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Zapněte Google TV NEXT zařízení a 
TV, následně zvolte HDMI vstup na 
TV.





Zařízení Google TV Next 
umístěte v blízkosti routeru a 
ujistěte se, že je dostupný 
internet.

ovládání (DO). DO mějte v 

Google TV Next.

Stiskněte a podržte na 5 sec.
tlačítka              pro spárování
dálkového ovládání (DO). DO
mějte v maximální vzdálenosti
20 cm od Google TV Next.



Zvolte Vámi 
požadovaný jazyk

Nastavte Vaši TV pomocí Android telefonu 
nebo tabletu nebo proveďte nastavení 
pomocí DO krok za krokem.



Stiskněte tlačítko Google Assistant 
na Vašem DO pro hlasové 
ovládání.

Získejte všechny top aplikace a hry 
z Google Play






PROHLÁŠENÍ
Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a 
vývoje se může změnit technická specifikace, design 
a vzhled produktů. Google, Android, AndroidTV, 
vestavěný Chromecast a další značky jsou 
ochrannými známkami společnosti Google LLC. 
Pojmy HDMl a HDMI High-Definition Multimedia In-
terface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti HDMI Li-
censing Administrator, Inc. Spojené státy americké a 
další země. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby 
Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D
jsou registrované ochranné známky společnosti 
Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů 
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky bez ohledu na vlastníky.
Všechna práva vyhrazena.

Ochrana dat
Prosím, uvědomte si, že AB COM spol.s.r.o., její 
výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a 
poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a 
používat technické údaje a související informace, 
včetně, ale ne výlučně, technických informací o tomto 
zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferií. 

tection by servicesnot pre-installed.



Skladování
Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě 
zkontrolováno a zabaleno.
Při rozbalování se ujistěte, že balení je kompletní 
a obal uchovávejte mimo dosah dětí. 
Doporučujeme vám, abyste si obal během 
záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení 
perfektně chráněno v případě záruční opravy.

Popis softwaru
Tento produkt obsahuje software, který může 
upravovat třetí strana. Výrobce si vyhrazuje právo 
zveřejňovat aktualizace softwaru za účelem 
údržby nebo zavádění nových funkcí.

overheating.
Keep away from direct sunlight.
Do not use the set near dust place. Do not place
candles near the opening area, to avoid flammable
foreign material from entering
the device.

Společnost AB COM spol.s.r.o., její výrobní 
partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé 
služeb vám mohou poskytovat služby nebo 
technologie, pokud je to ve formě, která vás 
osobně neidentifikuje. Kromě toho mějte na 
paměti, že některé služby, které již poskytujete v 
zařízení nebo jste si je nainstalovali, mohou 
vyžadovat registraci, při které musíte poskytnout 
osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že 
některé služby, které nejsou předinstalovány, ale 
lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní 
údaje i bez poskytnutí dodatečných upozornění a 
že AB COM spol.s.r.o. nemůže nést odpovědnost 
za možné porušení ochrany údajů.



exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
The mains plug/appliance coupler/direct plug-in
adapter is used as disconnect device.the discon-
nect device shall remain readily operable.

Provozování

Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, 
jako je knihovna nebo uzavřená skříňka. 
Nepokládejte do blízkosti vlhkých a studených míst, 
chraňte zařízení před přehřátím.
Chraňte před přímým slunečním zářením. Zařízení 
nepoužívejte v blízkosti prašných míst. Také 
zařízení neumisťujte v blízkosti
svíčky a otevřeného ohně.



been designed in such a 
way that it does 










person or the used 
ofready-made teads or 
cords.

VÝSTRAHA
Používejte pouze příslušenství poskytnuté
výrobcem (jako např. napájecí adaptér, baterie 
atd.). Jakýkoli jiný adaptér může způsobit 
poškození zařízení. Takové poškození se 
nevtahuje do záručních podmínek. Před prvotním 
zapojením zařízení si důkladně přečtěte 
uživatelskou příručku pro
snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem. Zařízení nevystavujte dešti ani vlhkosti. 
Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo 
stříkající vodě, neumisťujte v blízkosti jako jsou 
vázy a pod. Nebraňte větrání zakrýváním 
větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, 
ubrusy, závěsy a pod.



purchased. They can take thisproduct for
environmentally safe recycling.

Elektrický spotrebič
Toto zařízení je třídy II nebo dvojitě izolovaný 
elektrický spotřebič. Byl navržen tak, že nevyžaduje 
zapojení pomocí kvalifikované osoby.
Pro zařízení označená symbolem " "
je nutné provést zapojení pomocí kvalifikované osoby, 
jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí 
výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo 
ekvivalentní typ. Při výměně nesprávné baterie 
hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidace baterie pomocí 
ohně nebo horké trouby, mechanického poškození 
nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch; 
Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou 
teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé 
kapaliny nebo plynu; Baterie vystavená extrémně 
nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo 
únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



CAUTION

Symbol šipky ve stejném trojúhelníku má upozornit
uživatele na přítomnost neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř krytu produktu, které
může být dostatečně velké na to, aby představovalo
riziko úrazu elektrickým proudem.

Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým
proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní stranu),
protože uvnitř se nacházejí díly, které lze snadno
opravit. Obraťte se na kvalifikovaný personál.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit
uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a
údržbě v literatuře přiložené k zařízení.



WEEE Směrnice
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení 
znamená, že tento produkt by neměl být 
zlikvidován s ostatním domovním odpadem
v celé EU, aby se předešlo možnému poškození 
životního prostředí nebo lidského zdraví. Použité 
zařízení můžete zlikvidovat jako elektro odpad 
nebo kontaktujte svého prodejce, který toto 
zařízení ekologicky bezpečně zrecykluje.

retailer where the product was



Prohlášení FCC
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro 
digitální třídu B, zařízení podle části 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly schopnou ochranu 
před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení může 
vyzařovat rádiové frekvence a pokud není instalováno a 
používáno v souladu s pokyny může způsobit škodlivé rušení 
rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že interfer-
ence se v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení pro rádiový nebo televizní příjem, který 
můžete určit vypnutím zařízení se dále uživateli doporučuje, aby 
se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících 
opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízeními
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiné fázi než, ke kterému je 
připojen přijímač.
-Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným Rádio/TV technikem o 
pomoc.
Používejte pouze stíněné propojovací kabely při připojení k 
počítači nebo perifernímu zařízení.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidla FCC. Provoz 
podléhá následujícímu za dvou podmínek:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
a
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně 
rušení, které může způsobit nežádoucí operaci. Prohlášení FCC 
o vystavení záření:
Zařízení vyhovuje záření FCC

limity expozície stanovené pre nekontrolované
životné prostredie. Toto zariadenie by malo byť
inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou
20 cm medzi radiátorom a vaším telom.



Informace

Loga aplikací pro Android na barevném rámečku 
produktu, který jste si zakoupili, a na ostatních 
prvcích psaných a vizuálních médií se používají, 
protože tyto aplikace mohou být předinstalovány s 
produktem nebo mohou být nainstalovány do 
vašeho zařízení, pokud jsou získány z Obchodu 
Google Play a z jiných zdrojů aplikací třetích stran. 
Naše společnost se nezavazuje ke kompatibilitě a 
pokračování jakékoli kompatibility v budoucnosti 
aplikací předinstalovaných nebo stažených z výše 
uvedených zdrojů aplikací.




