
Guia do Usuário



SOBRE
Bai
O BtvApp é uma plataforma de streaming com mais de 
300 CANAIS em alta qualidade e performance. Nele você 
encontrará os melhores CANAIS de TV da atualidade da TV 
Brasileira e Internacional disponível para Tv Box e celulares 
com Sistema Android.

AVALIAÇÃO GRATUITA

Experimente grátis por 7 dias! Basta apenas baixar e instalar o 
BtvApp em sua TV Box ou Celular com sistema Android. No 
primeiro acesso irá aparecer na tela botão de confirmação do 
teste grátis por 7 dias.
Após clicar expirar o prazo da cortesia você receberá 
orientação para aquisição de um de nossos planos e assim ter 
os melhores canais de TV.
*A cortesia para experimentar o BtvApp de teste grátis só 
pode ser feito uma única vez por dispositivo.

COMO INSTALAR

Baixe o BtvApp acessando nosso site: 
www.btvappoficial.com e baixe o APP BtvApp fazendo os 
seguintes passo: Baixe o BtvApp em seu computador.
Copie o arquivo de APK instalador para um pendrive, HD 
externo ou Cartão MicroSD. Conecte o dispositivo em sua TV 
Box e instale o BtvApp. Após instalar clique em abrir e faça sua 
autenticação de login Em seu SmartPhone, faça o downloads, 
em seguida clique em instalar, depois abrir e faça sua autenti-
cação com seu login de acesso.

COMO INSTALAR BTVAPP MOBILE

Abra o aplicativo BTVApp.
Acesse a lista de canais.
Na aba lateral esquerda acesse a opção Aplicativo Móvel.
Faça a leitura do QR Code que aparecerá.
Você será direcionado à página de download do BTVApp 
Mobile. Basta baixar e instalar.
Ao acessar o BTVApp Mobile no smartphone use o código de 
login ou QR Code para conectar-se.

COMO COMPRAR

1º Acessando btvappoficial.com menu Planos, escolha o 
plano ideal e clique em comprar;
2º Faça seu registro e acesse sua conta cadastrada;
3º Selecione o plano deseja em sua “área de cliente” clicando 
em comprar, selecione a forma de pagamento ideal e finalize 
seu pedido com total segurança e aguarde receber em seu 
e-mail o código de ativação.

RECEBIMENTO DO CÓDIGO DE ATIVAÇÃO

Após comprar seu plano em nosso site, na área de cliente
você receberá por e-mail seu código de ativação.
Acesse o BTVApp para inserir seu código de ativação e fazer 
sua autenticação. Caso tenha comprado em uma revenda 
autorizada, entre em contato com o mesmo para poder 
receber seu código de ativação e usá-lo para ativar seu plano.

OBSERVAÇÃO:
• Guarde de forma segura seu CÓDIGO DE ATIVAÇÃO, caso 
venha a perdê-lo o mesmo se encontrará em sua área de 
cliente.
• Após vencer seu plano, escolha novamente o plano desejado 
e realize sua nova comprar para receber seu novo código de 
ativação.

Tela de recarga BTVApp:

Para acessar a área, vá na lista de canais, nos menus a 
esquerda entre em Minha Conta.

REGISTRO E ATIVAÇÃO

Para registrar é muito fácil:

1 – Acesso nosso site, escolha o plano desejado e clique em 
COMPRAR AGORA!
2 – Faça seu registro preenchendo os campos de cadastro. 
Você irá receber uma notificação para acessar a conta de 
e-mail de registro, em seguida você receberá em seu e-mail 
pessoal para confirmação de seu registro. Clique no Link de 
confirmação para ser redirecionado a sua página de usuário.
3 – Acessando sua conta criada e ativada você poderá realizar 
seu pedido selecionando plano ideal e compre com total 
segurança.

MENUS DO APP

1- Minha Conta
Área de login e registro de código de recarga.

2-  Lista de Canais
Lista de canais por categoria.

3- Pesquisa
Pesquisa de canais.

4- Favoritos
Canais selecionados como Favoritos.

5- Info
Informações da versão, atualizações e suporte.

6- Bloqueio
Autorização para uso de canais adultos.

7- Aplicativo Móvel
Área de acesso BTVApp.

8- Notícia
Informações e notícias ao usuário.
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ATIVANDO O APP ODEON VOD

1 – Baixe o app Odeon Vod;
2 – Ative-o usando seu código BTVApp:
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• Guarde de forma segura seu CÓDIGO DE ATIVAÇÃO, caso 
venha a perdê-lo o mesmo se encontrará em sua área de 
cliente.
• Após vencer seu plano, escolha novamente o plano desejado 
e realize sua nova comprar para receber seu novo código de 
ativação.

Tela de recarga BTVApp:

Para acessar a área, vá na lista de canais, nos menus a 
esquerda entre em Minha Conta.

REGISTRO E ATIVAÇÃO

Para registrar é muito fácil:

1 – Acesso nosso site, escolha o plano desejado e clique em 
COMPRAR AGORA!
2 – Faça seu registro preenchendo os campos de cadastro. 
Você irá receber uma notificação para acessar a conta de 
e-mail de registro, em seguida você receberá em seu e-mail 
pessoal para confirmação de seu registro. Clique no Link de 
confirmação para ser redirecionado a sua página de usuário.
3 – Acessando sua conta criada e ativada você poderá realizar 
seu pedido selecionando plano ideal e compre com total 
segurança.

MENUS DO APP

1- Minha Conta
Área de login e registro de código de recarga.

2-  Lista de Canais
Lista de canais por categoria.

3- Pesquisa
Pesquisa de canais.

4- Favoritos
Canais selecionados como Favoritos.

5- Info
Informações da versão, atualizações e suporte.

6- Bloqueio
Autorização para uso de canais adultos.

7- Aplicativo Móvel
Área de acesso BTVApp.

8- Notícia
Informações e notícias ao usuário.
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ATIVANDO O APP ODEON VOD
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2 – Ative-o usando seu código BTVApp:
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BtvApp em sua TV Box ou Celular com sistema Android. No 
primeiro acesso irá aparecer na tela botão de confirmação do 
teste grátis por 7 dias.
Após clicar expirar o prazo da cortesia você receberá 
orientação para aquisição de um de nossos planos e assim ter 
os melhores canais de TV.
*A cortesia para experimentar o BtvApp de teste grátis só 
pode ser feito uma única vez por dispositivo.
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Box e instale o BtvApp. Após instalar clique em abrir e faça sua 
autenticação de login Em seu SmartPhone, faça o downloads, 
em seguida clique em instalar, depois abrir e faça sua autenti-
cação com seu login de acesso.

COMO INSTALAR BTVAPP MOBILE
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Na aba lateral esquerda acesse a opção Aplicativo Móvel.
Faça a leitura do QR Code que aparecerá.
Você será direcionado à página de download do BTVApp 
Mobile. Basta baixar e instalar.
Ao acessar o BTVApp Mobile no smartphone use o código de 
login ou QR Code para conectar-se.
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Você irá receber uma notificação para acessar a conta de 
e-mail de registro, em seguida você receberá em seu e-mail 
pessoal para confirmação de seu registro. Clique no Link de 
confirmação para ser redirecionado a sua página de usuário.
3 – Acessando sua conta criada e ativada você poderá realizar 
seu pedido selecionando plano ideal e compre com total 
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1- Minha Conta
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ATIVANDO O APP ODEON VOD

1 – Baixe o app Odeon Vod;
2 – Ative-o usando seu código BTVApp:

Suporte Odeon Vod:
     +595 994-192009

Tela app Odeon Vod.

Insira aqui seu código BTVAPP
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btvboxoficialbrasil

Siga-nos!

btvoficial.com


