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Настройване на 
Google акаунт
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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:



Приемникът EON Smart Box е базиран на платформата Android. За да може 
всеки потребител да има превъзходно изживяване и да персонализира 
своя приемник, оригиналният и иновативен EON интерфейс предоставя 
възможност за свързване с вашия акаунт в Google. Можете да направите 
това, когато инсталирате EON Smart Box или по всяко време след това. 
Вие избирате кои приложения искате да използвате и инсталирате.

 ▶ Вариант 1: При инсталиране на приемника

1. На екрана ще видите съобщение с информация за Google, което 
трябва да приемете, за да се свържете към вашия акаунт в Google.

 

Фиг. 1 Информационно съобщение на Google
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2. Ако изберете опцията за използване на дистанционното 
управление, с натискането на бутон „OK“ на дистанционното 
управление се съгласявате да свържете имейла си от Google с 
приемника. 

Фиг. 2 Избор на дистанционно управление 

3. След това въведете вашия имейл и парола. Използвайте стрелките 
нагоре, надолу, наляво и надясно, за да изберете буквите от 
клавиатурата и потвърдете въведеното в съответното поле, като 
изберете стрелката надясно от клавиатурата.

 

Фиг. 3 Въвеждане на имейл адрес
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Фиг. 4 Въвеждане на паролата 

4. Трябва да приемете условията за използване, местоположение и 
избор за изпращане на автоматични известия до Google, защото 
това помага на Google да подобри своите приложения, ако имате 
затруднения при работата с тях.

Фиг. 5 Условия за ползване
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Фиг. 6 Местоположение 

Фиг. 7 Избор на автоматични известия

5. Следвайки тези стъпки, успешно сте свързали Google акаунта си 
и EON Smart Box по време на инсталационния процес и вече ще 
можете да се насладите напълно на любимите си приложения от 
Google Play Store.
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 ▶ Вариант 2: След инсталиране на приемника

1. Може да свържете вашия Google акаунт с EON Smart Box по всяко 
време като влезете в меню Настройки. В горния десен ъгъл ще 
намерите нотификация, която ще ви насочи към свързване с  
Google. Изберете я с бутон „ОК“. 

 

 
Фиг. 8 Настройки 

Фиг. 9 Нотификация
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2. Изберете „Добавяне на акаунт“ и изпълнете стъпките: въведете 

вашия имейл и парола, приемете условия за използване, 
местоположение и изберете да изпращате автоматични известия 
до Google. С приключване на тези стъпки вие успешно сте свързали 
своя акаунт в Google с EON Smart Box. 

 

Фиг. 10 Въвеждане на имейл адрес

Фиг. 11 Въвеждане на паролата
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Фиг. 12 Условия за ползване

Фиг. 13 Местоположение
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Фиг. 14 Избор на автоматични известия

 ▶ Google приложения:

1. С бутона за достъп до Google приложения на вашето EON 
дистанционно управление ще достъпите до всички приложения, 
които сте изтеглили. А с вашия акаунт в Google Play Store и Goole 
Play Games можете да изтеглите най-новите приложения, които 
бихте искали да използвате в EON Smart Box.

Фиг. 15 Бутон за достъп до приложения на  
дистанционното управление
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Фиг. 16 Достъп до приложения чрез началната страница на Google

Фиг. 17 Страница с всички съществуващи приложения,  
както и акаунт в Google Play / Game
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