
Налаштування телевізора SAMSUNG Smart TV
серії F (2013 року випуску) 
Налаштування цифрового телебачення відбувається абонентами 
самостійно . При налаштуванні мережі DHCP, необхідно прописати 
сервер DNS 176.122.101.21

1.На пульті дистанційного керування натиснути кнопку «MENU» або 
«SmartHub» (потім «MENU» на екрані телевізора).

У вікні «IP Setting» під написом «Enter your IP» вписати IP-адресу серверу: 
176.122.101.21 і натиснути кнопку «OK» на пульті.

6.Повернутися у вікно «Параметри», обрати розділ «Start App Sync»

Чекати появи таблички «User Application Synchronization» та закінчення налаштування.

Після появи напису «Update complete» натиснути на пульті кнопку 
«ОК».

7. Після виконаної операції повернутися назад у головне меню 
«SMARTHUB». На екрані телевізора відкриється додаток 
IPTV Prosto.tv.

Логін та пароль можна створити у особистому кабінеті в розділі 
«Послуги», «IPTV».

Натиснути на кнопку «Додати приставку».

Після успішної авторизації Ви потрапите у додаток.

4.Після повідомлення у верхній частині екрану про вхід у 
обліковий запис «develop», на пульті натиснути кнопку 
«SMART HUB» та переходити до пункту «Додатковий додаток».

5. У правому верхньому куті обрати «Параметри». У відкритому 
меню обрати пункт «IP Settings».

2.У «Меню», на пульті, за допомогою стрілок «вправо/вліво», «вгору/ вниз» 
та кнопці «OK» для переходу в розділ, обрати:
«Функції Smart» → «Облікові записи Samsung» → «Вхід». 

У вікні, у полі «Електронна адреса» натиснути на пульті кнопку «OK» 
(на сенсорному пульті просто натиснути на панель сенсора) .За допомогою 
клавіатури, яка відкрилася, написати «develop» і натиснути на пульті знову
кнопку «OK».
Пароль зазвичай не потрібен, але якщо буде необхідно - 
спробувати 123456.

Налаштування телевізора SAMSUNG Smart TV 
серії С, D, Е (до 2012 року випуску) 

Налаштування цифрового телебачення відбувається абонентами 
самостійно. При налаштуванні мережі DHCP, необхідно прописати сервер
DNS 176.122.101.21

1.Натиснути на пульті кнопку «SMART HUB». 
У меню натиснути на пульті червону кнопку «А».
У меню у графі «Обліковий Запис Samsung », за допомогою 
клавіатури, яка відкрилася, написати «develop», а у полі 
«Пароль» -123456. 
Натиснути на пульті кнопку «OK».

2.Натиснути на пульті «TOOLS»
У меню обрати розділ «Налаштування», а далі розділ 
«Розробка».

3. У меню «Умовна згода на обслуговування» на пульті 
стрілкою «вліво» та кнопкою «OK» поставити галочку 
«Приймаю» і знову «OK».

Після виконаної операції, повернутися назад у головне меню
 «SMARTHUB». На екрані телевізора відкриється додаток 
IPTV Prosto.tv

Логін і пароль можна створити в особистому кабінеті у розділі «Послуги» 
«IPTV»

Натиснути на кнопку «Додати приставку».

Після успішної Авторизації Ви потрапите у додаток

4.Меню розробка. Обрати розділ 
«Налаштування IP-адреси сервіру»
Перейти до нього кнопкою «OK», а на пульті та у вікні ввести 
IP-адресу серверу: 176.122.101.21, після чого знову натиснути 
на пульті кнопку «OK».

У меню «Синхронізація додатків користувача» 

Після появи таблички з написом «Повністю оновлено», натиснути 
на пульті кнопку «OK» «Завершена».

https://prosto.tv/i
https://my.prosto.net/



