Активиране на
EON TV

vivacom.bg

ЕON SMART TV
За Smart телевизор
Изтеглете директно от
APP Store на Вашия телевизор.

ЕON TV
За смартфон и таблет
Изтеглeте от:

2

EON TV от Vivacom е ТВ услуга, която инсталирате лесно в няколко стъпки.
Управлявайте EON TV само през MyVivacom – през сайта и през
мобилното приложение. Необходими са Ви приложенията EON SMART
TV, за да гледате на Вашия телевизор и мобилното приложение на
EON TV за Вашия смарт телефон и таблет.

СВЪРЗВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА EON СМАРТ БОКС
1
2
3

4

5

Свържете устройството с Интернет посредством LAN кабел.
Свържете устройството с Вашия телевизор като използвате HDMI
кабела предоставен в кутията.
Включете захранващия кабел предоставен в кутията в съответния
изход и го включете в контакта.
Изчакайте докато приемникът стартира.
▶ Power Индикатор показва готовността на устройството за
работа
• Червено – устройството e в режим готовност
• Зелено – устройството е в работен режим
• Изчакайте докато индикаторът светне в зелено.
▶ LAN индикатор показва свързаността на устройството с
Интернет
• Мигаща синя светлина – устройството е в процес на
свързване към Интернет
• Непрекъсната синя светлина – установена е връзка с
Интернет
Изчакайте докато индикаторът светне в непрекъсната
синя светлина.
Следвайте стъпките на екрана на телевизора.
Пълни стъпки с екраните може да откриете на vivacom.bg

Power
LAN
индикатор индикатор

LAN

HDMI
свързване

Вход за
захранващ
кабел
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АКТИВИРАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ EON TV ЗА
ВАШИЯ СМАРТФОН, ТАБЛЕТ И КОМПЮТЪР
▶ От мобилното приложение MyVivacom
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Отворете MyVivacom и влезте с Вашите e-mail и парола.
Изберете EON услугата, за която желаете да активирате
мобилното приложение на EON TV.
Отворeте таб „Настройки“ и изберете EON TV мобилно
приложение.
Въведете Вашата парола и натиснете бутон „Регистрирай“.
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При успешна регистрация ще се визуализира потвърдително
съобщение.
Натиснете „Затвори“.
За вход в мобилното приложение на ЕОN ТV, въведете e-mail
адреса и паролата от стъпка 1, като e-mail адресът трябва да
бъде въведен само с малки букви.

или
▶ От MyVivacom уеб - vivacom.bg
Отворете страницата на Vivacom vivacom.bg на Вашия
1
компютър и влезте в MyVivacom с Вашите е-mail и парола.
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Отворете таб „Настройки“, раздел „Телевизия“.
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Отидете в секция „EON ТV мобилно приложение”.
По подразбиране за потребителско име е зададено това, което
сте използвали при вход в MyVivacom. Това е Вашият Основен
потребител.
Въведете Вашата парола и натиснете бутон „Регистрирай“.
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След правилно въвеждане на Вашите данни за вход, ще се
появи потвърдително съобщение.
За вход в мобилното приложение на EON TV, въведете e-mail
адреса и паролата от стъпка 6, като e-mail адресът трябва да
бъде въведен само с малки букви.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ EON TV НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ
▶ От MyVivacom уеб - vivacom.bg
1

Отворете страницата на Vivacom vivacom.bg на Вашия
компютър и влезте в MyVivacom с Вашите е-mail и парола.

2

Отворете таб „Настройки“, раздел „Телевизия“.

3

Отидете в секция „EON ТV мобилно приложение”.
Въведете е-mail адреса, на който желаете да предоставите
достъп до мобилното приложение на EON TV. Е-mail адресът
трябва да бъде въведен само с малки букви. След което
натиснете бутона „Създай допълнителен потребител“.
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Ще се появи съобщение за успешно създаден потребител.
Вашият Допълнителен потребител ще получи линк за създаване
на парола за достъп, както до MyVivacom, така и до страницата
и мобилното приложение на EON TV.
В случай че вече имате създаден допълнителен потребител,
той ще се появи в списъка от падащото меню. Ако желаете да
му предоставите достъп до мобилното приложение на EON TV,
натиснете бутон „Покани“.
Ще се появи съобщение за успешно създаден потребител.
След като Вашият Допълнителен потребител последва линка
изпратен на e-mail адреса му и завърши регистрацията, ще
има достъп до мобилното приложение на EON TV.

ВАЖНО:

Един е-mail адрес може да се използва само за една EON TV услуга. При
предоставяне на достъп до мобилното приложение на EON TV на Допълнителен
потребител, Основният потребител няма да може да я използва.
Може да променяте e-mail адресите, които имат достъп до приложението
по всяко време от подсекция „EON TV мобилно приложение“ в MyVivacom.
Ако имате повече от една EON TV услуга с мобилно приложение, за
всяка една трябва да бъде регистриран различен e-mail адрес.

АКТИВИРАНЕ НА EON SMART TV ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОР
▶ За да използвате EON Smart TV на Вашия телевизор:
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Проверете дали Вашият телевизор е в списъка с препоръчани
устройства за EON TV на bg.eon.tv.
Ако нямате предварително инсталиран EON ТV на Вашия
телевизор, може да го изтеглите от съответния магазин на
устройството.
Изберете език.
За оператор изберете Vivacom.
На екрана на телевизора ще се покаже код за активация.

▶ От мобилното приложение MyVivacom
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Отворете MyVivacom и влезте с Вашите e-mail и парола.
Изберете EON услугата, за която желаете да активирате
мобилното приложение на EON TV.
Отворете таб „Настройки“ и изберете Smart TV устройства.
Въведете кода за активация и натиснете бутон „Активирай“.
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Активацията на EON Smart TV ще отнеме около 20 секунди. След
което в полето ще се появи моделът на Вашето устройство.
Услугата е активирана успешно.
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или

▶ От MyVivacom уеб - vivacom.bg
1

Отворете страницата на Vivacom vivacom.bg на Вашия
компютър и влезте в MyVivacom с Вашите е-mail и парола.

2

Отворете таб „Настройки“, раздел „Телевизия“.

3

В подсекция „Управление на Smart TV устройства“, въведете
кода за активация.
След въвеждане на кода, натиснете бутон „Активирай“.
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Активацията на EON Smart TV ще отнеме около 20 секунди. След
което в полето ще се появи моделът на Вашето устройство.
Услугата е активирана успешнo.

ДЕАКТИВИРАНЕ НА EON SMART TV ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТ ТЕЛЕВИЗОР
▶ От мобилното приложение MyVivacom
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Отворете MyVivacom и влезте с Вашите e-mail и парола.
Изберете EON TV услугата, за която желаете да деактивирате
смарт приложение на EON TV на Вашия телевизор.
Отворете таб „Настройки“ и изберете Smart TV устройства.
Натиснете бутон „Деактивирай“.
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При успешна деактивация на Smart TV приложението, ще
получите съобщение „Деактивацията е успешна“.
Отворете ЕОN Smart TV приложението на Вашия телевизор и
отидете в секция „Настройки“.
Изберете меню „Система“.
Изберете „Изход“.
Потвърдете като натиснете „Да“.
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или
▶ От MyVivacom уеб - Vivacom.bg
1

Отворете страницата на Vivacom vivacom.bg на Вашия
компютър и влезте в MyVivacom с Вашите е-mail и парола.
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Отворете таб „Настройки“, раздел „Телевизия“.
В секция „Управление на Smart TV устройства“, натиснете
бутона „Деактивирай“.
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Отворете Smart TV приложението на Вашия телевизор и
отидете в секция „Настройки“.
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Изберете меню „Система“.
Изберете „Изход“.
Потвърдете като натиснете „Да“.

vivacom.bg

