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1. Új HBO GO letöltése

2., 3. Új HBO GO alkalmazás mozgatása

Áttekintő

Áttekintő

•

Lépjen be az LG Content Store-ba és írja
be a keresőbe az – HBO GO–t

•

Ezt követően válassza ki az új fekete
hátterű HBO GO alkalmazást

•

Az alkalmazás letöltéséhez kattintson az
‘INSTALL’ gombra

•

Amennyiben sikeres volt az alkalmazás
letöltése, kattintson a ‘LAUNCH’ gombra
amivel el is indul az HBO GO

•

•

Miután letöltötte az applikációt,
lehetősége van az LG vízszintes listáján
az imént telepített HBO GO alkalmazás
ikonját előre mozgatni
Ehhez válassza ki a navigációs gombok
segítségével az HBO GO alkalmazást,
és aktiválja az ‘EDIT MODE’-ot, amelyet, •
•

vagy a Home gomb 1-2
másodperces nyomva tartásával,

•

vagy a felfelé mutató nyíl
megnyomásával,

•

vagy a vízszintes lista legvégén
található ‘Edit’ ikon megnyomásával
tud megtenni

Ezt követően a navigációs gombok
segítségével mozgassa a lista legelejére
az HBO GO-t, és kattintson a ‘DONE’-ra
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1.1 Ország választó

1.2 Aktiválás/Kihagyás

Áttekintő

Áttekintő

•

Az applikáció első alkalommal való
indításakor a felhasználónak ki kell
választania a listából Magyarországot

•

Miután a felhasználó kiválasztotta a
tartózkodási helyét, azonnal aktiválni is tudja
az eszközét

•

Az alkalmazás nyelvi beállítása alap
értelmezettként a kiválasztott ország
nyelvének megfelelően kerülnek
kiválasztásra, amit később a Beállítások
menü ponton belül tud a felhasználó
megváltoztatni angolra

•

A felhasználó továbbléphet az aktiváló
felületre,
•

Eszköz aktiválása

1.3 Eszköz aktiválása
1. lépés:

Áttekintő

• Anélkül, hogy kilépne az applikációból, a
felhasználó nyissa meg a képernyőn látható
magyar aktivációs oldalt egy asztaliszámítógép
vagy mobil böngészőből - www.hbogo.hu/activate
és lépjen be a felhasználói fiókjába (mindenképpen
az hbo.hu végződésű magyar aktivációs oldalt nyissa meg)

2. lépés:

• A felhasználó írja be az egyedi eszköz kódot, a
fenti HBO GO weboldalán található aktiváló
mezőbe (az aktivációs kód 10 perc után lejár)
• Mikor a felhasználó sikeresen aktiválta az eszközét
az HBO GO aktiváló felületén keresztül, a rendszer
automatikusan belépteti

