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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:



Може да създадете свой профил по време на инсталацията на EON 
Smart Box или по всяко време след това независимо от устройството, на 
което използвате EON. 

 ▶  Създаване на личен профил 

1. По време на инсталационния процес на EON Smart Box, приложе-
нието за Smart TV или EON на други устройства, ще получите съоб-
щение за създаване на профил. Можете да създадете свой профил 
незабавно, като маркирате "Създаване на профил" или да го напра-
вите по-късно, като изберете "Създаване на профил по-късно".

 

    
Фиг. 1 Опция 1 – Създаване на профил 

 

 
Фиг. Опция 2 – Създаване на профил по-късно 
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2. При избиране на създаване на профил, ще се отвори нов прозо-
рец, в който трябва да въведете име. 

Фиг. 3 Въвеждане на име

3. След това въведете възраст. Ако сте над 18 години, маркирайте 
18+ и попълнете годината си на раждане. 

Фиг. 4 Маркиране на възрастова група
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Фиг. 5 Въвеждане на година на раждане

4. Изберете аватар.

Фиг. 6 Избор на аватар
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5. Изберете фон за профила – стандартен светъл или тъмен фон. С 
този фон ще се отваря профила на всички устройства. 

Фиг. 7 Избор на фон

6. След въвеждане на всички полета, маркирайте поле „Продължи 
към EON“. Вашият профил е създаден и можете да започнете да 
гледате любимото си телевизионно съдържание.

Фиг. 8 Финализиране на профила
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▶ Създаване на допълнителен профил

1. Ако сте отложили създаването на нов профил за по-късно или 
искате да създадете допълнителен, можете да го направите, като 
кликнете върху иконата за избор на съществуващи и създаване 
на нови профили в горния ляв ъгъл.

Фиг. 9 Отравяне на страница с профили

Фиг.10 Отложено създаване на профил 
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2. Веднъж създаден, профилът е видим и достъпен на всички устрой-
ства, използващи EON. Можете да създадете до пет потребителски 
профила в един акаунт. По подразбиране имате включен Основен 
профил. Той не може да бъде променян или изтрит.

Фиг. 11 Видове профили

3. За създаване на нов профил, маркирайте полето и следвайте 
стъпките, описани по-горе. 
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▶ Настройки на профил

1. Ако искате да промените нещо в профила си или да го изтриете, 
трябва да сте вписани с профила, който ще искате да коригирате. 
Отидете в Настройки и изберете опцията "Моят профил", където 
можете да промените името, аватара на профила, възрастта или 
да изберете "Изтриване на профил", за да го изтриете.

Фиг. 12 Настройки на профил

2. При всяко стартиране на EON Smart Box и EON Smart TV app 
ще можете да избирате до кой профил искате да влезете в 
платформите на EON. Ако искате да осъществявате достъп от 
един и същ профил през цялото време, изберете "помни ме".

Фиг. 13 Запомни профила



3. С бутона Профил на дистанционното управление EON можете бъ-
рзо да проверите от чий профил гледате телевизия, да изберете 
друг или да създадете нов.

 

  
Фиг. 14 Бутон профил 

4. Всички настройки, език, тема, избор на телевизионен канал, лю-
бимо съдържание, напомняния, както и телевизионно съдържа-
ние, са налични и свързани към всеки индивидуален профил. До 
петима членове на домакинството могат да имат свой собствен 
профил със собствени настройки и препоръчано съдържание спо-
ред техните интереси. 

 

 
Фиг. 15 Препоръчано съдържание 
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