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Гласово търсене
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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:



Гласовото търсене е най-новият, по-бърз и лесен начин за търсене на 
съдържание.
С помощта на дистанционното управление можете да извършите гласово 
търсене на съдържание по два начина:

 ▶ Вариант 1

1. Натиснете бутона за гласово търсене на дистанционното 
управление EON, за да търсите с Google.

Фиг. 1 Бутон за гласово търсене с  
Google на дистанционното управление

2. Кажете желания термин или фраза на микрофона в горната част на 
дистанционното управление. Това може да е канал, шоу, актьор или 
име на филм.

Фиг. 2 Демонстрация на използването на  
Google Voice Search Remote

3. Google ще търси цялото онлайн съдържание, Youtube съдържание 
във Видеотеката, телевизията на живо и минали предавания, филми 
и сериали, свързани с изговорения термин или фраза. Всичко 
намерено по дадените критерии ще се покаже на екрана.
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Фиг. 3 Екранно търсене на Google

Фиг. 4 Резултат от търсенето

Фиг. 5 Резултат от търсенето в Сега по ТВ
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Фиг. 6 Резултат от търсенето в архив до 7 дни назад

4. Изберете резултата от търсенето, който искате да гледате и да му се 
насладете.

▶ Вариант 2

1. Гласово търсене чрез натискане на бутона за търсене на 
дистанционното управление дистанционното управление дистанционното управление 

Фиг. 7 Бутон за търсене на дистанционното управление

2. Отваря се екранът за търсене:
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Фиг. 8 Екран за търсене

3. Mожете да въведете фраза или термин за търсене чрез 
клавиатурата или за гласово търсене да натинете бутон OK                                                                                                                                         

Фиг. 9 Екран за търсене – слуша се

4. Изкажете желания термин или фраза на микрофона в горната част 
на дистанционното управление. Това може да бъде канал, шоу, 
актьор, или име на филм.

5. EON ще търси във всички телевизионни канали, минало 
съдържание, както и съдържанието във Видеотека, което се отнася 
към изговорената фраза. Всичко, което е намерено от търсената 
дума, ще се покаже на екрана. 
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Фиг. 10 Резултат от гласово търсене

6. Изберете и гледайте съдържанието, което искате.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Сигналът, че микрофонът е активен и устройството за дистанционно 
управление получава команда, е включена зелена светлина (намира се в 
горната част на дистанционното управление).
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