
Užívateľský manuál





Zapnite Google TV NEXT zariadenie a
TV, následne zvoľte HDMI vstup na
TV.





Zariadenie Google TV Next
umiestnite v blízkosti routra a
uistite sa,
že je dostupný internet.

Stlačte a podržte na 5 sek.
tlačidlá pre spárovanie 
diaľkového ovládania (DO). DO 
majte v maximálnej vzdialenosti 
20 cm od Google TV Next.



Zvoľte Vami
požadovaný jazyk

Nastavte Vašu TV pomocou Android telefónu
alebo tabletu alebo vykonajte nastavenie
pomocou DO krok za krokom.



Stlačte tlačidlo Google Assistant na
Vašom DO pre hlasové ovládanie

Získajte všetky top aplikácie a hry z 
Google Play






VYHLÁSENIE
Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a
vývoju sa môže zmeniť technická špecifikácia, dizajn
a vzhľad produktov. Google, Android, AndroidTV,
vstavaný Chromecast a ďalšie značky sú ochrannými
známkami spoločnosti Google LLC. Pojmy HDMl a
HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo
HDMI sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Ad-
ministrator, Inc. Spojené štáty americké a ďalšie
krajiny. Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Labora-
tories. Dolby Audio a symbol dvojitého D
sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky bez ohľadu na vlastníkov.
Všetky práva vyhradené.

Ochrana dát
Prosím, uvedomte si, že AB COM spol.s.r.o., jej
výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a
poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a
používať technické údaje a súvisiace informácie,
vrátane, ale nie výlučne, technických informácií o
tomto zariadení, systéme, aplikačnom softvéri a
periférií. Spoločnosť AB COM spol.s.r.o., jej výrobní
partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia
služieb vám môžu poskytovať služby alebo
technológie, pokiaľ je to vo forme, ktorá vás osobne
neidentifikuje.

tection by servicesnot pre-installed.



Skladovanie
Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo
skontrolované a zabalené.
Pri rozbaľovaní sa uistite, že balenie je kompletné
a obal uchovávajte  mimo dosahu detí.
Odporúčame vám, aby ste si obal počas záručnej
doby ponechali, aby bolo vaše zariadenie
perfektne chránené v prípade záručnej opravy.

Popis softvéru
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý môže
upravovať tretia strana. Výrobca si vyhradzuje
právo zverejňovať aktualizácie softvéru za účelom
údržby alebo zavádzania nových funkcií.

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.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré služby,
ktoré už poskytujete v zariadení alebo ste si ich
nainštalovali, môžu vyžadovať registráciu, pri ktorej
musíte poskytnúť osobné údaje. Okrem toho si
prosím uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú
predinštalované, ale možno ich nainštalovať, môžu
zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia
dodatočných upozornení a že AB COM spol.s.r.o.
nemôže niesť zodpovednosť za možné porušenie
ochrany údajov.



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.

Prevádzkovanie

Neinštalujte toto zariadenie do stiesnených 
priestorov, ako je knižnica alebo uzavretá skrinka. 
Nepokladajte do blízkosti vlhkých a studených 
miest, chráňte zariadenie pred prehriatím.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti prašných miest. 
Taktiež zariadenie neumiestňujte v blízkosti  
sviečky a otvoreného ohňa.



been designed in such a 
way that it does 










person or the used 
ofready-made teads or 
cords.

VÝSTRAHA
Používajte iba príslušenstvo poskytnuté 
výrobcom (ako napr. napájací adaptér, batéria 
atď.). Akýkoľvek iný adaptér môže spôsobiť 
poškodenie zariadenia. Takéto poškodenie sa 
nevťahuje do záručných podmienok. Pred 
prvotným zapojením zariadenia si dôkladne 
prečítajte užívateľskú príručku pre
zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom. Zariadenie nevystavujte dažďu ani 
vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený
kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, 
neumiestňujte v blízkosti ako sú vázy a pod. 
Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov 
predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy a pod. 



purchased. They can take thisproduct for
environmentally safe recycling.

Elektrický spotrebič
Toto zariadenie je triedy II alebo dvojito izolovaný 
elektrický spotrebič. Bol navrhnutý tak, že nevyžaduje 
zapojenie pomocou kvalifikovanej osoby.
Pre zariadenia označené symbolom "  "
je nutné vykonať zapojenie pomocou kvalifikovanej 
osoby, inak hrozí úraz elektrickým prúdom.

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký 
alebo ekvivalentný typ. Pri výmene nesprávnej 
batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Likvidácia batérie 
pomocou ohňa alebo horúcej rúry, mechanického 
poškodenia alebo rozrezanie batérie môže spôsobiť 
výbuch; Ponechanie batérie v prostredí s extrémne 
vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik 
horľavej kvapaliny alebo plynu; Batéria vystavená 
extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť  
výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.



CAUTION

Symbol šípky v rovnakom trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť neizolovaného
„nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu produktu, ktoré
môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Varovanie: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým
prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadnú stranu), pretože
vo vnútri sa nachádzajú diely, ktoré je možné ľahko
opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaný personál.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na
obsluhu a údržbu v literatúre priloženej k zariadeniu.



WEEE Smernice
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie
znamená, že tento produkt by nemal byť
zlikvidovaný s ostatným domovým odpadom
v celej EÚ, aby sa predišlo možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia.
Použité zariadenie môžete zlikvidovať ako elektro 
odpad alebo kontaktujte svojho predajcu, ktorý toto 
zariadenie ekologicky bezpečne zrecykluje.

retailer where the product was



Vyhlásenie FCC
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre
digitálnu triedu B, zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali schopnú ochranu
pred škodlivým rušením v bytovej inštalácii. Toto zariadenie môže
vyžarovať rádiové frekvencie a ak nie je inštalované a používané
v súlade s pokynmi môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že interferencia sa v
konkrétnej inštalácii nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje
škodlivé rušenie pre rádiový alebo televízny príjem, ktorý môžete
určiť vypnutím zariadenia sa ďalej používateľovi odporúča, aby sa
pokúsil opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich
opatrení:
- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadeniami
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inej fáze ako, ku ktorému je
pripojený prijímač.
-Poraďte sa s predajcom alebo skúseným Rádio/TV technikom o
pomoc.
Používajte iba tienené prepojovacie káble pri pripojení k počítaču
alebo periférnemu zariadeniu.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidlá FCC. Prevádzka
podlieha nasledujúcemu za dvoch podmienok:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
a
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie
,vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu operáciu.
Vyhlásenie FCC o vystavení žiarenia:
Zariadenie vyhovuje žiareniu 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.



Informácie

Logá aplikácií pre Android na farebnom rámčeku 
produktu, ktorý ste si zakúpili, a na ostatných 
prvkoch písaných a vizuálnych médií sa používajú, 
pretože tieto aplikácie môžu byť predinštalované s 
produktom alebo môžu byť nainštalované do vášho 
zariadenia, ak sú získané z Obchodu Google Play a 
z iných zdrojov aplikácií tretích strán. Naša 
spoločnosť sa nezaväzuje ku kompatibilite a 
pokračovaniu akejkoľvek kompatibility v budúcnosti 
aplikácií predinštalovaných alebo stiahnutých z 
vyššie uvedených zdrojov aplikácií.




