




1. Предподготовка

Преди да се използва приложението трябва да сме сигурни, че нашето
устройство е с правилните настройки за часова зона, също така, че часът и датата са
коректни и сверени автоматично.

Това може да го проверите от настройките на устройството.
След като стартирате приложението, това ще зареди екран за свързване на

устройството с профила ви в портала coool.tv. В точка 2 е описана подробно
работата с портала. coool.tv е съвместимо с:

< Apple TV - Минимална необходима софтуерна версия 12 или по-голяма
< Android TV - Минимална необходима софтуерна версия Android 5.0, но е

препоръчителна 7 или по-голяма
< Fire OS - Минимална необходима софтуерна версия Fire OS 5+ ( Android 5.1 )

или по-голяма
< Tizen ( Samsung TV ) - Минимална необходима софтуерна версия 4.0 или

по-голяма (Телевизор 2018 година или по-нов)
< Web OS - Минимална необходима софтуерна версия Web OS 4.0 или

по-голяма (Телевизор 2018 година или по-нов)

2. Свързване на устройство към портала при първоначално

стартиране на приложението

След инсталация на приложението и стартиране, ще се визуализира
следният екран.



На него има кратка инструкция как можете да свържете устройството към
акаунта си в coool.tv портала и бутон за изход от апликацията.

● Свързване чрез сканиране на QR кода с телефон

От камерата на телефона си можете да сканирате QR кода от екрана на
телевизора, което ще ви предостави поле за избора. Ако не сте влезли
предварително в профила си, това ще ви пренасочи първо към страницата за
вход (вход в портала става с имейл и парола за my.cooolbox). Ако имате активна
coool.tv услуга към акаунта, който ще използвате, след вход в портала ще ви се
зареди страницата, от където ще можете да добавите устройството към акаунта
си. В случай, че нямате активна coool.tv услуга ще се зареди страницата за
активиране на пробен период.

● Свързване след вход в портала

От браузър можете да влезете в портала по стандартния начин и да добавите
устройство.

3. Работа с портал coool.tv

Това е мястото от където можете да добавяте устройства към акаунта си и да
създавате/управлявате профили, които да достъпите от всички устройства,
свързани към услугата. Това ще ви позволи да определяте кой профил желаете да
стартирате през определено устройство.



● Вход в портала

Вход в портала става от https://www.coool.tv/login с имейла и паролата, с които
достъпвате акаунта си в https://my.cooolbox.bg. След вход се зарежда началната
страница на портала с наличните профили и устройства свързани към акаунта.

● Пробен период

След вход в портала coool.tv, ако нямате активна coool.tv услуга се зарежда
страница, която позволява активирането на пробен период за клиентския номер.
Това е възможно само ако вече не е бил активиран веднъж пробния период за

https://www-dev.coool.tv/login
https://my.cooolbox.bg


същия акаунт. Активирането става като изберете бутон “Активирай пробен
период”.

*Начален екран при възможност за активиране на пробен период

След активирането се зарежда началната страница на портала, като в
най-горната част на страницата има информация за активирания тестови период.
Информацията за оставащото време се обновява и винаги е актуална. Особеното
тук е, че времето, което се отчита, е на кръгъл час. Това означава, че в
последният час до изтичане на пробния период, винаги ще показваме, че остава
още 1 час.



*Начален страница при активен пробен период

При успешна активация потребителя получава и имейл с потвърждение.
След изтичане на пробният период, отново получава имейл, а в портала ще е
видно следното съобщение:

*Страницата за пробен период след като той е приключил

Поради ограничение в броя потребители, които могат едновременно да
имат стартиран пробен период, при запълване на капацитета, за потребителя ще
е валидна възможност  за заявяване на желание да бъде добавен в списък с
чакащи.



*Екран, който се зарежда, когато е достигнат лимита за брой едновременно активни пробни услуги

*Екран след успешна заявка за пробен период

При заявка за пробен период изпращаме имейл до потребителя.
Когато има налично резервирано място за конкретния потребител, той ще

получи покана на имейл и информация как може да завърши активирането на
пробния период.

Поканата е активна 48 часа, което означава, че и резервацията е със
същата продължителност. След това поканата изтича и потребителя ще трябва
отново да заяви желанието си за активиране на пробен период. Когато
валидността на поканата изтече, потребителя ще бъде  уведомен с имейл, а в
портала ще е налично следното съобщение:



*Съобщение, което вижда потребителя ако поканата е изтекла

От акаунта в портала можете да управлявате изцяло профилите и
устройствата си, които ще използвате в рамките на тестовия период.

По време на пробния период към един акаунт можете да активирате
няколко устройства, но едновременно може да гледате само на едно от тях, без
значение дали е от IP на Кулбокс или външен IP адрес. Продължителността на
пробния период е 3 дни, след което достъпът до услугата се прекратява
автоматично. За да продължите гледането на услугата е необходимо да
направите активация на абонамент за услугата през същия акаунт в
my.cooolbox.bg.

● Начална страница

На началната страница се зареждат по подразбиране три създадени профила:

< Всички - този профил съдържа всички канали
< Детски - съдържа канали, които попадат в категория за деца
< За възрастни - за достъп до този профил е необходимо да се създаде код, в

противен случай няма да бъде активен. Кулбокс не създава предварително
стандартен пин.

*В тези профили не може да се премахват и добавят канали, могат само да се пренареждат.



4. Управление на профили

От бутон “+” (Добави) в секция “Профили и родителски контрол” можете да
създавате допълнителни профили. Зарежда се страница за създаване на профил със
следните полета:

i. Име - Попълвате името на профила, което ще се вижда и на началната
страница на портала. Полето е задължително

ii. Код за защита - Задавате кода на профила, с който ще ограничите достъпа до
него през приложението, както е например за профила “За възрастни”. Това
поле не е задължително, попълвате само ако искате да заключите избраният
профил.

iii. Аватар - Тук от падащ списък е необходимо да изберете аватар за профила,
който отново ще виждате в началната страница.



iv. Секция “Профилът е добавен в устройство” - При създаване на профила, по
подразбиране той се добавя към всички устройства. От тази секция може да
изберете на кои устройства желаете профилът да е достъпен. За да добавите
или премахнете всички устройства от профила, може да използвате бутони
“Добави всички” или “Премахни всички” над иконките с устройствата.

v. Секция “Добавени канали в профила” - Тя по подразбиране е празна и в нея
може да добавите канали от бутон “Добави” в следващата секция с “Налични
канали извън профила”.

vi. Секция “Налични канали извън профила” - Тук се зареждат всички канали,
които не са добавени към този профил, но са налични и могат да бъдат
добавени. Освен, че може да изберете индивидуално кои канали да бъдат
добавени към новият профил, може да добавите и всички канали
едновременно. Това е възможно от бутон “Добави всички канали”. Има
филтрация за таблицата по два критерия:

< Категория - Категория на канал ( Детски, Новини, Музика и други )
< Резолюция - Възможните резолюции са 3 - SD, HD, UHD ( 4K )След

направена филтрация, от бутон “Добави всички” може да добавите
всички канали, които отговарят на посочените критерии във
филтрацията, която сте направили.

След като сте настроили профила, го запазвате от бутон “Запази” (наличен в
десния ъгъл най-горе и най-долу на страницата). С това действие трябва да се
зареди началната страница, където ще е наличен вече новия профил.



Налична е възможност за изтриване на профил от бутон “Изтрий” в горния и
долния десен ъгъл на страницата, както й да променяте подредбата на избраните
канали в него. За целта се използват стрелките, които преместват канала с (една)
позиция съответно нагоре или надолу или бутона с 3 точки, позволяващ
„издърпване“ на канал до избрана позиция.



От бутон “Премахни” може премахнете конкретен канал от листата за всеки
отделен профил. Възможност и за премахване на всички канали от бутон “Премахни
всички канали”.

5. Управление на устройства

От бутон “+” ( Добави ) се зарежда страница с поле, в което е необходимо да
се въведе код за защита на устройството.



Този код се визуализира на екрана на вашето устройство след
първоначално стартиране на приложението. След въвеждане на кода и избор на
бутон “Запази”, устройството ще бъде добавено и ще зареди страницата за
неговото управление. Това действие се извършва еднократно за всяко
устройство, при инсталация на приложението. Ако приложението бъде изтрито и
инсталирано отново, при стартиране ще се зареди този екран и ще е необходимо
да добавите устройството си.



От страницата на всяко устройство в портала може да се правят настройки
за неговите параметри.

< Име - Можете да промените името, както бихте искали да се
визуализира на началната страница на портала. (детска стая, офис, и
т.н.)

< Добавени профили - Тук се визуализират профилите, които са
добавени към избраното устройство. От бутон “Премахни профил”
можете да премахнете профила и така той няма да се визуализира на
екрана на това устройство при стартиране на приложението.



< Налични профили - Тук се визуализират профилите, които следва да
не се зареждат на това устройство при стартиране на приложението.
От бутона “Добави профил” можете да го добавите към устройството.
Ще бъде наличен при следващото стартиране на приложението.

< Премахване на устройство - Това е възможно от бутон “Изтрий” в
горния и долния десен ъгъл на страницата.

6. Работа с приложението coool.tv

● Стартиране на приложението
Зарежда начален екран с наличните профили за устройството и бутони за

управление (“изход” и “отписване”). Първоначално по подразбиране са добавени
профили “Всички” и “Детски”. Добавянето на друг профил към конкретно устройство
можете да направите през профила си в портала https://www.coool.tv. Ако към
устройството имате само един профил, при стартиране на приложението не се
преминава през екрана за профилите - директно ще се зареди последно гледаният
канал от единствения наличен профил към това устройство. В случай, че все пак
искате да видите кой е наличният профил, след зареждане на приложението с бутон
“назад” на дистанционното ще можете да достъпите екрана с профилите - повече
информация можете да намерите тук.

< Изход - Излизане от приложението в менюто на операционната система.
< Отписване - Отписване на устройство от акаунта в портала coool.tv. Това

ще зареди отново екрана за добавяне на устройство с QR код.

https://www.coool.tv


7. Функция на бутоните преди зареждане на infobar менюто

● Навигационни бутони
Наляво / Надясно
Зарежда директно прогрес лентата. Ако каналът има timeshift (TS) с
тези бутони директно може да започнете превъртане на предаването,
съответни назад/напред.
Нагоре
Зарежда бутон за превключване между последните два канала. В
случай, че не сте гледали друг канал освен текущия, от момента на
стартиране на приложението, бутонът няма да се зареди.
Бутонът показва при потвърждение към кой канал и предаване ще
бъдете върнати и дали е в TS. Ако е в TS, до заглавието на
предаването има стандартна иконка, която показва това.
Надолу
Винаги се достъпва лентата с каналите. При повторен избор на
бутона фокусът се прехвърля върху лентата с предавания за
съответния канал.
Бутон ОК
Фокусира директно play/pause бутона. Ако каналът няма TS, бутонът
е неактивен



Бутон “назад” на дистанционното управление

Достъп до два различни екрана с EPG ( грид и лист ), профили и изход
от приложението:

● Лист с каналите



Тази функция зарежда лист с каналите. В този изглед на екрана със стрелките
навигирате между каналите. Изгледът на редовете с канали е на страници, след
достигне на последният ред от страницата, се зарежда следващата страница с
канали и селекторът е на първият ред.

При избора на даден канал, се зареждат предаванията за него. Със стрелки
наляво/надясно прехвърляте между дните с предаванията за избрания канал, а със
стрелките нагоре/надолу между предаванията. За каналите които нямат timeshift
функция, текстът е сив не само за бъдещите, но и за миналите предавания, тъй като



те също не могат да бъдат избрани. Текущото (live) предаване е в зелен цвят.
Стартираният запис има зелена точка пред часа, а селектирания ред е ограден със
зелена лента отгоре и отдолу Ако каналът има Timeshift функция, след избор на
минало предаване се зарежда запис, ако предаването е в настоящето, ще започне
текущото предаване в live режим. В случай, че каналът няма Timeshift след избор на
предаване в миналото ще останете на същият екран и няма да има промяна, а при
избор на предаване, което е в настоящето, ще зареди текущото предаване в live
режим.

Платени канали, за които нямате абонамент, се визуализират в сив цвят, както
и цялата информация за предаванията по тези канали. При избор на канал се
зарежда съобщение, че липсва абонамент.

Достъпът до този канал изисква допълнителен абонамент,
какъвто можете да направите online през клиентският
портал My Cooolbox.

● Избор на профил
Зареждат се всички налични профили за текущото устройство, ако
желаете да редактирате профилите, можете да го направите в
портала www.coool.tv. От екрана с профилите, при повторен клик на
бутон назад или от бутон “изход” се излиза от приложението. По
подразбиране е избран последно гледаният профил.

● Грид с предаванията

http://www.coool.tv


Тази функционалност зарежда изглед на предаванията за няколко канала по едно и
също време. Каналите с налична timeshift функция имат иконка “часовник” на реда
пред логото. Времевата рамка на настоящото предаване е винаги в зелено, а
вертикалната черта показва точно докъде е стигнало в live конкретното предаване.
Предаванията в бъдещето са със сив текст, което показва, че не могат да бъдат
избрани. По същият начин изглеждат и предаванията в миналото, за канали които
няма timeshift функция. Логата на платените канали, за които нямате абонамент са
сиви, както и предаванията, включително и тези които са live. При избор на
предаване от тези канали, ще се зареди съобщение, че липсва абонамент - същото
което се визуализира при избор на такъв канал от EPG екрана “Лист”.

Навигацията в този екрана е със стрелките наляво/надясно, с които
преминавате по времевия диапазон на каналите, а със стрелките нагоре/надолу
през самите канали.

Както при листа с каналите и тук, ако каналът има Timeshift функция, след
избор на минало предаване се зарежда избраният запис. Ако предаването е в
настоящето, ще започне текущото предаване в live режим. В случай, че каналът
няма Timeshift след избора на предаване в миналото ще останете на същият екран
и няма да има промяна, но ако е избрано предаване в настоящето, грид екрана се
скрива и започва текущо избраното предаване в live режим.

● Стандартно управление

○ Бутони за смяна на канал (CH+ / CH-)
○ При смяна на каналите в горната централна част на екрана се

зарежда информация за текущият канал.
○ Избор на канал с цифри
○ Възможността за избор на канал с цифрите на дистанционното е

налична във всеки един екран на приложението след избор на
профил. Избраните цифри на канала се визуализират в горният десен
ъгъл на екрана.

8. Функция на бутоните след зареждане на infobar менюто

● Достъп до infobar менюто
При избор на един от навигационните бутони на дистанционното, с
изключение на бутон “нагоре” се зарежда infobar менюто.

● Потвърждение на избор след зареждане на infobar менюто
Потвърждаването на избрано действие се осъществява с бутон “OK”.
Тоест ако е избран даден канал, за да се стартира стрийма на канала,
избора трябва да се потвърди с “OK” бутона.

● Timeshift (TS)



Управлява се от прогрес лентата с бутони наляво/надясно. Той може да
бъде достъпен директно след избор на един от двата бутона
наляво/надясно, което ще зареди infobar менюто, а фокусът ще бъде
върху прогрес лентата или, ако вече сте в infobar менюто, със стрелките
от навигационните бутони на дистанционното управление да достъпите
прогрес лентата.
По време на превъртането се зареждат и изображение с кадър от
записа, отговарящ на съответния времеви елемент. Ако при превъртане
достигнете момента, в който предаването вече е “на живо”, курсорът се
заменя от live точката и при избор преминавате в реално време.

● Play/pause
Поставянето на предаване на пауза и пускането му отново е възможно,
след като преминете върху прогрес лентата и изберете “ОК” бутона на
дистанционното. За канали с TS функция при преминаване върху
прогрес лентата, под курсора се вижда иконка за паузиране/пускане на
записа. Ако каналът няма TS функция, показваме зачеркната TS иконка.

● Live режим
Ако сте в режим на TS на даден канал, за да преминете във live е
необходимо да изберете отново канала, за който сте в TS или с бутоните
за превъртане да превъртите до live.

● Back бутон (прехвърляне между последните две предавания)
Тази функция е достъпна след избор на бутон “нагоре” от
навигационните бутони на дистанционното управление, но само ако
infobar менюто е затворено и гледаният канал не е първият, който
гледате след стартиране на приложението ( на екрана виждате само
картината на записа / предаването което гледаме към настоящият
момент )

● Управление на канали
С бутон надолу ще се зареди infobar менюто, като директно на фокус е
лентата с каналите. Съответно със стрелките наляво/надясно местите
между различните канали, като винаги текущият канал е в средата на
екрана. Каналите, за които има наличен TS имат индикация в горният
ляв ъгъл до номера на канала.
При превъртна на каналите, когато текущо избраният канал излезе
извън видимата част на екрана, в посоката, в която остава, той има
индикация под лентата с каналите кой е каналът и в коя посока е.
Под лентата с каналите се зарежда и лента с предавания за
селектирания канал (дори каналът да не е избран, се зареждат
актуалните предавания).

● Управление на предавания



Достъпна е, ако от позицията на каналите изберете бутон “надолу”. След
това аналогично както при каналите с бутони “наляво”/“надясно” се
преминава през предаванията. За каналите с TS, с бутон “ОК” можете да
стартирате избраното предаване, но само, ако е назад от текущия
момент (в миналото).
Под всяко предаване има прогрес лента аналогична на прогрес лентата,
която показва дали предаването е в миналото или в бъдещето. Ако сте
върнали назад предаване, което все още не е в миналото (излъчва се и
на live), ще има индикатор до къде точно сте стигнали от това което
гледате, от кой момент ще е live и коя част е в бъдещето.

● Изход от приложението става от бутон back на дистанционното и след като
изберете “Профили”. Това ще зареди екрана с профилите на устройството. Ако
желаете да излезете от приложението трябва да изберете отново бутон “back”.

9. Лента с бутони за допълнителни настройки

Разположена е в най-горната част на екрана, по средата след като infobar
менюто е заредено. С бутон нагоре може да се достъпят допълнителните
настройки, като с “ОК” може да направите промяната, която предоставя
съответния бутон. Когато фокуса е върху бутона, текстът под него носи
информация каква е текущо избраната опция за канала.

Тази лента съдържа три бутона:

1. Аудио поток - От тук може да сменяте езика на аудиото на избрания
канал, ако има налично различно аудио от текущото. Винаги
зареждаме последно избраното аудио за текущия канал.

2. Субтитри - Смяна на езика на субтитрите, отново, ако има налични
различни за текущо избрания канал. Винаги зареждаме последно
избраните субтитри за текущия канал.

3. Оразмеряване на картината - Преоразмерява канала - работи само
за 4:3 канали, за да ги разпъне до 16:9



● Прогрес лента

Над нея показваме името на текущо избраното предаване, като от двете
страни на лентата са часовете за начало и край на предаването. При
преминаване върху прогрес лентата, под курсора на нея ще виждате иконка
“пауза”. Самата лента има времева индикация според времевия интервал на
предаването. Тук има 3 цвята, които показват състоянието на избраното
предаване.

● Наситено зеленото - Предаването или конкретен диапазон от него е в
миналото. Краят на лентата показва къде във времето се намирате на
дадено предаване, независимо дали сте в TS или на живо.

● Бледо зеленият цвят показва диапазона от момента, в който гледате
предаването до момента в който е “на живо”. Този диапазон съществува,
само когато част от предаването което гледате в TS все още е в бъдещето
(тоест, ако преминете “на живо”, отново ще гледате същото предаване но
по-напред във времето от момента, в който сте го гледали на TS)

● Сивата част от лентата показва, че предаването или диапазон от него е в
бъдещото.
За предаванията, които нямат TS функция като индикация за това,  при

преминаване върху прогрес лентата, под курсора върху нея ще виждате
зачеркната иконка за TS.

При превъртане в предаването над прогрес лентата се зарежда миниатюра
(thumbnail), който показва конкретен кадър от момента на превъртане. В случай
че за конкретният момент не е зареден нов кадър, показваме последния зареден



до момента, в който не се зареди нов. Времеви диапазон при превъртане
стандартно е на 10 секунди, но при задържане се увеличава прогресивно, като
максималният времеви диапазон е 60 секунди.

● Канали

Лентата с каналите съдържа всички канали, които предлагаме в листата си,
включително и платените канали, но те са достъпни само след активиране
на съответния допълнителен ТВ пакет. Всеки канал има пореден номер,
като той е динамичен според подредбата на каналите за избрания профил
(например канал btv в единият профил може да бъде на позиция 2, но в
друг на 18). За каналите с налична TS функция има индикация в горния ляв
ъгъл на кутийката с канала, за каналите, които нямат тази функция
иконката липсва. Зелената точка в горния десен ъгъл е индикация за
текущо избраният канал. Под всяка кутийка показваме името на канала.

● Предавания

Лентата с предаванията дава информация едновременно за 3 предавания,
като това което е в средата освен информация за деня, часови диапазон и
заглавието на предаването има и подробна информация за него. От дясно
и от ляво са другите две предавания, за които имаме информация за деня,
часовия диапазон и името на предаването.
Лентата под всяко предаване е индикация за неговото състояние,
използвайки логиката на прогрес лентата.


