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Инсталиране на 
EON Smart Box
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ЕON SMART TV
За Smart телевизор

Изтеглете директно от  
APP Store на Вашия телевизор.

 

 
ЕON TV
За смартфон и таблет

Изтеглeте от:



EON SMART BOX ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАН КЪМ ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКАТА МРЕЖА, ТЕЛЕВИЗОР И РУТЕР, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ 
С ИНТЕРНЕТ.

Фиг. 1 Входове за свързване

1. Включете захранващия кабел, предоставен в кутията, в съответния 
изход на приемника и го включете в контакта.

2. След това свържете EON Smart Box към телевизора чрез HDMI 
кабела oт кутията.

3. Накрая свържете приемника с интернет посредством LAN кабела от 
кутията.

Фиг. 2 Свързване на EON приемник

4. На предната страна на приемника светлинният индикатор ще свети 
в червено за няколко секунди и след това ще стане зелен, което 
показва, че устройството влиза в режим на готовност.
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Фиг.3 Индикаторите светват в червено и зелен

5. Синята светлина е индикатор за интернет и първоначално трябва 
да мига, докато установи интернет връзка с рутера. Когато връзката 
е установена, тя постоянно свети в синьо. 

Фиг. 4 Индикатор синя светлина

6. Включeте телевизора и ще видите началния екран на инсталацията, 
който ще ви насочи към следващите стъпки.

 
Фиг. 5 Начален екран
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7. На екрана ще се появи съобщение, че трябва да сдвоите EON 
дистанционното управление с EON Smart Box.Това става, като 
натиснете бутоните за увеличаване на звука и смяна на канал 
нагоре и задържите за 3 секунди. Дръжте дистанционното 
управление на разстояние не повече от 25 см от приемника.

Фиг. 6 Сдвояване на дистанционното управление 

8. Ако сдвояването е успешно, на екрана ще видите съобщение 
„Сдвояването е успешно“.  

Фиг. 7 Успешно сдвояване 
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9. Ако не е успешно, ще видите съобщението „Сдвояването е 
неуспешно“.

Фиг. 8 Неуспешно сдвояване на дистанционно управление 
 

10. Опитайте отново като повторите същите стъпки, описани по-горе 
или изберете „Пропусни“.

 
Фиг. 9 Пропускане на сдвояване на дистанционното управление
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11. Изберете език за EON Smart Box. С навигационните бутони на 
дистанционното управление изберете желания език и го потвърдите 
с бутон “OK“.

Фиг. 10 Избор на език 

12.  Потвърдете екран свързване с интернет и продължете напред. 

Фиг. 11 Свързване с интернет 
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13. Следва бърза Android актуализация. Моля изчакайте, докато 
приключи и не изключвайте EON приемника. 

Фиг. 12 Автоматична Android актуализация 

14. Свържете вашия Google акаунт и EON Smart Box с помощта на 
дистанционно управление, телефон или таблет.

Фиг. 13 Вход в Google 
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Фиг. 14 Свързване в Google с телефон,  
компютър или дистанционно управление

 

15. Можете да свържете своя личен акаунт в Google с EON Smart Box 
по всяко време след инсталирането. Може да изберете опция 
„Пропускане“

Фиг. 15 Пропускане 
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16. При вписване в Google акаунта е необходимо да приемете 
условията за използване, местоположение и избор за изпращане на 
автоматично известие до Google. Това помага на Google да подобри 
своите приложения.

Фиг. 16 Условия за ползване

Фиг. 17 Местоположение
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Фиг. 18 Избор на автоматични известия
 

17. Преминете през следващите 3 стъпки с натискане на бутон „ОК“. 

Фиг. 19 Име на устройство 
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Фиг. 20 Изтегляне на приложения от Google Play 
 

Фиг.21 Chromecast 
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18. Изберете доставчик Vivacom. 

Фиг.22 Избор на доставчик 

19. Изчакайте приключване на следващите няколко екрана. Те ще се 
приключат автоматично. 

Фиг.23 Изтегляне на актуализация на EON ТВ 
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Фиг. 24 Инсталиране на актуализация на EON ТВ

Фиг. 25 Приключване на актуализация на EON ТВ
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Фиг. 26 Вписване

20. Имате възможност да направите свой профил в EON и да го 
персонализирате още сега или да изберете „Създай профил по-късно“. 

Фиг. 27 Създаване на профил
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21. Насладете се на най-доброто телевизионно съдържание.

Фиг. 28 Начален екран
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