
 

  Uživatelská příručka
Amazon Alexa Echo Dot

Děkujeme, že jste  si  v  našem e-shopu  www.smart-switch.cz zakoupili  zařízení  Amazon
Alexa Echo Dot.   Jedná se o hlasem ovládaný reproduktor s  umělou inteligencí  Alexa.
Pomocí Echo Dot lze prostřednictvím hlasového pokynu např.  přehrávat hudbu, ovládat
další chytrá zařízení v domácnosti,  nastavit budík, volat, psát a příjímat zprávy atd.  

Popis Echo Dot

1) Echo Dot 2. generace: 
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2) Echo Dot 3. generace:

1. Připojení Echo Dot

Připojte kabel a adaptér do Echo Dot a pak do síťové zásuvky. Kolem horní části se začne
otáčet modrý světelný kroužek. Během cca minuty se barva světelného kroužku změní na
oranžovovou  a  hlasový  asistent  Alexa  Vás  pozdraví.  Pro  správné  fungování  výrobce
doporučuje postavit Echo Dot minimálně 8 cm od zdí a oken. 

2. Stažení aplikace Amazon Alexa

Pro  ovládání  Amazon  Echo  je  nutné  si  nainstalovat  aplikaci  Amazon  Alexa.  Aplikaci
Amazon Alexa si bezplatně stáhněte do Vašeho smartphone nebo tabletu v Obchod Play
nebo v Apple Store. Aplikace vyžaduje účet u Amazonu (registraci pomocí Vaší emailové
adresy).  Pokud chcete pomocí  Echo Dot  posílat  i  sms zprávy nebo volat,  je  nutné dát
aplikaci  i  přístup  ke  kontaktům v  telefonu.  Po  otevření  aplikace  se  automaticky  spustí
proces nastavení. Pokud se nespustí automaticky, otevřete Settings (Nastavení) a dále Set
up  a  new  device  (Nastavit  nové  zařízení).  Zde  vyberete  konkrétní  typ  Echo  Dot  a
následovaně jazyk – zatím je na výběr angličtina a němčina.  Echo Dot vyžaduje připojení k
internetu, takže je potřeba zadat heslo k Vaší wi-fi (může být 5Ghz i 2,4 GHz). Po prvním
připojení nastavte v Natavení správnou časovou zónu. 



3. Nyní je Echo Dot připraveno

Pro aktivaci Echo Dot jednoduše vyslovte slovo „Alexa“. Echo Dot dá najevo, že naslouchá,
otáčením  barevného  světelného  kroužku.  Nyní  můžete  dávat  další  hlasové  pokyny.
Aktivační slovo lze změnit v aplikaci pod nabídkou Settings, pokračujte výběrem typu Echo
Dot a dále zvolením Wake Word. 

Funkce některých HW tlačítek

Tlačítko akce – probouzení zařízení; vypnutí budíku nebo časovače

Tlačítko vypnutí mikrofonu – slouží k vypnutí/zapnutí mikrofonu (po vypnutí svítí prstenec
červeně)

Světelný prstenec:
– modrá s červeným světlem – zařízení se spouští
– modrá s tyrkysovou ve směru k vám – Alexa je zaneprázdněna, zpracovává pokyn
– oranžová točící se směrem doprava – připojování k wifi 
– blikající fialová – při připojení k wifi došlo k chybě
– červená – vypnuté mikrofony
– bílá – při nastavování úrovně hlasitosti mikrofonů
– žlutá – Alexa má zprávu k přehrání 
– zelená – Alexa může přijmout příchozí hovor
– bez podsvícení, všechna světla zhasnou – Alexa čeká na Vaše pokyny

Připojení Echo Dot k reproduktoru

Echo  Dot  můžete  připojit  k  reproduktoru  pomocí  Bluetooth  nebo  AUX  kabelu.  Pokud
používáte  Bluetooth,  umístěte  Váš  reproduktor  minimálně  90  cm  od  Echo  Dot.  Tím
dosáhnete optimálního výkonu. 

V rámci záručního i pozáručního servisu výrobků se obracejte na:
www.smart-switch.cz
smart-switch@seznam.cz
+420 720 586 313

Záruka
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Výrobek byl  při  výrobě pečlivě testován.  Pokud se i  přesto stane,  že výrobek vykazuje
poruchu, kontaktujte nás. Záruka na zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od
zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či
vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.  
V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Symbol  elektroodpadu.  Nepoužitelný  elektrovýrobek  nesmí  být  dle  směrnice
2012/19  EU  vyhozen  do  směsného  odpadu,  ale  musí  být  odevzdaný  
na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení na základě své koncepce a konstrukce odpovídá 
příslušným požadavkům Evropské unie.


