
                                                                                   Návod k obsluze
O885A - Smart TV box, 2GB RAM, 16GB ROM

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis:

Spolu s televizorem SMART Android TV BLOW získá váš televizor výhodu oproti jiným 
televizorům SMART prostřednictvím nainstalovaného obchodu Google Play. Umožňuje vám 
nainstalovat tisíce aplikací dostupných v systému Android. Nainstalujte si aplikace a 
přizpůsobte vybavení svým potřebám!
- Internetová televize
- Webový prohlížeč
- Přehrávač médií (stahování nebo deaktivace paměti)
- Prohlížejte a sdílejte fotografie
- Sociální síť (Facebook, Twitter, Skype atd.)
- Přehrávač her, odesílání a přijímání e-mailů a používání spárovaných aplikací
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DŮLEŽITÉ!
- Při připojování zařízení k jiným zařízením nejprve odpojte napájení.
- Při připojování zařízení k jiným zařízením si přečtěte příručky k dalším zařízením. 
Nepřipojujte zařízení k nekompatibilním výrobkům.
- Nepřerušujte prosím napájení během aktualizace nebo nahrávání / stahování softwaru nebo 
vkládání nebo vyjímání paměťové karty, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo chybě programu.
- Nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama. Před čištěním zařízení odpojte 
napájecí kabel. Otřete zařízení měkkým suchým hadříkem.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo pokud je poškozené, odpojte napájení.

Co je v krabici?
- Android TV Box
- Dálkové ovládání
- Kabel HDMI
- Uživatelský manuál
- Zdroj napájení

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Spojení
- DC slot: připojuje se k napájecímu zdroji (5V 2A)
- AV výstup: připojte AV kabel
- Optický: optický digitální zvukový výstup; připojuje k zesilovači
- LAN: připojuje se přímo k Ethernetu
- HD výstup: připojuje kabel HDMI k HDTV
- Port USB: slouží k připojení zařízení USB
- Slot pro kartu: připojení k SD kartě
Zapněte / vypněte Android TV Box
- Před připojením napájení připojte televizní přijímač Android k jinému zařízení
- Zapnutí: připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení a poté napájecí adaptér zapojte do 
zásuvky Smart Box Android Box. Systém se spustí automaticky, zobrazí se spouštěcí logo a 
poté hlavní obrazovka.
- Vypnutí: odpojte napájení a zařízení se vypne
- Když je systém spuštěn, stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači vypněte Smart TV
Android Box. Když je Smart TV Android Box vypnutý, zapněte jej opětovným stisknutím 
tlačítka napájení.
- LED indikátory: když začne vaše Smart TV Android Box fungovat, rozsvítí se modré světlo.
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Správa aplikací
- Nastavení-> Aplikace-> Zobrazit všechny aplikace

- Výběrem položky zobrazíte podrobnosti
Můžete vymazat data, odinstalovat aplikaci nebo zastavit běh aplikace. Můžete také 
zkontrolovat číslo verze aplikace

- Chcete-li přidat aplikace na domovskou obrazovku
Kliknutím na ikonu vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, a poté stisknutím tlačítka OK 
dokončete tento krok

- Odebrání aplikací z domovské obrazovky
Vyberte ikonu aplikace, stiskněte tlačítko nabídky a vyberte možnost odebrání aplikace z 
domovské obrazovky.
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Funkce WIFI
Domovská obrazovka -> nastavení -> síť a internet -> pro otevření funkce WIFI 

zapněte WIFI, vyberte WIFI 

a poté zadejte heslo WIFI

- Funkce Ethernet
Domovská obrazovka -> nastavení -> Síť -> vyberte Ethernet a otevřete Ethernet, připojte 
internetový kabel, síť se připojí automaticky
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- Vyber jazyk
Nastavení -> Předvolby zařízení -> Jazyk -> vyberte jazyk

- Datum a čas
Nastavení -> Předvolby zařízení -> Datum a čas

- Verze
Nastavení -> Předvolby zařízení -> O aplikaci -> Verze
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- Zobrazit
Nastavení -> Nastavení Droid -> Zobrazení pro výběr definic zobrazení

- Webový prohlížeč
Po připojení Wi-Fi nebo Ethernet můžete procházet web výběrem aplikací GOOGLE.

- Prohlížeč souborů
Vstupte do všech aplikací, vyberte prohlížeč souborů -> můžete zvolit místní disk nebo vlastní 
USB disk

Vložte jednotku USB a procházejte soubory
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- Instalační program aplikace
Nejprve připojte jednotku USB, přejděte do instalačního programu aplikace, vyberte jednotku 
USB a poté vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
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Vyberte soubor APK a spusťte instalaci

Odstraňování problémů
1. Žádný signál na HDTV
- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI řádně připojen
- Zkontrolujte, zda je na HDTV vybrán správný vstup HDMI
2. Smart TV Android Box nelze zapnout
- Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen
3. Nelze se připojit k síti
- Zkontrolujte, zda je internetový kabel bezpečně připojen
- Ujistěte se, že je připojena síť WIFI
- Ujistěte se, že jste vybrali správné nastavení adresy IP
4. Dálkový ovladač nereaguje
- Zkontrolujte, zda jsou baterie dobré
- Zkontrolujte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a Smart TV Android Box, pokud není větší 
než 5 metrů.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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