Chytrá TV od 4M Rožnov – návod pro Registraci a Aktivaci
Chytrá TV přináší možnost sledovat televizní vysílání na Vašem počítači, notebooku, tabletu, mobilním telefonu nebo Smart TV.
Služba umožňuje nejen se na programy dívat v době, kdy se vysílají, ale přináší možnost jejich sledování se zpožděním

(Timeshift), pozastavit jejich sledování nebo televizní programy nahrávat (Record). Součástí Chytré TV je přehledný program
s možností vyhledávání pořadů podle názvů a automatického nahrávání.
Chytrá TV je doplňková služba k hlavnímu digitálnímu vysílání (DVB-C) kabelové TV od 4M Rožnov, ve které fungují také
programové balíčky. Sledování není geograficky omezeno.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
- registrovat službu Chytrá TV lze pouze ze sítí provozovatele 4M Rožnov spol. s r.o.
- pro aktivaci a užívání doplňkové služby Chytrá TV je nutné mít aktivní TV nabídku a Internet od 4M Rožnov
- k využívání služby Chytrá TV doporučujeme internetové služby s minimální rychlosti stahování 40Mb/s

www.4mroznov.cz – sekce Chytrá TV

* Doplňkové balíčky PLUS a RECORD si lze doobjednat teprve po registraci služby Chytrá TV - ZÁKLAD
* Doplňkový balíček Set-top box Apple TV (2x) je k Chytrá TV - ZÁKLAD za cenu 35,- Kč

REGISTRACE SLUŽBY A POSTUP AKTIVACE
1) registraci proveďte přes partnera 4M Rožnov na: https://www.modernitv.cz/register/partner nebo na www.4mroznov.cz
a) vyplňte údaje uživatele a veškeré osobní údaje a klikněte na zaregistrovat
b) na Vámi zadaný e-mail se odešle aktivační zprávu a pro dokončení registrace prosím klikněte na zaslaný odkaz
2) po dokončení registrace obdržíme automaticky email s Vaším požadavkem
a) v případě že se chcete nyní přihlásit do správy moderniTV, zobrazí se Vám hlášení o uzamčení objednaných služeb
3) služby Chytrá TV PLUS a RECORD objednáte po registraci na: https://www.4mroznov.cz/objednavka.php
4) servisní tým 4M Rožnov Vás poté bude telefonicky kontaktovat a po vyřízení písemných formalit dojde ke spuštění služby
Upozorňujeme, že prvotní registrace musí probíhat ze sítí provozovatele 4M Rožnov spol. s r.o., v opačném případě budete
informování o získání účtu.
POZN.: Služba je zajišťována ve spolupráci s ChytrouTV prostřednictvím aplikace ModernTV pro mobily a Smart TV
- pro párování jakýchkoli zařízení typu Smart a Android používejte výhradně párovacího kódu, nikoli MAC adres
- seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách: https://modernitv.cz/zarizeni

SPRÁVA ÚČTU A NÁPOVĚD
•
•
•
•

po spuštění služby Chytrá TV od 4M Rožnov je již vaše správa účtu na portále www.modernitv.cz plně funkční
po přihlášení do portálu je Vám k dispozici kompletní rozhraní služby, tj. Televize, Rádio, TV program, Nahrávky apod.
v záložce OBCHOD je k dispozici dokoupení doplňkového TV balíčku a rozšíření služeb nahrávání na 50h nebo 120h
přes ozubené kolečko NASTAVENÍ můžete přidat Smart TV / Android TV, upravit profil, určit pořadí kanálů a nalézt
nápovědu, jak nainstalovat aplikaci ModernTV pro televize značek Samsung (2012-2015), Samsung Tizen, Panasonic a LG
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