СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПОДГОТОВКА ................................................. 1
РАБОТА С ПОРТАЛ COOOL.TV ............................... 2
РАБОТА С АПЛИКАЦИЯТА COOOL.TV .................. 7

Предподготовка
coool.tv е съвместимо с:

›

Apple TV - Минимална необходима софтуерна версия 12 или поголяма;

›

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

Преди да се използва апликацията трябва да сте сигурни, че вашето
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
(Settings → Device preferences → Date & Time ).
След като стартирате апликацията, това ще зареди екран за свързване
на устройството с профила ви в портала coool.tv. В точка 2 е описана
подробно работата с портала.

Свързване на устройство към портала при първоначално
стартиране на апликацията
След инсталация на апликацията и стартиране, ще се визуализира
следният екран.

На него има кратка инструкция как можете да свържете устройството
към акаунта си в coool.tv портала, което може да стане по следните два
начина:

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
изпозлвате, след вход в портала ще ви се зареди страницата, от където
ще можете да добавите устройството към акаунта си. В случай, че нямате
активна услуга coool.tv ще се зареди страницата за активране на пробен
период или пренасочване към My Cooolbox.

Свързване след вход в портала
От браузър можете да влезете в портала по стандартният начин и да
добавите устройство.

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/my/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.

Начална страница
На началната страница се зареждат по подразбиране три профила:

›

Всички - този профил съдържа всички канали и не може да бъде
редактиран

›

Детски

›

За възрастни - заключен е с код. За да се използва този профил
трябва да се създаде код, в противен случай няма да бъде активен.
Не създаваме предварително стандартен пин.

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:

›

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

›

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.

›

Аватар - Тук от падащ списък е необходимо да изберете аватар за
профила, който отново ще виждате в началната страница. (В
бъдеще ще се избират чрез снимка)

›

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”. 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”

›

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.

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

Всеки профил с изключение на профил “Всички” може да се
редактира. Целта е да има един профил, който е със стандартно
съдържание и подредба. Ако желаете специфична подредба за всички
канали, можете да създадете нов профил с име по избор и там да
направите желаната подредба.

Имате възможност за изтриване на профила от бутон “Изтрий” в
горния и долния десен ъгъл на страницата, както и да променяте
подредбата на избраните канали в него. За целта може да използвате
стрелките, които преместват канала с една позиция съответно нагоре или
надолу или бутона с 6-те точки, който ако кликнете и задържите можете
да преместите на избрана от вас позиция.

От бутон “Премахни” може премахнете конкретният канал от листата
с канали в създадения профил. Има възможност и за премахване на
всички канали от бутон “Премахни всички канали”.

Управление на устройства
От бутон “+” ( Добави ) се зарежда страница, където е необходимо да
се въведе код за защита на устройството.

Този код се визуализира на екрана на вашето устройство след
първоначално стартиране на апликацията. След въвеждане на кода и
избора на бутона “Запази”, това ще добави устройството ви и ще зареди
страницата за неговото управление. Това действие се извършва
еднократно за всяко устройство, при инсталация на апликацията. Ако
апликацията бъде изтрита и инсталирана отново, при стартиране отново
ще се зареди този екран и ще е необходимо да добавите устройството си
отново.

От страницата на всяко устройството в портала можете да
конфигурирате 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
апликацията.

›

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

›

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

Работа с апликацията coool.tv
Стартиране на апликацията
Зарежда начален екран със наличните профили за устройството.

Функция на бутоните преди зареждане на инфобар-а
1. Навигационни бутони
a. Наляво / Надясно - Зарежда директно прогрес бар-а. Ако канала
има timeshift с тези бутони директно може да започнете
превъртане на предаването, съответни назад / напред.
b. Нагоре - Зарежда бутон “back” за превключване между
последните два канала.
c. Надолу - Винаги се достъпва лентата с каналите.
d. Бутон ОК - фокусира директно play/pause бутона. Ако каналът
няма TS, бутонът е неактивен

2. Бутон “назад” на дистанционното управление - достъп до EPG,
профили и изход от апликацията:

a. Лист с каналите
Тази функция зарежда лист с каналите, като при избора на даден
канал, се зареждат предаванията за него. Със стрелки наляво/надясно
прехвърляте между дните с предаванията за избраният канала, а със
стелките нагоре надолу между предаванията.
Ако каналът има Time shift функция, след избор на минало предаване
се зареждат запис, ако предаването е в настоящето, ще започне
текущото предаване в live режим. В случай, че каналът няма Time shift
след избора на предаване в миналото ще останете на същият екран и
няма да има промяна

b. 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 се излиза от апликацията. По подразбиране е
избран последно гледаният профил.
c. Грид с предаванията

Тази функционалност зарежда изглед на предаванията за няколко
канала по едно и също време. Със стрелките наляво/надясно
преминавате по времевия диапазон на каналите, а със стрелките
нагоре/надолу през самите канали.
Както при листа с канлите и тук, ако каналът има Time shift функция, след
избор на минало предаване се зареждат запис. Ако предаването е в
настоящето, ще започне текущото предаване в live режим. В случай, че
каналът няма Time shift след избора на предаване в миналото ще
останете на същият екран и няма да има промяна.

Функция на бутоните след зареждане на инфобара
1. Достъп до инфобара
При избор на един от навигационните бутони на дистанционното, с
изключение на бутон “нагоре” се зарежда инфобар-а.
2. Потвърждение на избор след зареждане на инфобара
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.
3. Timeshift (TS)
Управлява се от прогрес бара с бутони наляво/надясно. Той може
да бъде достъпен директно след избор на един от двата бутона
“наляво” / “надясно”, което ще зареди инфобара, а фокуса ще бъде
върху прогрес бар-а или ако вече сте в инфобара, със стрелките от
навигационните бутони на дистанционното управление на
достъпите прогрес бар-а.
По време на превъртането се зареждат и тъмбнейли с кадър от
записа, отговарящ на съответния времеви елемент. Ако при
превъртане достигнете момента, в който предаването вече е “на
живо” курсора се снапва към live точката и при избор преминавате
в live.
4. Play/pause
Поставянето на пауза на един запис и съответно неговото пускане
отново е възможно след като преминете върху “прогрес лентата” и
изберете “ОК” бутона на дистанционното. Като индикация, дали
предаването може да бъде паузирано или не, е използвана
следната логика: 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 зачертана TS иконка.
5. 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.
6. Back бутон (прехвърляне между последните две предавания)
Тази функция е достъпна след избор на бутон “нагоре” от
навигационните бутони на ДУ, но само ако инфобара е затворен и
гледаният канал не е първият, който гледате след старитране на
апликацията (на екрана виждате само картината на
записа/предаването, което гледаме към настоящият момент).
7. Управление на канали
С бутон надолу ще се зареди инфорбара, 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 канала и в коя посока е.
Под лентата с канлите се зарежда и лента с предавания за
селектирания канал (дори каналът да не е избран, се зареждат
актуалните предавания).
8. 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
бар-а, 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.
9. Изход
Изход от апликацията става след избор на бутон back на
дистанционното, който ще зареди диалог за потвърждение. След
потвърждаване се зареждат профилите. Ако желаете да излезете от
апликацията трябва да изберете отново бутон “back”.

Лента с бутони за допълнителни настройки
Разположена е в най-горната част на екрана, по средата, след като
инфобара е зареден. С бутон нагоре може да се достъпят
допълнителните настройки, като с “ОК” може да направите
промяната, която предоставя съответният бутон. Когато фокусът е
върху бутона, текстът под него носи информация каква е текущо
избраната опция за канала.
Тази лента съдържа три бутона:

Аудио поток - От тук може да сменяте езика на аудиото на избраният
канал, ако има налично различно от текущото.
Субтитри - Смяна на езика на субтитрите, отново ако има налични
различни за текущо избраният канал
Оразмеряване на картината - Преоразмерява канала - работи само
за 4:3 канали, за да ги разпъне до 16:9

*Моля да имате предвид, че поради голямото разнообразие
на производители на устройства и различните технологии, които
са използвани, е възможно да има известни разминавания във
функционалността на бутоните на дистанционните.

