MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
DO SSIPTV NA SMARTV TV LG

1. No controle remoto aperte o botão smart geralmente é um ícone de uma
casinha.
2. No menu que irá aparecer vá até LG Content Story e clique.

3. Na próxima tela procure pelo aplicativo SSIPTV, após localiza-lo, selecione e
clique.

4. Na próxima tela clique em Instalar.

5. Após terminar a instalação dê Ok e aperte Exit no controle remoto.
6. Agora aperte novamente o botão smart ⌂, e vá até o último aplicativo do
menu e lá estará já disponível para uso o SSIPTV.

7. Agora vamos configurar. Entre no aplicativo SSIPTV e espere carregar o
aplicativo.
8. Na tela ira aparecer duas opções, marque Agree.

9. Caso apareça essa janela basta apenas pular a etapa e seguir para próxima

10. Na próxima tela vá em Configurações, como mostrado na imagem.

11. No painel de Configurações, marque a opção Obter Código, como mostrado na
figura. Anote o código que irá aparecer.

12. Agora no seu computador ou smartphone, acesse o site: www.ss-iptv.com. No
meu acima vá em For Users e depois Playlist editor.

13. Clique em Enter Connection Code e digite o código que você anotou na TV. E
clique em Add Device.

14. Na próxima tela você vai em External Playlist. E depois em Add Item.

15. Na próxima tela em Display Name insira o nome da lista. E em Source insira a
URL da lista(que irá lhe ser passada pelo vendedor da lista IPTV), e dê OK.

16. Agora com a lista adicionada clique em Save.

17. Feche e logo após abra novamente o aplicativo SSIPT na sua TV. Aguarde
carregar o aplicativo e veja que sua lista que você acabou de inserir já está lá no
aplicativo.
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18. Agora clique na sua lista IPTV para assistir os canais disponíveis.
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