 За да използвате Mobile HDTV е необходимо да имате регистриран акаунт в Google.
 За да проверите, за да влезете, или за да се регистрирате в Google е необходимо да направите
следното:
 Стартирайте режим настройки на Вашия телефон;
 На екрана с настройките чукнете Акаунти;
 Изберете услуга за акаунти;
 Изберете Google (Фиг.01);
 За да завършите настройките следвайте инструкциите на
екрана.

Фиг.01
 Стартирайте Google Play
 В лентата за търсене напишете Mobile HDTV (Фиг.02);
 Измежду резултатите намерете иконата
 Кликнете веднъж върху иконата;
 Кликнете веднъж върху ИНСТАЛИРАНЕ (Фиг.03);
 Изчакайте до като приложението се инсталира;
 След инсталация ще видите – ОТВАРЯНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ;
 Затворете всички отворени до момента прозорци;
 Вие току що инсталирахте Mobile HDTV.

Фиг.02

Фиг.03

 За да използвате Mobile HDTV е необходимо да имате активиран акаунт от кабелния оператор.
 За да получите своя активиран акаунт е необходимо да отидете до касата на която плащате месечните
си абонаменти:
 Там трябва да заявите желанието си за активация на Mobile HDTV;
 Нашите консултанти ще ви издадат име и парола, с които да работите (Фиг.04);
 Не разпространявайте данните – устройствата, на които можете да използвате Mobile HDTV, са
максимум 4;
еasypay № е номерът Ви за изипей – посочен е в
потребителско име: еasypay №@m.bdincom.bg
касовата Ви бележка – просто добавете:
@m.bdincom.bg
парола:
1234
примерна парола, може да се смени в „Моят профил”
платена до:
дата
до която е платена основната Ви телевизионна услуга
брой устройства:
1 безплатно
максимално 4 устройства
(Фиг.04)
 След като вече имате нужния акаунт можете да се насладите на любимите си телевизионни програми,
както на телевизора, така и на своя таблет или телефон... без ограничения, където и да сте Mobile HDTV
е винаги с вас.
 Намерете вече инсталираното приложение;
 Стартирайте го като кликнете веднъж върху иконата;
 На появилия се екран въведете името и паролата, които получихте от нашия сътрудник
(Фиг.05);
 При първоначалното пускане Android ще поиска разрешение за използване на ресурсите на
вашия телефон (Фиг.06,07,08). Това е стандартна процедура на Google. Спокойно се съгласете с
всичко, което Android очаква от Вас. След като се договорите с Android  нашето приложение
ще Ви предложи общите си условия – приемете и тях (Фиг.09);
 Наслаждавайте се на любимите си телвизионни програми.

Фиг.05

Фиг.05

Фиг.07

Фиг.09

Фиг.06

Фиг.08

