Як підключити та користуватися функцією Chromecast
для Київстар ТБ
1. Переконайтеся, що ви авторизовані в обліковому записі Google на своєму
телефоні (планшеті).
1.1 Якщо у вас немає акаунта, будь ласка, створіть його.
1.2 Телефон (планшет) і пристрій Google Chromecast можуть бути авторизовані під
різними акаунтами Google.

Приклад для користувачів Android:

Приклад для користувачів iOS:

2. Переконайтеся, що ваш телефон (планшет) і телевізор або медіаприставка
Android підтримують функцію Google Chromecast.
Це можуть бути такі пристрої:
•
•
•

Деякі медіаплеєри виробника Xiaomi (Mi Box S).
Медіаплеєри виробника Google (Google Chromecast Ultra).
Деякі Android TV виробника Sony, Philips та ін.

Деталіше за посиланням або в налаштуваннях вашого пристрою.
На заставці телевізора може з’явитися таке повідомлення:

3. Переконайтеся, що телефон і пристрій Chromecast знаходяться в одній мережі.
Наприклад:
• Ваш смартфон (планшет) та пристрій Google Chromecast під’єднано до тієї самої
Wi-Fi мережі.
• Ваш пристрій Google Chromecast під’єднано за допомогою кабелю, а смартфон
(планшет) до Wi-Fi тієї самої мережі.
Будь ласка, зверніть увагу. Мережа обов’язково має бути захищена паролем. Тільки
в такому випадку вдасться відтворити трансляцію на телевізорі.
4. Встановіть додаток Google Home на ваш телефон (планшет).

Google Home для користувачів Android
Google Home для користувачів iOS

5. Підключіть телевізор або медіаприставку Android, яка підтримує Google
Chromecast, до Google Home. Зробіть це за допомогою вашого телефону
(планшета), дотримуючись вказівок у додатку. Якщо підключити не вдається, ваш
пристрій не підтримує функцію Google Chromecast.
Як підключити
1. Виберіть обліковий запис.

2. Обов’язково надайте додатку Home доступ до геоданих пристрою.

3. Дочекайтеся, коли почнеться пошук вашого пристрою.
Якщо телевізор або медіаприставку Android, яка підтримує Google Chromecast, не
знайдено, поверніться до п. 2 розділу «Умови».

4. Виберіть, де знаходиться телевізор або медіаприставка Android, яка підтримує
Google Chromecast.

5. Пристрій підключено. Користуйтеся функціоналом у додатку «Київстар ТБ» за
допомогою вашого телефону (планшета).

Як користуватися додатком «Київстар ТБ» версії 1.1.3
власникам Android
1.

Увімкніть будь-який канал.

2.

Натисніть «Приєднатися до Chromecast».

Будь ласка, зверніть увагу. Якщо іконки Chromecast немає, ваші пристрої у різних
мережах. У такому випадку підключіть телефон (планшет) і телевізор або
медіаприставку Android, що підтримує Google Chromecast, до однієї мережі.
3. Виберіть, на який телевізор хочете зробити трансляцію.

3.1 Якщо телевізор або медіаплеєр не знайдено, поверніться до п.5 розділу
«Умови».
4. Щоб перемотати відео чи поставити його на паузу, використовуйте
пульт від телевізора або медіаплеєра Android.
4.1 Для паузи натисніть один раз ОК на пульті.
4.2 Щоб перемотати, натисніть кілька разів кнопку навігації
Вправо/Вліво на пульті.
5. Щоб вибрати інший канал, серіал або фільм, натисніть «Зупинити»,
виберіть контент і почніть трансляцію спочатку.

5.1 Щоб припинити трансляцію, натисніть кнопку Зупинити.

Як користуватися додатком «Київстар ТБ» версії 1.3
власникам iOS
1. Увімкніть будь-який канал, фільм або серіал.

2. Натисніть кнопку «Приєднатися до Chromecast».

2.1 Якщо іконка Chromecast відсутня, ваші пристрої знаходяться в різних
Wi-Fi мережах. У такому випадку підключіть телефон (планшет) і телевізор
або медіаприставку Android, що підтримує Google Chromecast, до однієї
мережі.
3. Виберіть, на який телевізор хочете зробити трансляцію.

3.1 Якщо телевізор або медіаплеєр не знайдено, поверніться до п.5 розділу
«Умови».
4. Для паузи та перемотування використовуйте інтерфейс вашого iPhone або iPad.

5. Якщо хочете вибрати інший канал, серіал або фільм, вийдіть зі сторінки
трансляції (свайпом вниз), як зображено у п.4. Потім увімкніть інший контент.
6. Щоб припинити трансляцію:
6.1 Натисніть кнопку Chromecast.

6.2 Натисніть Припинити трансляцію.

