
  Uživatelská příručka
Google Home Mini

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

1. Obsah balení

• hlasový reproduktror
• napájecí kabel s adaptérem
• redukce pro naši elektrorozvodnou síť

2.  Připojení  Google Home Mini

Připojte napájecí kabel s adaptérem přes přiloženou redukci do elektrorozvodné zásuvky. V
horní části reproduktoru se rozsvítí 4 světelné diody. 

3. Stažení aplikace Google Home a základní nastavení 

Pro  ovládání  Google  Home Mini je  nutné  si  nainstalovat  aplikaci  Google  Home. Tu si
bezplatně stáhněte do Vašeho smartphone nebo tabletu v Obchod Play nebo v Apple Store.
Aplikace vyžaduje účet u Google (registraci pomocí Vaší emailové adresy).  

Aplikace se stáhne automaticky ve Vašem jazyce dle lokalizace.

Po otevření aplikace se automaticky vyhledá zařízení, u kterého zvolte Set up (Nastavit).
Pokud  se  nespustí  automaticky,  klikněte  na  Add  (Přidat)  a  dále  Set  up  a  new  device
(Nastavit nové zařízení). 

Vyberte jazyk pro hlasové pokyny, pokud chcete změnit defaultní angličtinu – zatím je na 
výběr angličtina, němčina, francouzština a japonština. Pozn. k jazykovému nastavení: 
optimálních výsledků dosáhnete i nastavením angličtiny v aplikaci a zároveň nastavením 
angličtiny v mobilním telefonu. 
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Zařízení Google Home Mini se začne připojovat k aplikaci, světelné diody na reproduktoru
jsou v tuto chvíli modré. Vyberte si umístění zařízení (např. „Pracovna“) a vyberte, k jaké wi-
fi síti bude zařízení připojeno – umí 2.4 i 5 Ghz. Google Home Mini vyžaduje připojení k
internetu, takže je potřeba zadat heslo k Vaší wi-fi. Po připojení k wi-fi světelné diody změní
barvu na bílou. 

Protože  Google  Home  Mini  bude  hodně  vyhledávat  informace,  tak  nyní  můžete
povolit/nepovolit personalizaci podle toho, co s Google Home Mini budete chtít dělat, např.
pokud chcete pomocí Google Home Mini i volat a posílat sms zprávy, je nutné dát aplikaci i
přístup ke kontaktům v telefonu. 

Můžete personalizovat použití  Google Home Mini přímo na Váš hlas. Zařízení se naučí
rozpoznávat konkrétní hlas, čehož lze využít, využívá-li např. reproduktor více osob. Podle
hlasu Vás zařízení rozpozná a umožní práci s Vaším kalendářem, Vašimi kontakty atd. 

Vyberte si hlas, kterým bude Vaše umělá inteligence hovořit.  

Můžete  zadat  či  nezadat  adresu,  je  možné  si  nechat  či  nenechat  (na  e-mail)  posílat
různorodé tipy, můžete povolit  hlasové nahrávání,  pro přehrávání  hudby můžete připojit
Hudbu Google Play (ta  musí být  placená)  nebo Spotify (je  možné připojit  i  neplacenou
variantu). Pozn: U Spotify je funkce, že spuštěná aplikace Spotify umí automaticky najít
Google Home Mini a nabídnout přehrávání na něm. 

4. Nyní je Google Home Mini připraveno

Pro aktivaci Google Homi Mini jednoduše vyslovte „Hey Google“ nebo „OK Google“. Google
Home Mini dá najevo, že naslouchá, zvukovým signálem. Nyní můžete dávat další hlasové
pokyny.   

5. Ovládací pravky na Google Home Mini 

Na Google Home Mini jsou vládací prvky. 
Máme-li  ovladač  postaven  tak,  že  kabel  směřuje  k  nám,  poklepáním  na  levou  stranu
reproduktoru zvýšíme hlasitost, poklepáním na pravou stranu hlasitost snížíme. Zespoda na
obvodu  reproduktoru  je  manuální  tlačítko  pro  vypnutí  mikrofonu.  Je-li  mikrofon  vypnut,
reproduktor neslyší žádné hlasové pokyny.  

Záruka

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

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.
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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.


