
Hardvér

Video

Napájanie

Chipset

Video
Dekó-
dovanie

RAM

Flash eMMC 16GB 

Video Výstup HDMI 2.1 , HDCP2.2

DC Vstupný rozsah

Spotreba energie

Pomer strán  Auto, Plná obrazovka
Video Rozlíšenie

Formáty video 
súborov

Podpora*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, 
*.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc…

Android TV™ uľahčuje lepšie využitie vášho televízora. Vyberte si z viac 
ako 400 000 filmov a relácií z rôznych streamovacích služieb. Požiadajte 
Google, aby ovládal váš televízor, dostával odporúčania, čo pozerať, 
stlmil svetlá a podobne. Prenášajte fotografie, videá a hudbu zo smart
zariadení do televízora so vstavaným Chromecast™.

Google, Google Play, YouTube, Android TV a iné sú ochrannými známkami 

Google LLC. Google Assistant nie je dostupný v niektorých krajinách a 
jazykoch. 

VÝSTRAHA

•Prijímač umiestnite na dobre vetrané miesto, aby ste zabránili 

akumulácii vnútorného tepla

•Chráňte prijímač pred vysokými teplotami, vlhkosťou, vodou a 

prachom. Na jednotku neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by ju mohli 

poškodiť (napr. tekutinami naplnené predmety alebo sviečky).

Urobte viac na svojom televízore
pomocou hlasu
Vyhľadávajte relácie, získavajte
odporúčania a dokonca
ovládajte svoj televízor – rýchlejšie
– hlasom. Požiadajte Google o
malú pomoc na vašej veľkej
obrazovke.
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AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps

Box R 4K

SETUP

Párovanie
Dlho stlačte súčasne tlačidlá

Späť a Domov, kým červená LED nezačne
rýchlo blikať, potom ich uvoľnite. To
znamená, že diaľkový ovládač vstúpil do
režimu párovania. Počkajte na pár sekúnd
bez stláčania akýchkoľvek tlačidiel, kým sa
na obrazovke neobjaví správa, že diaľkové
ovládanie sa úspešne spárovalo.

Ok Google

Ok Google

Ok Google

Box

Napájací adaptér          Batérie

Rýchly sprievodca          Diaľkové ovládanie

HDMI Kábel

Amlogic S905X4

12V 1.5A 

18W

Rýchly sprievodca                                                              Informácie o zariadení                                                             Schéma zapojenia                                                                Diaľkové ovládanie                                                               Diaľkové ovládanie

Nastavenie                                                                              Android TV                                                                           Špecifikácia                                                                Bezpečnostné informácie                                                               Diaľkové ovládanie

Dokončite nastavenie na obrazovke
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
pomocou diaľkového ovládača
prechádzajte krokmi  procesu nastavenia

POZOR! Aby ste predišli požiaru a úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte prijímač dažďu alebo vlhkosti.
Aby ste sa vyhli možnému riziku úrazu elektrickým
prúdom, nikdy sa nepokúšajte prístroj otvoriť. V prípade
poruchy jednotky by opravu zariadenia mali vykonávať
kvalifikovaní technici. Užívatelia by nemali opravovať
žiadnu časť tohto prístroja.
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