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Kapcsolja be a Google TV NEXT eszközt és 
a TV-t, majd válassza a HDMI bemenetet a 
tévén.





A Google TV Next eszközt 
helyezze a router közelébe 
és győződjön meg róla, hogy 
elérhető az internet.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva 5 másodpercig 
a távirányító (TI) 
párosítására szolgáló 
gombokat. A TI-t tartsa 
maximum 20 cm 
távolságban a Google TV 
Nexttől.



Válassza ki a 
kívánt nyelvet.

Állítsa be tévéjét Android telefonja vagy 
táblagépe segítségével, vagy végezze el a 
beállításokat lépésről lépésre a TI 
használatával.



Nyomja meg a Google Assistant gombot 
az Ön TI-jén a hangvezérlés érdekében.

Szerezze meg az összes népszerű 
alkalmazást és játékot a Google Play-ről.



NYILATKOZAT
A változtatás joga fenntartva. A folyamatos kutatás és 
fejlesztés következtében változhat a termékek 
műszaki specifikációja, dizájnja és megjelenése. A 
Google, Android, AndroidTV, a beépített Chromecast 
és más márkák a Google LLC cég védjegyei. A HDMI 
és a HDMI High-Definition Multimedia Interface 
fogalmai, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing 
Administrator, Inc. Amerikai Egyesült Államok és más 
országok cég védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A 
Dolby Laboratories vállalat licensze alapján gyártva. 
A Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby 
Laboratories cég bejegyzett védjegyei. Az összes 
többi terméknév védjegy vagy bejegyzett védjegy a 
tulajdonosoktól függetlenül. 
Minden jog fenntartva.

Adatvédelem
Felhívjuk figyelmét, hogy az AB COM spol.s.r.o., 
gyártó partnerei, alkalmazásszolgáltatói és 
szolgáltatói begyűjthetik és felhasználhatják a 
műszaki adatokat és kapcsolódó információkat, 
ideértve, de nem kizárólagosan, ezen eszköz, 
rendszer, alkalmazásszoftver és perifériák műszaki 
információit. Az AB COM spol.s.r.o. cég, gyártó 
partnerei, alkalmazásszolgáltatói és szolgáltatói 
szolgáltatásokat vagy technológiákat nyújthatnak 
Önnek mindaddig, amíg azok olyan formában vannak, 
amely Önt személyesen nem azonosítja.



Ezenkívül ne feledje, hogy egyes szolgáltatások, 
amelyeket az eszközén már használ vagy telepített, 
regisztrációt igényelhetnek, amely során személyes 
adatokat kell megadnia. Ezenkívül kérjük, vegye 
figyelembe, hogy egyes szolgáltatások, amelyek 
nincsenek előre telepítve, de telepíthetők, további 
értesítés nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat, 
és hogy az AB COM spol.s.r.o. nem tehető 
felelőssé az esetleges adatvédelmi incidensekért.

Tárolás
Az Ön készülékét a szállítás előtt gondosan 
átvizsgáltuk és becsomagoltuk.
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a csomag 
teljes-e és a csomagolást tartsa távol a 
gyermekektől. 
Javasoljuk, hogy a csomagolást a jótállási idő alatt 
őrizze meg, hogy az Ön készüléke garanciális 
javítás esetén tökéletesen védett legyen.

Szoftver leírás
Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amelyet 
harmadik fél szerkeszthet. A gyártó fenntartja a 
jogot a szoftverfrissítések közzétételére, 
karbantartás vagy új funkciók bevezetése céljából.

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.



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.

Üzemeltetés

Ne telepítse ezt a készüléket szűk helyekre, mint 
például könyvespolc vagy zárt szekrény.
Ne helyezze nedves vagy hideg helyek közelébe, 
óvja készülékét a túlmelegedéstől.
Védje a közvetlen napfénytől.
Ne használja a készüléket poros helyek közelében.
Ezenkívül ne helyezze a készüléket gyertya és nyílt 
láng közelébe.



beendesigned in such a 
way that it does 

person or the used 
ofready-made teads or 
cords.

FIGYELMEZTETÉS
Csak a gyártó által mellékelt tartozékokat 
használja (például hálózati adapter, akkumulátor, 
stb.). Bármilyen más adapter a berendezés 
károsodását okozhatja. Ilyen károsodásra nem 
vonatkoznak a garanciális feltételek. Az eszköz 
első csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót a tűz vagy áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében. Ne tegye 
ki a berendezést esőnek, ill. páratartalomnak. A 
készüléket nem szabad kitenni csepegő vagy 
fröccsenő víznek, ne helyezze például vázák és 
hasonlók közelébe.
Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások 
letakarásával olyan tárgyakkal, mint például 
újságok, terítők, függönyök, stb.



purchased. They can take thisproduct for
environmentally safe recycling.

Az akkumulátor helytelen cseréje 
robbanásveszélyes. Csak azonos vagy egyenértékű 
típusra cserélje ki. A nem megfelelő akkumulátorral 
végzett csere robbanásveszélyes. Az 
akkumulátornak tűzzel vagy forró sütővel, 
mechanikai károsítással vagy az akkumulátor 
szétvágásával történő megsemmisítése robbanást 
okozhat; Ha az akkumulátort extrém magas 
hőmérsékletű környezetben hagyja, ez robbanást, 
illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását 
okozhatja; Ha az akkumulátor rendkívül alacsony 
légnyomásnak van kitéve, ez robbanást, illetve 
gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja. 

Elektromos készülék
Ez a berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű 
elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy 
bekötéséhez ne legyen szükség szakképzett 
személy segítségére.
A " " jelzésű eszközök esetében a csatlakoztatást 
szakképzett személy segítségével kell elvégezni, 
ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.



CAUTION

A nyíl szimbólumnak azonos háromszögben 
figyelmeztetnie kell a felhasználót szigeteletlen 
"veszélyes feszültség" jelenlétére a termék burkolatán 
belül, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy áramütés 
veszélyét jelentse.
Figyelmeztetés: Az áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében ne távolítsa el a burkolatot 
(vagy a hátoldalt), mert belül olyan részek vannak, 
amelyek könnyen javíthatók. Forduljon szakképzett 
személyzethez. 
Az egyenlő oldalú háromszögben található 
felkiáltójelnek figyelmeztetnie kell a felhasználót a 
fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére 
a készülékhez mellékelt irodalomban.



WEEE irányelvek
A termék megfelelő megsemmisítése. Ez a jelölés 
azt jelenti, hogy ezt a terméket nem lehet a többi 
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az 
EU egész területén, a környezetre vagy az emberi 
egészségre gyakorolt esetleges káros hatások 
megelőzése érdekében.
A használt berendezést elektromos hulladékként 
semmisítheti meg, vagy forduljon a forgalmazóhoz, 
aki ezt a készüléket környezetbarát módon 
újrahasznosítja.

retailer where the product was



FCC nyilatkozat
Ez a berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú 
digitális eszközökhöz az FCC-előírások 15. szakasza 
értelmében előírt határértékeknek. 
A határértékek lakott területen ésszerűen elvárható védelmet 
biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés 
rádiófrekvenciás energiát sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják, 
zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs garancia 
arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. 
Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás 
vételét, amit a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet 
megállapítani, az interferenciát a következő lépésekkel 
próbálhatja megszüntetni: 

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő 
áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Kérjen tanácsot a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy 
tévészerelőtől.
Csak árnyékolt összekötőkábeleket használjon a számítógéphez 
vagy perifériás eszközhöz való csatlakoztatás során.
Ez az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszának. Az 
üzemeltetés megfelel a következőknek az alábbi két feltétellel:
(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát
és
(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, 
beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
FCC-sugárterhelési nyilatkozat:
Az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeknek. 

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.



Információk

Az Android alkalmazások logói az Ön által 
megvásárolt termék színes keretében és más 
írásos és vizuális média elemeiben azért kerülnek 
felhasználásra, mert ezek az alkalmazások előre 
telepíthetők a termékkel, vagy telepíthetők az Ön 
készülékére, ha a Google Play Áruházból és más 
harmadik féltől származó alkalmazásforrásokból 
szerezték be őket. Cégünk nem kötelezi el magát a 
jövőben a fenti alkalmazásforrásokból előre 
telepített vagy letöltött alkalmazások 
kompatibilitása és bármilyen kompatibilitás 
folyamatossága mellett.




