укртелеком  

 

https://megogo.net/ua


 
 

7. Після успішної авторизації потрібно натиснути на зображення профілю: 

 

8. Якшо все зроблено коректно, в  Профілі буде вказано тариф Легка (партнерська). Якщо вказано 

щось інше -  щось зроблено не так Необхідно виконати попередні кроки повторно.  Якщо все 

так зазначено – перехід до п. 9 

 

 



9. Перейти у меню «Мої пристрої» 

 

  

Увага! Якщо на екрані вже вказано якісь пристрої, їх потрібно видалити, натиснувши кнопку 

«Відключити» 

 

10. Ввести код підключення (з п.4), який відображено на екрані телевізора, та натиснути кнопку 

«Підключити» 

 

 

11. Після успішно введеного коду підключення у розділі Мої пристрої буде відображено приставку. 

Приставка MAG255 може відображатися як «невідомий пристрій» 



 

12. За бажанням, тільки після проходження первинной авторизації, з логіном і паролем від 

Укртелеком, можна змінити облікові дані, які потім і будуть використовуватися для наступних  

авторизацій на платформі MEGOGO.  

!!! Увага, Укртелеком не зберігає у себе дані клієнтів для авторизації, тож, у разі зміни 

облікових даних – радимо їх записати або запам’ятати.  

 

 

 

 


