
Налаштування IPTV на Android пристрояхIPTV IPTV на Android пристрояхна IPTV на Android пристрояхAndroid IPTV на Android пристрояхпристроях

Для того, щоб встановити додаток IPTV потрібно:

1. Завантажити apk файл за наступним посиланням - https://rusanovka-
net.kiev.ua/files/iptv.apk, на Ваш Android пристрій (телефон, планшет, 
приставка).

2. Встановіть додаток IPTV за допомогою apk файлу,
використовуючи файловий провідник. Для встановлення, ваш пристрій 
може потребувати дозволу для встановлення додатків з невідомих 
джерел.

Для того, щоб скористатися додатком, Ваш пристрій повинен мати версію 
Android не нище 4.2.

Головне меню додатку

Запускаємо встановлений
додаток за допомогою
відповідної іконки.

В головному меню додатку обираємо 
пункт «Додати список відтворення».
Для того, щоб прописати посилання на
плейлист який вказаний в особистому 
кабінеті.

https://rusanovka-net.kiev.ua/files/iptv.apk
https://rusanovka-net.kiev.ua/files/iptv.apk


Далі обираємо «Додати URL-адресу».

На цьому етапі прописується Ваш 
плейлист, у форматі m3u.

Плейлист який потрібно вказати 
доступний в особистому кабінеті в 
розділі «Телебачення УкрТВін», це 
посилання виділено червоним 
шрифтом.

Для підтвердження обираємо «Добре».

Назву списку відтворення не 
обовʼязково вказувати.

Далі після завантаження плейлиста 
будуть доступні телеканали для 
перегляду.

Налаштування завершено.

Приємного перегляду.



Додаток

Щоб вручну оновити список
каналів потрібно натиснути в
правому верхньому куті на
кнопку у вигляді трьох крапок для 
виклику додаткового меню.

Далі обираємо «Оновити».

Вибрані канали

Канал можна додати до списку
обраних за допомогою іконки
«Зірка», під час перегляду. 
Натиснувши на іконку, канал буде 
доступний також в розділі «Вибрані 
канали», що прискорить доступ до 
даного телеканалу.

Важливо!

Для правильної роботи списку 
«Вибрані канали» в налаштуваннях в 
пункті «Режим ідентифікації 
вибраних каналів» має бути вказано 
«За назвою каналу».

Налаштування доступне в боковому 
меню, яке відкривається за допомогою 
кнопки.



В боковому меню вказано поточний 
плейлист: його назва (якщо було 
вказано) та URL адреса.

Для того, щоб переглянути інші 
введені плейлисти вибираємо 
поточний плейлист та на кнопку 
«Ще...»

Дане меню дозволяє внести правки в 
URL-адресі плейлиста, відкрити для 
перегляду необхідний (якщо їх 
декілька) чи видалити, натиснувши 
відповідні пункти, в додатковому 
меню.
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