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Маркування телевізорів Samsung

UE32JS5200T

L - телевізор з рідко-
  кристалічним дисплеєм
P - телевізор з плазмовим 
  дисплеєм
U - телевізор з рідкокри
  сталічним дисплеєм і LED   
  підсвічуванням
C - ЕПТ телевізор

E - Європа
А - Азія
N - Північна Америка

Діагональ екрану

A — вироблений у 2008 році 
B — вироблений у 200м9 році
C — вироблений у 2010 році
D — вироблений у 2011 році
E — вироблений у 2012 році
F — вироблений у 2013 році
H — вироблений у 2014 році 
J — вироблений у 2015 році

Серія та підсеріяТип матриці: 
S -SUHD
U - UHD

No - FullHD 
P -  Plazma

Зміни в дизайні

Цифровий тюнер
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Для того, щоб розпочати користуватися послугою SmartTV від OptiCom, вам потрібно зро-
бити деуілька простих налаштувань. 
Підключіть телевізор до мережі інтернет за допомогою кабелю. З’єднання з мережею по-
винне бути саме через кабель, а не WiFi мережу. 

Схематичний приклад послідовності підключення приладів:

1. Підключення за допомогою маршрутизатора (роутера)

2. Підключення прямо до мережі
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1. Включіть телевізор. Щоб потрапити у меню SMART HUB та натисніть кнопку SMART.

2. Реєструємо обліковий запис SmartTV Samsung. В меню SMART HUB тиснемо А на пульті 
дистанційного керування та у з’явившомуся вікні ВХІД тиснемо кнопку СТВОРИТИ ОБ-
ЛІКОВИЙ ЗАПИС.

Погоджуємося з умовами угоди про обслуговування.  
Після чого з’явиться вікно СТВОРИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.
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Вводимо дані: 
а. в полі «Обліковий запис Samsung» натискаємо кнопку Enter на пульті керування. 

Вводимо develop та тиснемо Ок.
б. в полях ПАРОЛЬ та ПЕРЕВІРКА ПАРОЛЯ, за допомогою екранної клавіатури, вводими 
будь-який пароль від 6 до 15 символів. Натискаємо Ок. Ставимо галочку (дивись малю-
нок). 

Тиснемо кнопку СТВОРИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС. 
З’явиться повідомлення «Буде створено обліковий запис develop. Продовжити?» 
Натисніть ОК. Обліковий запис в SmartTV створено. 
 

3. Вибираємо обліковий запис SmartTV Samsung.
Після створення облікового запису з’явиться вікно ВХІД. Оберіть створений обліковий за-
пис develop, введіть пароль, поставте галочку «Запам’ятати пароль» та натисніть ВХІД.
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4. Налаштування синхронізації з OptiCom. 
В меню SmartHub натисніть кнопку D на пульті дистанцій ного керування та у відкрившо-
муся вікні НАЛАШТУВАННЯ оберіть пункт РОЗРОБКА. Натисніть кнопку ENTER. 

В деяких вкрсіях прошивки телевізора для виклику вікна НАЛАШТУВАННЯ використовується кнопка TOOLS 

Обираємо НАЛАШТУВАННЯ IP-адреси сервера та тиснемо кнопку ENTER.

Вводимо IP-адресу для синхронізації з Smart Hub: 91.214.84.246

Натискаємо кнопку ENTER - підтверджуємо та обираємо наступний пункт.
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Синхронізація додатків користувача

Після вдалої синхронізації на екрані повинно з’явитися повідомлення, яке підтвердить вда-
ле встановлення додатку OptiCom.

Вийдіть в меню Smart Hub та оберіть віджет OptiCom.

Увага! Для відображення віджета OptiCom необхідно двічі натиснути кнопку SMART на 
пульті дистанційного керування вашого телевізора, та виключити і знову включити телеві-
зор.

OptiCom


