
• H νέα υπηρεσία δουλεύει με top up όχι με κωδικό. Δηλαδή ο πελάτης αγοράζει credits (1 credit =1 ευρώ) και 
παρακολουθεί αγώνες 

• Για να μπορεί κάποιος να δει αγώνες πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφεί στην υπηρεσία από τη σελίδα 
https://webtv.cytanet.com.cy  

• Η τιμές είναι 7 ευρώ για πελάτες Cytanet και εξωτερικού και 13 ευρώ για πελάτες άλλων παρόχων Κύπρου 

• Οι μαγνητοσκοπημένοι αγώνες στοιχίζουν 3 ευρώ από όλες τις συνδέσεις  

• Οι μονάδες στο καλάθι κάθε λογαριασμού δεν έχουν ημερομηνία λήξης 

• Μέγιστος αριθμός μονάδων που μπορεί να έχει κάποιος λογαριασμός είναι 70 

• Η επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου, μαζί με την επιβεβαίωση χώρας έκδοσης πιστωτικής κάρτας και 
άλλων συναφών στοιχείων, γίνεται κατόπιν απαίτησης του Υπουργείου Οικονομικών για επιβεβαίωση της χώρας 
διαμονής του πελάτη κατά την αγορά του αγώνα για σκοπούς υπολογισμού του ΦΠΑ. 

• Η υπηρεσία δουλεύει και σε όλα τα κινητά και tablets Android, Apple και Windows 

• Η τιμή καθορίζεται (αποκοπή μονάδων) με βάση το IP address που έχει ο πελάτης όταν πατήσει το Θέαση 

• Εάν πελάτης έχει κουπόνι με κωδικό το οποίο είναι σε ισχύ, θα μπορεί να το πιστώσει πηγαίνοντας στον 
σύνδεσμο Εισαγωγή Κουπονιού 

Cytanet Live Streaming 
Οδηγίες Χρήσης 

https://webtv.cytanet.com.cy/


Η σελίδα 
https://webtv.cytanet.com.cy   

https://webtv.cytanet.com.cy/


Εγγραφή νέου χρήστη 

Πατούμε εγγραφή 



Εγγραφή νέου χρήστη 



Εγγραφή νέου χρήστη 

Αν συμπληρωθούν όλα τα 
στοιχεία σωστά ο πελάτης θα 
λάβει αυτό το μήνυμα και 
πρέπει τώρα να ελέγξει το 
email του για να επιβεβαιώσει 
το λογαριασμό του. 
Εάν ο πελάτης έβαλε λάθος 
email να ξανακάνει εγγραφή με 
το σωστό email 



Επιβεβαίωση λογαριασμού 

Ο πελάτης θα λάβει ένα email από Live Stream email confirmation 
και πρέπει να πατήσει πάνω στο μεγάλο πράσινο κουμπί για να 
επιβεβαιώσει το λογαριασμό του 



Επιβεβαίωση λογαριασμού  

Μόλις πατήσει στην 
επιβεβαίωση θα τον 
οδηγήσει σε αυτή τη 
σελίδα με το μήνυμα ότι 
το email έχει επιβεβαιωθεί 



Εάν δεν γίνει επιβεβαίωση λογαριασμού και ο πελάτης προσπαθήσει να ενωθεί με τους κωδικούς που έβαλε παίρνει το 
παρακάτω μήνυμα και αποστέλλει ξανά email επιβεβαίωσης του λογαριασμού 



Σύνδεση  

Καταχωρούμε τους κωδικούς στα αριστερά της σελίδας και πατούμε Σύνδεση 



Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου 

Βάζει τον 4ψήφιο κωδικό (από το sms δεξιά) στο πεδίο Κωδικός Επιβεβαίωσης 
Κινητού 



Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου 



Πατάμε Εισαγωγή Κουπονιού και βάζουμε το κουπόνι μαζί με το capture code και επιλέγουμε Kαταχώρηση.  
Οι κωδικοί του  ΟΛΑΤΑΚΑΛΑ  μπορεί να είναι 5ψήφιοι (1) ή και την μορφής αυτής  RZGY2N59CΥRV7UADGWR8 (2) 
Στους 5ψήφιους ο πελάτης βάζει κάθε φορά και ένα κωδικό για να πάρει 7 μονάδες στον μεγάλο κωδικό βάζοντας τον του 
βάζει και τις 42 μονάδες 

1 

2 

Πίστωση υφιστάμενου κωδικού από παλιό streaming ή 
Oλατακαλά ή CytaForum 

2 



Αγορά Μονάδων 

Για πίστωση του λογαριασμού με Μονάδες επιλέγουμε Αγορά Μονάδων 



Ανάλογα με τις μονάδες που θέλουμε να αγοράσουμε πατούμε στο Πακέτο παρακάτω  

Αγορά Μονάδων  



Αγορά Μονάδων-Διεύθυνση 

Για σκοπούς ΦΠΑ ο πελάτης συμπληρώνει διεύθυνση κατοικίας η οποία θα αποθηκεύετε  για τις 
επόμενες αγορές. Επιλέγει τους όρους και πατάει Αγορά 



Καταχώρηση Visa 

Καταχωρούμε το 16ψήφιο κωδικό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον 3ψήφιο κωδικό πίσω από την 
κάρτα και πατούμε submit . Πλέον αποδεχόμαστε όλες τις Visa 



Safe@Web 

Εδώ βάζει τον κωδικό της κάρτας του για ηλεκτρονικές αγορές. Εάν δεν θυμάται τότε πατάει Forgot Your 
Password 



Safe@Web Change of Password 
Step 1 



Safe@Web Change of Password 
Step 2 



Επιτυχής αγορά μονάδων 

Όταν διεκπεραιωθεί η συναλλαγή ο πελάτης θα πάρει το πιο πάνω μήνυμα και οι μονάδες θα προστεθούν αριστερά στο 
Μονάδες 



Θέαση αγώνα 

Για θέαση αγώνα ο πελάτης πατά πάνω στο κουμπί Περισσότερα δίπλα από το παιχνίδι που θα παρακολουθήσει.  

 



Θέαση αγώνα 

Το θέαση ενεργοποιείται 40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα  



40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα εμφανίζεται η επιλογή Θέαση.  
Η χρέωση σε μονάδες διαφέρει αναλόγως του παρόχου που είναι ενωμένος ο πελάτης στο διαδίκτυο . 
 



Εμφανίζει μήνυμα για το πόσες μονάδες θα αφαιρεθούν από το λογαριασμό ανάλογα με τον πάροχο του πελάτη . 
Αν θέλουμε να το παρακολουθήσουμε πατούμε Θέαση 



Αν δεν είναι εγκατεστημένος ο flash player στο pc του πελάτη πατούμε στο here για να κατεβεί 
αυτόματα 



Το παιχνίδι ξεκινάει και εάν ο πελάτης θέλει μπορεί να το ενώσει με 
HDMI σε τηλεόραση  



Από την ίδια σύνδεση και το ίδιο account μπορεί να το δει και σε άλλες συσκευές ταυτόχρονα 



Αλλαγή κωδικού λογαριασμού 



Αλλαγή κωδικού λογαριασμού 

Καταχωρούμε τα στοιχεία και πατούμε Αποθήκευση 



Ξέχασα τον κωδικό μου 

Αν ο πελάτης προσπαθεί να συνδεθεί και δεν θυμάται τον κωδικό του πατά πάνω στο Ξέχασα τον κωδικό μου. 
Πρέπει να το κάνει μόνος του επειδή εμείς δεν έχουμε πρόσβαση 



Ο πελάτης καταχωρεί το email του που έκανε το λογαριασμό και συμπληρώνει το capture και πατά 
Καταχώρηση 



Ο πελάτης θα πάρει μήνυμα και πρέπει να μπει στο email του για να ολοκληρώσει τη αλλαγή του 
κωδικού του 



Θα πάρει το παρακάτω email από Live Stream forgot password και πατά πάνω στο μεγάλο πράσινο κουμπί για αλλαγή 
κωδικού 



Ο πελάτης καταχωρεί το νέο κωδικό και το capture και πατά την επιλογή  Kαταχώρηση 



 Αλλαγή κινητού τηλεφώνου 

Σε περίπτωση αλλαγής κινητού τηλεφώνου πάμε στο Αλλαγή στοιχείων και στο Κινητό βάζουμε τον νέο αριθμό. 
Πατώντας  Αποθήκευση ο νέος αριθμός θα παραλάβει sms με ένα 4ψήφιο κωδικό 



Πατούμε στην επιλογή Επιβεβαίωσε το κινητό σου και καταχωρούμε τον 4ψήφιο κωδικό από το sms στο 
πεδίο Κωδικός Επιβεβαίωσης Κινητού και πατούμε Καταχώρηση 


