
Οδηγός Εγκατάστασης Cytavision TV App σε Smart TVs  
 

Samsung   

Για τηλεοράσεις Samsung, το Cytavision TV App μπορεί να εγκατασταθεί σε συσκευές 
με λειτουργικό Tizen 4.0 ή νεότερο, μέσω του Samsung App Store ακολουθώντας 
την πιο κάτω διαδικασία. 

Πληροφορίες για τηλεοράσεις Samsung 

 Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πού θα εντοπίσεις το μοντέλο και το σειριακό 
αριθμό της τηλεόρασής σου 

 Πάτησε εδώ για να δεις τη λίστα με τα συμβατά μοντέλα Samsung τηλεοράσεων με 
την εφαρμογή Cytavision TV App 

 

Για να εγκαταστήσεις την εφαρμογή στη Samsung τηλεόρασή σου, ακολούθησε τα 
πιο κάτω βήματα: 

1. Προτού ξεκινήσεις, βεβαιώσου ότι η τηλεόρασή σου είναι συνδεδεμένη στο 
Internet (είτε με καλώδιο είτε ασύρματα) και ότι έχεις συνδεθεί στον 
Samsung λογαριασμό σου. Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πώς να 
συνδέσεις στο διαδίκτυο την Samsung τηλεόρασή σου. 

2. Βεβαιώσου ότι η τηλεόρασή σου είναι αναβαθμισμένη στο τελευταίο 
διαθέσιμο λογισμικό. Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πώς να ελέγξεις την 
έκδοση λογισμικού και τυχόν αναβάθμισή του. 

3. Βεβαιώσου ότι έχεις συνδεθεί στο λογαριασμό (account) της Samsung 
τηλεόρασής σου. Πάτησε εδώ για να βρεις τις οδηγίες πώς να κάνεις “sign in”. 

4. Από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σου, πάτα το Σπιτάκι/Home. 
5. Εάν στη λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές στην τηλεόραση, εντοπίσεις 

την εφαρμογή Cytavision, προχώρησε στο βήμα 8.  Εάν δεν  εντοπίσεις το 
Cytavision App, ακολούθησε την πιο κάτω διαδικασία: 

6. Επίλεξε «Αναζήτηση/Search» (φακός) 
7. Πληκτρολόγησε τη λέξη «Cytavision»  
8. Αφού εμφανιστεί στην οθόνη το Cytavision App, επίλεξέ το και στη συνέχεια 

πάτησε  «Εγκατάσταση/Install»  
9. Επίλεξε “Άνοιγμα/Launch” 
10. Αποδέξου τη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής και τους Όρους Χρήσης της 

υπηρεσίας 
11. Στην οθόνη εισόδου του Cytavision TV App καταχώρησε τα στοιχεία της 

υπηρεσίας σου. Το όνομα χρήστη (Username) και ο προσωρινός κωδικός 
πρόσβασης (temporary password) σου δοθεί/σταλθεί με την ενεργοποίηση 
της  Υπηρεσίας. Αφού καταχωρήσεις τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα 
σου ζητηθεί να επιλέξεις ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Επίλεξε ένα κωδικό 
πρόσβασης που να σου παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να σε προστατεύει 
από τυχόν υποκλοπές. Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το Όνομα 
Χρήστη (Username) για πρόσβαση στην Υπηρεσία Cytavision TV App. 



 
 

LG 

Για τηλεοράσεις LG, το Cytavision TV App, μπορεί να εγκατασταθεί σε συσκευές με 
λειτουργικό WebOS4+ και να είναι FHD ή UHD, μέσω του LG CONTENT STORE 
ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία 

Πληροφορίες για τηλεοράσεις LG 

 Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πού θα εντοπίσεις το μοντέλο και το σειριακό 
αριθμό της τηλεόρασής σου 

 Πάτησε εδώ για να δεις τη λίστα με τα συμβατά μοντέλα LG τηλεοράσεων με 
την εφαρμογή Cytavision TV App 

 
Για να εγκαταστήσεις την εφαρμογή στην LG τηλεόρασή σου, ακολούθησε τα πιο 
κάτω βήματα: 
 

1. Προτού ξεκινήσεις, βεβαιώσου ότι η LG TV σου είναι συνδεδεμένη στο 
Internet (είτε με καλώδιο είτε ασύρματα) και ότι έχεις συνδεθεί στον LG 
λογαριασμό σου. Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πώς να συνδέσεις στο 
διαδίκτυο την LG τηλεόρασή σου 

2. Βεβαιώσου ότι η τηλεόρασή σου είναι αναβαθμισμένη στο τελευταίο 
διαθέσιμο λογισμικό. Πάτησε εδώ για να βρεις οδηγίες πώς να ελέγξεις την 
έκδοση λογισμικού και τυχόν αναβάθμισή του. 

3. Βεβαιώσου ότι έχεις συνδεθεί στο λογαριασμό (account) της LG τηλεόρασής 
σου. Πάτησε εδώ για να βρεις τις οδηγίες πώς να κάνεις “sign in”. 

4. Από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σου, πάτα το Σπιτάκι/Home  
5. Εάν στη λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές στην τηλεόραση, εντοπίσεις 

το Cytavision TV App, προχώρησε στο βήμα 8. Εάν δεν εντοπίσεις το 
Cytavision TV App ακολούθησε την πιο κάτω διαδικασία: 

6. Επίλεξε «Αναζήτηση/Search»  (φακός)  
7. Πληκτρολόγησε τη λέξη «Cytavision» 
8. Αφού εμφανιστεί στην οθόνη το Cytavision App, επιλέξτε το και στη συνέχεια 

πατήστε «Εγκατάσταση/Install» 
9. Επίλεξε το “Άνοιγμα/Launch” 
10. Αποδέξου τη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής και τους Όρους Χρήσης της 

υπηρεσίας 
11. Στην Οθόνη Εισόδου του Cytavision TV App καταχώρησε τα στοιχεία της 

υπηρεσίας σου. Το όνομα χρήστη (Username) και ο προσωρινός κωδικός 
πρόσβασης (temporary password) που θα χρησιμοποιηθεί στην Υπηρεσία 
Cytavision μέσω TV App θα σου δοθεί/σταλθεί με την ενεργοποίηση της  
Υπηρεσίας. 

12.  Αφού καταχωρήσεις τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα σου ζητηθεί να 
επιλέξεις ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Επίλεξε ένα κωδικό πρόσβασης που να 
σου παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να σε προστατεύει από τυχόν 



υποκλοπές. Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το Όνομα Χρήστη 
(Username) για πρόσβαση στην Υπηρεσία Cytavision TV App. 



Android 

Για τηλεοράσεις Android, το Cytavision TV App, μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες 
τηλεοράσεις με λειτουργικό Android 7 ή νεότερο, μέσω του Google Play Store. 

Για να εγκαταστήσεις την εφαρμογή στην Android τηλεόρασή σου, ακολούθησε τα 
πιο κάτω βήματα: 
 
Προτού ξεκινήσεις, βεβαιώσου ότι η Android TV σου είναι συνδεδεμένη στο Internet 
(είτε με καλώδιο είτε ασύρματα) και ότι έχεις συνδεθεί στον Google λογαριασμό σου. 
*Σημείωση: Εάν δεν έχεις Google λογαριασμό, θα χρειαστεί να δημιουργήσεις 
καινούργιο. Πάτησε εδώ για να βρεις σχετικές οδηγίες. 

1. Από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σου, πάτα το Σπιτάκι/Home 
2. Από τη λίστα των εφαρμογών, εντόπισε το Google Play Store. Εάν δεν το 

εντοπίζεις, επίλεξε «Εφαρμογές» (Apps) και ακολούθως το Google Play store (ή 
Get more apps) 

3. Επίλεξε «Αναζήτηση/Search» (φακός) 
4. Πληκτρολόγησε τη λέξη Cytavision. 
5. Εάν η εφαρμογή Cytavision δεν είναι εγκατεστημένη, πάτα το 

«Εγκατάσταση/Install»  
6. Επίλεξε το “Άνοιγμα/Launch”. 
7. Στην Οθόνη Εισόδου του Cytavision TV App καταχώρησε τα στοιχεία της 

υπηρεσίας σου. Το Όνομα Χρήστη (Username) και ο προσωρινός κωδικός 
πρόσβασης (temporary password) που θα χρησιμοποιηθεί στην Υπηρεσία 
Cytavision μέσω TV App θα σου δοθεί/σταλθεί με την ενεργοποίηση της  
Υπηρεσίας. 

8. Αφού καταχωρήσεις τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα σου ζητηθεί να 
επιλέξεις ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Επίλεξε ένα κωδικό πρόσβασης που να 
σου παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και να σε προστατεύει από τυχόν υποκλοπές. 
Ο κωδικός πρόσβασης συνδυάζεται με το Όνομα Χρήστη (Username) για 
πρόσβαση στην Υπηρεσία Cytavision TV App. 

 

Σημαντική Σημείωση: Προδιαγραφές Android Box 

To Android Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η τηλεόρασή του πελάτη δεν 
είναι smart συμβατή με την εφαρμογή Cytavision App. Τα χαρακτηριστικά συμβατότητας είναι 
τα ακόλουθα: 

 Operating system: Android TV 7+ (Android TV 10+ recommended) 
 CPU: Quad-core 
 RAM: at least 2GB 
 Storage: at least 8Gb 
 Wired Connection or Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz 
 Video Codecs H.264, H.265 (HEVC), AV1, VP9 
 Resolution: HD (1920x1080), 4K (3840x2160) 
 Netflix & Prime Video Certified (To ensure DRM support) 


