
Встановлення OmegaTV на Samsung Orsay 

 

Для встановлення додатку необхідно визначити рік виробництва моделі. 

Далі слід увійти в Режим Розробника на телевізорі. 

 

Для того, щоб увійти в Режим Розробника на телевізорах: 

Серія D 2011 року 

• Під час завантаження Smart Hub натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування. 

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

• Натисніть блакитну кнопку на пульті дистанційного керування, щоб перейти в меню Розробника. 

Після входу в Режим Розробника: 

• Натисніть кнопку Tools на пульті дистанційного керування. 

• у вікні, що відкриється оберіть пункт "Розробка" та погодьтеся з умовами. 

• у вікні, що відкриється оберіть пункт "Налаштування ip adress". 

• У вікні, що відкриється введіть 195.245.215.57 та натисніть ОК, після чого вікно "налаштування ip 
адреси" закриється. 

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

 

Серія E 2012 ( ES\EH) 

• Відкрийте Smart Hub. 

• Натисніть кнопку "Tools" на пульті дистанційного керування. 

• Оберіть "Login"→"Samsung account". 

• Якщо форма порожня, введіть в поле Login "develop", в поле Password "000000" та натисніть ОК.  

Після входу в Режим Розробника: 

• Натисніть кнопку Tools на пульті дистанційного керування. 

• у вікні, що відкриється оберіть пункт "Розробка" та погодьтеся з умовами. 

• у вікні, що відкриється оберіть "Налаштування ip adress". 

• У вікні, що відкриється введіть 195.245.215.57 та натисніть ОК, після чого вікно "налаштування ip 
адреси" закриється. 

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

 

Серія F 2013 (F\FH) 

• Відкрийте головне меню, перейдіть до "Функції Smart". 

• Оберіть "Samsung Account"→"Log In". 



• Введіть "develop" в полі Email, поле пароля - недоступне. Якщо доступне - введіть sso1029dev!   

Після входу в Режим Розробника: 

• Перейдіть в SMART HUB та внизу, по центру вікна натисніть Додаткові програми → Параметри→ IP 
Settings. 

• Введіть IP-адресу сервера розробника: 195.245.215.57. Якщо введення трьох символів не 
відображається – продовжуйте, пристрій розпізнає ведення. 

• Поверніться в Параметри та натисніть Start App Sync. 

• Після процесу синхронізації перейдіть в SMART HUB - додаток з'явиться на основній сторінці Хаба 
або на вкладці Додаткові програми. 

 

Серія Н 2014 (H/HU) 

• Відкрийте Smart Hub→Samsung Account. 

• Якщо форма порожня, введіть у полі Login "develop" та натисніть Sign in. 

• Перейдіть до SMART HUB. Спрямуйте курсор пульта на один із додатків та затисніть центральну 
кнопку (хрест на пульті дистанційного керування) доки не відкриється Меню Синхронізації→IP 
Settings. Введіть 195.245.215.57,  підтверджуючи введення в кожній комірці. Після введення натисніть 
ОК. 

• Повторно відкрийте Меню Синхронізації (утримуючи кнопку-хрест)→Start User App Sync. Після цього 
додаток з'явиться на основній сторінці Хаба. 

• Після завершення встановлення, OmegaTV буде доступне наприкінці списку додатків. 


