Návod na použití TV Box - Strong
Ematic 4K Ultra HD Android TV

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

●

Udržujte zařízení spravnou stranou nahoru a nepokládejte na výrobek těžké
předměty.

●

Použijte dodaný napájecí adaptér.

●

Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo zástrčky.

●

Zařízení nerozebírejte ani neupravujte sami, abyste předešli jakémukoli nárazu nebo
poškození.

●

Chraňte zařízení před jakýmkoli zdrojem tepla, aby nedošlo k poškození. Zařízení by
mělo být uchováváno na suchém, dobře větraném místě mimo prach, který by mohl
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

●

Okamžitě vypněte a odpojte zařízení, pokud z něj vychází kouř nebo zápach.

●

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

OBSAH BALENÍ
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HLASOVÉ HLEDÁNÍ DÁLKOVÉ

1 - Zapnutí / vypnutí
2 - Asistent Google
3 - Směrové klávesy nahoru / dolů / doleva / doprava
4 - Enter
5 - Zpět
6 - Domů
7 - Nabídka
8 - Hlasitost
9 - Youtube, Netflix, Google Play

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM
Viz níže uvedený diagram pro připojení vašeho televizního přijímače Ematic k napájení, síti a
dalším zařízením.

Poznámka: Ematic TV Box podporuje také Wi-Fi.
Chcete-li se připojit, přejděte do Nastavení -> Síť.
1. Připojte televizní přijímač Ematic k televizi pomocí kabelu HDMI.
2. Pomocí kabelu Ethernet připojte z LAN portu TV Boxu k portu LAN routeru nebo
připojte TV Box do domácí WIFI sítě.
3. Připojte TV Box k napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru. Poté můžete
zařízení zapnout a začít.
Poznámka: Před zapnutím zařízení přepněte výstup signálu z televizoru na správný zdroj
HDMI / AV.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Po správném připojení veškerého hardwaru můžete zařízení zapnout.
Abyste mohli na svém dálkovém ovladači používat Google Assistant, musíte nejprve

spárovat Bluetooth Remote s vaším TV Boxem. Postupujte podle pokynů pro párování na
obrazovce.

1. Jazyk
Na úvodní stránce vyberte preferovaný jazyk.

2. Nastavení pomocí zařízení Android
Vyberte, zda chcete televizor nastavit na zařízení Android, nebo tento krok přeskočte.
Pokud zvolíte Ano, podívejte se do části Párování Bluetooth v této uživatelské
příručce.

3. Wi-Fi
Připojte se k síti Wi-Fi. Tento krok přeskočte, pokud je již připojeno přes Ethernet.
4. Účet Google
Přihlaste se pomocí svého účtu Google. Můžete použít již existující, např. účet ze
svého mobilním telefonu s Android systémem.
Nemáte účet Google? Založit si jej můžete zde.
(https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=cs)
5. Podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si a přijměte podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů.
6. Nastavení polohy
Vyberte, zda povolit Googlu používat vaši polohu ke zlepšení prostředí
7. Nastavení diagnostické zprávy
Vyberte, zda chcete, aby vaše Android TV odesílala automatické diagnostické údaje
a údaje o využití do Googlu.
8. Seznamte se s Asistentem Google
Aby funkce fungovala na vašem dálkovém ovládání, zapněte funkci Google Assistant.

9. Pojmenujte svůj Android TV Box
Vyberte si z nabízených možností nebo zadejte vlastní název pro snadnou identifikaci
zařízení při párování s jinými zařízeními.
10. Začínáme s aplikacemi

Vyberte aplikace, které chcete nainstalovat.
11. Vítejte v Android TV
Návod na funkce vašeho zařízení.

Chcete-li začít používat zařízení, klikněte na odkaz „HOTOVO“ (DONE). Nyní jste připraveni
začít.

NASTAVENÍ
Vyberte Nastavení a zkontrolujte informace o zařízení, přidejte / odeberte účty a proveďte
změny v nastavení systému.
Nastavení Wi-Fi
V části Nastavení sítě vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení k síti.
Jakmile zařízení prohledá a zobrazí seznam blízkých sítí Wi-Fi, vyberte příslušný
název sítě, v případě potřeby zadejte heslo a vyberte Připojit.
Nastavení jazyka
V části Nastavení> Předvolby vyberte Jazyk, chcete-li změnit dříve nastavený jazyk.

Párování pomocí Bluetooth
● Ve spouštěči nabídek vyberte Nastavení.
● V nabídce Remote & Accessories klikněte na „Add Accessory“ a vyberte zařízení,
které chcete připojit.

Zrušení spárovaného zařízení Bluetooth
● Ze spouštěče nabídek vyberte Nastavení.
● V nabídce Dálkové ovládání a příslušenství klikněte na „Zrušit párování“ a poté
vyberte zařízení Bluetooth, které chcete zrušit.
Přidání další účtů
Pro nové uživatele Google si zaregistrujte nový účet Google pomocí televize pro
snazší zabezpečení přihlášení a platby. Přidejte účet nebo přepněte účty v části Účty
v nabídce Nastavení.

V části Nastavení vyberte Úložiště a resetování.
● Chcete-li vše smazat, klikněte na Obnovení továrních dat.
● Po výběru této možnosti budou odstraněny všechny ručně nainstalované aplikace a
informace o uživatelských datech.

O Nás
Informace o svém zařízení můžete zkontrolovat kliknutím na O v nabídce Nastavení.
Tento panel vám ukáže model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další. Svůj
systém můžete také aktualizovat kliknutím na Aktualizace systému z této nabídky.

STAŽENÍ APLIKACÍ
Všechny aplikace jsou k dispozici ke stažení na Google Play. Neinstalujte aplikace pomocí
ovladače USB, TF karta nebo jednotka pevného disku.

Přístup do služby Google Play:
1. Přejděte dolů na řádek Aplikace na domovské stránce Android TV.
2. Vyberte ikonu Přidat (+) a poté v seznamu možností vyberte Obchod Google Play.
Jakmile je aplikace Obchod Google Play přidána na domovskou stránku Androidu,
můžete otevřít obchod a stáhnout další aplikace.

POUŽÍVEJTE SVŮJ CHYTRÝ TELEFON JAKO DÁLKOVÝ
Věděli jste, že můžete svůj smartphone používat jako touchpad pro snadnou navigaci na
obrazovce, místo použití směrových tlačítek na dálkovém ovladači? Dokonce můžete použít
svůj chytrý telefon k zadání dlouhého názvu filmu, který chcete vyhledat! Jak?
1. Jednoduše si stáhněte aplikaci „Android TV Remote“ z Playstore nebo App Store na
příslušné zařízení Android nebo Apple. (Ujistěte se, že váš telefon a krabička jsou
připojeny ke stejné síti Wi-Fi.)
2. Vyhledejte a připojte se k zařízení Android TV Box a poté do zařízení zadejte kód
zobrazený na televizoru. Nyní můžete telefon používat jako dálkové ovládání
hlasového vyhledávání.

Směrová podložka klávesnice Touchpad

GOOGLE CAST

Odesílání z mobilního zařízení
Některé aplikace umožňují odesílat do televize. Při
odesílání jednoduše postupujte podle následujících
kroků:

1. Otevřete na svém mobilním zařízení aplikaci kompatibilní s Google cast
2. Přejděte na obrazovku, kterou chcete odeslat
3. Klepněte na ikonu Cast
a poté vyberte Android TV.

Odesílání z Google Chrome
Toto zařízení má integrovaný Google Chromecast.
Chcete-li odesílat z Google Chrome, klikněte na ikonu
Nastavení: umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče
a poté klikněte na Odeslat.

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém:
Žádný displej po zapnutí
Možný důvod: Napájecí kabel není správně připojen
Řešení:
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení.
Problém:
Žádný zvuk
Možný důvod: 1. Zvukový kabel není připojen.
2. Zařízení je zapnuto Ztlumit nebo je příliš nízká hlasitost.
Řešení:
1. Znovu připojte kabel.
2. Stisknutím tlačítka ztlumení obnovíte zvuk a zvýšíte hlasitost.
Problém:
Nepodařilo se připojit k síti
Možný důvod: 1. Ethernetový kabel není správně připojen.
2. Wi-Fi je vypnuté nebo je signál příliš slabý.
Řešení:
1. Znovu připojte kabel.

2. Restartujte Wi-Fi nebo upravte polohu zařízení blíže k routeru.
Problém:
Selhání dálkového ovládání
Možný důvod: 1. Senzory dálkového ovládání a TV boxu nejsou v zákrytu.
2. Dálkový ovladač je poškozený nebo baterie jsou téměř vybité.
Řešení:
1. Namiřte senzor dálkového ovládání na senzor na předním panelu a zkuste
to znovu.
Zkontrolujte překážky, které blokují signální cestu mezi dálkovým ovladačem a
boxem.
2. Vyměňte baterie nebo zařízení odešlete ke kontrole do místní servisní
stanice.
Problém:
Žádný obraz na obrazovce
Možný důvod: Kabel HDMI není připojen.
Řešení:
Ujistěte se, že je jako váš TV vstup zvolen HDMI / AV.
Problém:
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovládání nefunguje
Možný důvod: Dálkový ovladač není spárován s TV Boxem.
Řešení:
Viz část Párování zařízení Bluetooth v této příručce.
Problém:
Žádný zvuk
Možný důvod: Nastavení zvuku není pro váš televizor správně nakonfigurováno.
Řešení:
Přejděte na Nastavení> Prostorový zvuk> Prostorový zvuk a vyberte PCM

