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Како да користите паметен телевизор

Имате паметен телевизор? Ајде да видиме дали имате и што сè можете да правите 
со него освен да гледате вообичаена телевизиска содржина.

Што е паметен телевизор?
Телевизорите постојано стануваат сè попаметни. Ајде 
да видиме што е тоа што ги прави паметни:
• Еден паметен телевизор има мал компјутер со Wi-Fi 

за да се поврзува на интернет. На него се вчитуваат 
неколку апликации, како кај паметен телефон, со цел 
да емитува секакви видови содржина од интернет.

• Можете да го контролирате вашиот паметен 
телевизор со модерни далечински управувачи, а 
голем број од нив можете да ги контролирате со говор.

• Меѓу најпопуларните апликации за паметни телевизори се вклучуваат ABC iView, 
Netflix, YouTube и Amazon Prime Video. Овие се вообичаено претходно инсталирани 
на новиот паметен телевизор. Други апликации може да се инсталираат од 
продавницата за апликации на телевизорот.

• И покрај тоа што обично е најпрактично да се поврзе паметен телевизор со Wi-Fi, 
повеќето паметни телевизори вклучуваат и жичен мрежен приклучок.

• Паметните телевизори покажуваат специјални контроли на екранот кога го 
притискате копчето на Почетен екран (Home). Тие може да изгледаат како лента 
со опции преку екранот или други икони или малечки панели од кои можете да 
изберете програми или услуги.

• Ако вашиот телевизор не се поврзува со интернет, тогаш тој не е паметен 
телевизор. Ако имате паметен телевизор, но не го поврзувате на интернет, тогаш 
не уживате во сите придобивки што ги нуди. Обидете се да го поврзете за да го 
направите попаметен!

Голем број телевизори 
може да се контролираат со 

вашиот говор

За да бидете безбедни, важно е да преземате апликации само од 
официјални продавници за апликации. Паметните телевизори 
може да се поврзат само со официјалната продавница за 
апликации за конкретниот телевизор, па така ќе знаете дека 
апликациите што ги преземате се безбедни.
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Како да го направите телевизорот паметен
Не мора да купите нов телевизор ако оној што го имате во моментот не е паметен, 
или ако вашиот паметен телевизор е постар модел. Ако вашиот телевизор има HDMI 
приклучоци, можете едноставно да додадете уред за емитување (streamer) за да го 
направите паметен.
• Главната одлика на паметниот телевизор е дека 

може да емитува (stream) содржина од интернет.
• Емитувањето е различно од преземањето. 

Наместо да преземете целосно некоја програма 
на уредот пред да ја репродуцирате, емитувањето 
значи дека може да почне да се емитува во рок 
од неколку секунди со најмодерните интернет-
поврзувања.

• Емитувањето со паметен телевизор е побезбедно 
од она со компјутер, бидејќи телевизорите и 
уредите за емитување ќе се поврзат само со мал 
број безбедни извори.

• Меѓу другите, уреди за емитување што можете да ги додадете на кој било телевизор 
со приклучок HDMI се: Chromecast со Google TV, Apple TV, Telstra TV, Amazon Fire 
TV, Roku Ultra и Fetch Mighty. (Имајте предвид дека уредите за емитување како што 
се Apple TV или Amazon Fire TV не го вклучуваат екранот на телевизорот. Тие се за 
поврзување на вашиот постоен телевизор.)

Како да користите уред за емитување
Ајде да видиме како можете да користите уред за емитување користејќи го Chromecast 
со Google TV како пример. (Белешка: ова не е исто како уредот Google Chromecast.)
•  Вклучете го Chromecast with Google TV 

во приклучок HDMI на телевизорот и во 
напојувањето, а потоа приклучете го телевизорот 
во влезот HDMI во кој е приклучен Chromecast. 

• Кога Chromecast with Google TV ќе го заврши 
стартувањето, ќе се појави страницата за 
поставување. Упатствата на екранот ќе ве водат 
низ процесот за поставување.

• Ќе ви треба паметен телефон или таблет и Сметка 
на Google (Google Account). Ако користите iPhone 
или iPad, најпрво ќе треба да ги инсталирате на 
него апликациите Google Home и Помошник 
на Google (Google Assistant) и да се најавите на 
сметката Google.

Уредот за емитување 
Chromecast with Google TV им 

додава паметни одлики  
на сите телевизори

Паметниот телевизор 
емитува видеозаписи и 

аудиозаписи од интернет
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• Кога ќе завршите со поставувањето, Chromecast 
with Google TV ќе го прикаже неговиот Почетен 
екран (Home screen).

• Тој прикажува само дел од нештата што можете да 
ги гледате, а во долниот дел се прикажува редица 
со апликации. Можете да притиснете на копчето на 
Помошникот на Google на далечинскиот управувач 
и да побарате нешто како „Покажи ми филмови 
со австралиски глумци (Show me movies with 
Australian actors).“

• За да користите некои од овие апликации, како на 
пример Netflix и Prime Video, ќе ви треба сметка.

Што можете да гледате на паметниот телевизор
Па, ајде да видиме што всушност можете да гледате 
користејќи паметен телевизор:
• Вашиот паметен телевизор сепак е нормален 

телевизор што може да ви прикажува бесплатни 
програми.

• Повеќето ТВ-станици што емитуваат бесплатни 
програми, исто така нудат и услуги за следење на 
ТВ-програми на барање (catch-up TV), од апликации 
како што се ABC iView и SBS на барање (OnDemand). 
Можете да ги гледате бесплатно, но веројатно најпрво 
ќе треба да создадете сметка кај давателот на услугата.

• Исто така, можете да гледате филмови и ТВ-
програми од ДВД или Blu-ray користејќи 
компатибилен плеер.

• Различни телевизори може да нудат некои други бесплатни услуги емитување. Но, 
сите тие ја нудат YouTube, што е исто така бесплатна.

• Филмови на барање се достапни преку платена телевизиска програма (pay-per-
view) од услуги како што се Google, Amazon и Apple. Ќе треба да создадете бесплатна 
сметка и потоа да го платите или изнајмите филмот.

• Општо земено, паметните телевизори вклучуваат широк избор претплати на услуги 
за емитување како што се Netflix, Amazon Prime Video, Stan, YouTube Premium 
и Disney+. За да користите која било од овие услуги, ќе мора да се најавите и да 
плаќате износ од околу 10 до 20 долари месечно.

• Повеќето телевизори вклучуваат некоја услуга за емитување музика, како што се 
Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music.

• Голем број апликации за телевизори се исто така достапни за мобилни уреди, па 
можете да се најавите на вашата сметка за да гледате на паметен телефон или таблет. 

Технологијата на Говорен 
помошник ви помага да 

најдете содржина за паметен 
телевизор

Паметниот телевизор 
овозможува да емитувате 
ТВ-програми и забава од 

интернет
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Вашата содржина на паметен телевизор
На крај, можете дури да гледате и сопствени медиуми на паметен телевизор:
• Деновиве можеме да доловуваме фотографии и 

видеозаписи од нашите пријатели, семејството 
и патувањата користејќи ги нашите телефони. 
Наместо да ги гледате на малечките екрани на 
телефонот, можете да ги пратите безжично на 
големиот екран на паметниот телевизор.

• Во овој пример ја користиме апликацијата Google 
Photos на паметен телефон со Android (Android 
smartphone) или iPhone и уред Chromecast 
with Google TV. Постојат многу комбинации во 
зависност од моделот на телевизор или уреодот 
за емитување, но од овој пример ќе добиете 
претстава за тоа како работи.

• Главната цел е апликацијата Google Photos да 
емитува (cast) фотографија или видеозаписи на 
уредот за емитување Chromecast with Google TV. 
Ова потоа ќе се прикаже на вашиот телевизор.

• Вклучете го телевизорот и префрлете се на влезот на Chromecast. ОТворете ја 
апликацијата Google Photos на паметниот телефон и изберете фотографија или 
видеозапис. Потоа, допрете ја иконата на Google Cast (Google Cast icon) во близина 
на десниот десен дел на фотографијата или видеозаписот. Ако не ја гледате, допрете 
ја фотографијата или видеозаписот на екранот на вашиот телефон додека се 
прикажува.

• Ова ќе прикаже список со компатибилни уреди на кои можете да ја емитувате 
вашата содржина. Изберете го вашиот телевизор и по неколку моменти на екранот 
на телевизорот ќе се прикаже фотографијата или видеозаписот.

• Потоа, паметниот телефон ќе работи како далечински управувач. Едноставно 
поминете со прстот попреку за да ја видите следната фотографија или видеозапис.

• Кога ќе завршите, допрете ја повторно иконата за Емитување и допрете Прекинете 
го емитувањето (Stop Casting) или Исклучете се (Disconnect) и вашиот телевизор 
ќе се врати на почетниот екран или на она што претходно го прикажувал.

Паметниот телевизор ви 
овозможува да споделувате 

содржина од вашиот телефон 
на големиот екран
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