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Licencie
NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE 
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU 
AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ 
DO OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ 
MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE 
ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ 
OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných 
a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú 
vlastníctvom spoločnosti Dolby Laboratories. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku 
alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného 
povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby 
Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A OPRÁVNENIE NA JEHO POUŽÍVANIE 
ZÍSKAVATE VÝLUČNE V SPOJENÍ S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE 
PODMIENKY: (1) OBSAH VO FORMÁTE HEVC JE URČENÝ IBA NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE; (2) OBSAH VO 
FORMÁTE HEVC SA NEPONÚKA NA PREDAJ A (3) OBSAH VO FORMÁTE HEVC VYTVORIL VLASTNÍK 
PRODUKTU. TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V SPOJENÍ S OBSAHOM VO FORMÁTE HEVC 
VYTVORENOU TREŤOU STRANOU, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ 
STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA OBSAHU SAMOSTATNE NEUDELIL POUŽÍVATEĽOVI 
PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM. POUŽÍVANÍM PRODUKTU V SPOJENÍ 
S OBSAHOM VO FORMÁTE HEVC VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA 
POUŽÍVANIE PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK.
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ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tejto Android Box spĺňa 
požiadavky smernice 2014/53/EU.
Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: 
http://www.strong.tv/en/doc
Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa 
konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Android a Google Wallet sú ochranné známky 
spoločnosti Google Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance®. Skype 
je ochranná známka spoločnosti Skype a spoločnosť STRONG nie je pridružená, sponzorovaná, 
autorizovaná alebo iným spôsobom spojená so skupinou spoločností Skype. HDMI, logo HDMI a 
High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od 
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D sú registrované ochranné 
známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
© STRONG 2018. Všetky práva vyhradené.
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1.0 ÚVOD
Ďakujeme, že ste si vybrali box Android od spoločnosti STRONG. Vyrobil sa pomocou najnovšej 
technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín 
vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Android!

1.1 Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v 
budúcnosti.

�� Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad 
výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
�� Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, 

ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
�� Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič 

dažďu a ani vlhkosti.
�� Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, 

záclonami a podobne.
�� Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne 

predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.

�� Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
�� Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s 

pokynmi na inštaláciu.
�� V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za 

batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
�� Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať 

nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
�� Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. 

Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
�� Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne 

pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
�� Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiace zariadenie. Musí byť ľahko 

dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho 
kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne 
podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť 
odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že 
napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, 
že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť 
sieťovú zástrčku.
�� Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
�� Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace 

sviečky.

�� Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje 
otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.

3



�� Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s 
dvojitou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

Zásady bezpečnosti
�� Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné 

kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu 
záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenechajte na vhodne kvalifikovaný 
personál.
�� Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí 

zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte 
akékoľvek zariadenie.
�� Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú 

vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania 
zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na 
zadnej strane zariadenia.

Prevádzkové prostredie
�� Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné 

miesto.
�� Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
�� Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
�� Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
�� Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích 

predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE
Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete 
likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste 
predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia 
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte 
trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie 
vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si 

výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

Skladovanie
Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbaľovaní sa 
uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste 
si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre 
prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.2 Nastavenie zariadenia
Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

�� Použite vysokokvalitný a dobre tienený HDMI kábel, aby ste mohli taktiež sledovať pri 
najvyšších rozlíšeniach obrazovky.
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Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto. Nasledujúce 
symboly budú slúžiť nasledovne:
Varovanie:  Označuje varovnú informáciu.
Tipy Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU  Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo boxe. 

(Tučné znaky)
Prejsť na  Predstavuje položku ponuky v rámci okna. 

(Znaky v kurzíve)

1.3 Príslušenstvo
�� Pokyny k inštalácii
�� Riešenie problémov
�� Bezpečnostné pokyny/záručné listy
�� 1 diaľkové ovládanie
�� 2 batérie (typ AAA)
�� HDMI kábel
�� Sieťový adaptér (5 V 2 A, max. 10 W)

VAROVANIE:  Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, 
kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

NOTE:  Aby sa zariadenie používalo vhodným spôsobom, sieťové adaptéry 
používajte iba nižšie uvedeným spôsobom (v prípade potreby výmeny):
��  Model: ASM-0502000, Výrobca: Shenzhen Aosimai Technology Co. Ltd 

Použitie iných sieťových adaptérov môže spôsobiť poškodenie zariadenia. 
Záruka sa na takéto poškodenie nevzťahuje.

1.4 Používanie externých USB zariadení
�� Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je 

kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, prehrávanie a iné funkcie fungovať správne.
�� Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadení, ako sú 

napríklad webové kamery, klávesnice, myši a úložné zariadenia.
�� Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť dokonalú prevádzku, keď sa súčasne používa pevný disk 

a webová kamera.
�� Ak plánujete používať externé USB HDD (jednotky pevného disku), vezmite do úvahy, že môže 

dôjsť k prekročeniu napájacích špecifikácií podporovaného výkonu vášho centra (max. 5 V/500 
mA). Ak sa to stane, pripojte váš USB HDD k externému nabíjaciemu adaptéru.
�� Odporúčame vám, aby ste na úložné USB zariadenia používané s centrom neukladali žiadne 

dôležité informácie. Pred použitím úložného USB zariadenia s týmto centrom vždy vykonajte 
zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za 
žiadne strany informácií ani okolnosti spôsobené stratou informácií.
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2.0 ANDROID IP BOX
2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234

2.2 Predný panel
Fig. 1

1. Indikátor stavu:  Označuje stav režimov ON (Zap.) alebo OFF (Vyp.).
2. Infračervený snímač:  Prijíma signály pohotovostného režimu/zapnutia z diaľkového 

ovládania.

2.3 Zadný panel
Fig. 2

1. AV Na pripojenie k zvukovému zosilňovaču.
2. LAN  Na pripojenie vášho modemu /smerovača pomocou sieťového 

kábla RJ 45.
3. HDMI Na pripojenie k TV cez kábel HDMI.
4. Power Na pripojenie pribaleného napájacieho adaptéra s 5 V.

2.4 Bočný panel
Fig. 3

1. Slot na micro SD kartu  Na vloženie voliteľnej karty micro SD.
2. USB:  Na pripojenie USB zariadení, ako napríklad: myš/klávesnica/

úložné zariadenia

2.5 Diaľkové ovládanie
Fig. 4

1. q  Zapína prepína do pohotovostného režimu
2. pq  Presun zvýraznenie nahor/nadol v ponuke
3. t u  Navigácia v ponukách alebo zmena hodnôt nastavení v ponuke
4. OK  Potvrdí výber
5.   Vrátite sa na domovskú obrazovku Android
6.   Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo opustenie aplikácie
7.   Otvorí výber tapiet
8.   Zníži úroveň hlasitosti.
9.   ZAPNE alebo VYPNE funkciu infračervenej myši. Presunie kurzor 

myši na položku (funkcia sa spustí stlačením tlačidla OK).
10.   Zvýši úroveň hlasitosti.

2.6 Inštalácia batérií
Fig. 5

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priečinka vložte dve batérie veľkosti AAA.
Správna poloha batérií je zobrazená na nákrese polarity vo vnútri priečinku na batérie.

1. Otvorte kryt.
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2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.

VAROVANIE:  Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, 
kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

3.0 PRIPOJENIA
3.1 Základné pripojenie

Fig. 6
a. Pripojte jeden koniec kábla HDMI dobrej kvality ku konektoru HDMI a druhý koniec k vstupu 

HDMI na TV prijímači.
b. Pripojte kábel LAN zo smerovača/internetového pripojenia k vstupu RJ45 LAN.
c. Zapojte zástrčku 5 V adaptéra a zasuňte adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky.

3.2 Pripojenie k internetu
Fig. 6

a. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, odporúčame použiť káblové pripojenie ku smerovaču.
b. Alebo môžete použiť zabudovaný bezdrôtový adaptér na pripojenie k internetu cez bezdrôtový 

smerovač.

POZNÁMKA:  Uvedomte si, že rýchlosť internetu sa pri používaní bezdrôtového 
pripojenia obmedzí stenami alebo veľkou vzdialenosťou medzi a 
smerovačom. Toto povedie k nižšej kvalite dátových tokov videí z 
internetu.

3.3 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču
Fig. 6

Na pripojenie k vstupu HDMI Hi-Fi systému alebo audio zosilňovača použite výstup HDMI. Výstup 
HDMI Hi-Fi systému pripojte k HDMI vstupu TV. V ponuke Zvuky Android môžete výberom možnosti 
Digitálne zvuky aktivovať digitálny zvuk Dolby tak, že vyberiete položku HDMI. Výberom položky PCM 
znížite zvuk na úroveň stereo.

3.4 Pripojenie bezdrôtovej myši alebo klávesnice*
Fig. 7

Ak chcete platformu Android využívať optimálnym spôsobom, odporúčame používať na dosiahnutie 
maximálnej voľnosti okrem diaľkového ovládania aj myš alebo bezdrôtovú myš. To umožní 
sledovanie a vypnutie aplikácií rovnako ako na mobilných telefónoch.
Vypnite napájanie Vyp. a zasuňte myš alebo bezdrôtovú myš do jedného z voľných slotov USB. 
Zapnite napájanie späť do polohy Zap.. Zariadenie sa automaticky rozpozná a môžete ho začať 
používať.
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Rovnakým spôsobom môžete použiť klávesnicu.* Umožní zadávať údaje (webové adresy, 
vyhľadávanie) oveľa pohodlnejšie.

* Nie je súčasťou balenia.

3.5 Pripojenie USB webovej kamery*
Fig. 7

Ak chcete fotografovať alebo sa rozprávať s inými ľuďmi a dívať sa pomocou aplikácií na 
videokonferencie, ako napríklad SkypeTM, k boxu Android môžete pripojiť USB webovú kameru so 
zabudovaným mikrofónom.
Najskôr si prevezmite a nainštalujte najnovšiu video aplikáciu z obchodu. Potom vypnite napájanie 
Vyp. a zasuňte konektor USB webovej kamery do jedného z voľných slotov USB. Zapnite napájanie 
späť do polohy Zap.. Webová kamera sa automaticky rozpozná a môžete ju začať používať.

* Nie je súčasťou balenia.

POZNÁMKA:  Podporované modely webových kamier nájdete na našej webovej stránke 
www.strong.tv.

Ak chcete zmeniť prihlasovacie meno, model kamery alebo ak webová kamera nefunguje, najprv 
prejdite do položiek „Nastavenia – Aplikácie – Skype – Vymazať údaje“ a následne sa prihláste do 
aplikácie SkypeTM a vyskúšajte, či funguje videohovor a nové prihlásenie.

4.0 PRVÁ INŠTALÁCIA
Tento postup vám umožní vychutnať a nastaviť box Android pomocou niekoľkých krokov. Odporúča 
sa, aby ste postupovali podľa Prvej inštalácie krok za krokom. Bude vás sprevádzať základnou 
inštaláciou.
Krok 1: Jazyk  Vyberte svoj uprednostňovaný jazyk pre ponuku na obrazovke. Pomocou 

tlačidiel t u zmeňte jazyk a svoj výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Krok 2: Rozlíšenie  Vyberte vami uprednostňované rozlíšenie obrazovky. Predvolený výber je 

možnosť Automatické, ktoré už predstavuje najlepšie nastavenie pripojenej 
obrazovky. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber. Android Box aktivuje 
nastavenie. Zobrazí sa baner na potvrdenie nového nastavenia vybratím 
tlačidla OK. Znova potvrďte stlačením tlačidla OK. Ak sa vám tento baner 
okamžite nezobrazí, počkajte niekoľko sekúnd a obrazovka sa vráti do 
predchádzajúceho stavu. Následne vyskúšajte iné rozlíšenie.

Krok 3: Veľkosť obrazovky 
 Pomocou tlačidiel pq upravte veľkosť obrazovky, aby sa presne zhodovala s 
vami používanou obrazovkou. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Krok 4: Sieť  Ak ste už pripojili ethernetový kábel k smerovaču, tak vo väčšine prípadov 
jednotka vyhľadá správne nastavenia automaticky a preskočí priamo na 
Krok 5. Ak ste ešte nepripojili ethernetový kábel, ale uprednostňuje použitie 
siete Wi-Fi, vyberte možnosť Wi-Fi a stlačením tlačidla OK otvoríte ponuku s 
dostupnými bezdrôtovými sieťami. Pomocou tlačidiel pq vyberte svoju sieť 
a zadajte kľúč alebo heslo. Na zadávanie môžete tiež použiť tlačidlá 0 ~ 9 na 
diaľkovom ovládaní.
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Krok 5: Dátum a čas:  Ak ste sa úspešne pripojili k internetu v Kroku 4, táto obrazovka automaticky 
zobrazí dátum a váš miestny čas. Ak je to potrebné, môžete vybrať položku, 
aby ste ho manuálne upravili.

Krok 6: Posledný krok:  Vybratím možnosti Prihlásiť sa do obchodu Google Play Store nastavíte konto 
Google. Ak chcete preskočiť tento krok, vyberte možnosť Domovská stránka, 
prejdite priamo na hlavnú stránku Android a konto Google nastavte neskôr.

Po vykonaní vyššie uvedených krokov prepne do prevádzkového režimu a zobrazí domovskú 
obrazovku. Teraz ho môžete používať a vychutnať si to!

5.0 POUŽÍVANIE PLATFORMY ANDROID
Táto kapitola opisuje spôsob používania platformy Android. Po zapnutí boxa sa otvorí položka 
Domov. Ikony aplikácií, ktoré nechávate v priečinku, sa budú naďalej zobrazovať na každej obrazovke 
Domov. Všetky ikony aplikácií v strede sú trvalé. Stlačením tlačidla  zobrazíte všetky aplikácie a 
miniaplikácie. Stredná časť obrazovky Domov môže obsahovať ikony aplikácií a miniaplikácií, ako aj 
priečinky. Aby ste otvorili aplikáciu, priečinok alebo miniaplikáciu, kliknite na jej ikonu.

5.1 Pripojenie k bezdrôtovým sieťam
Aby ste naplno využili platformu Android, musíte najskôr nastaviť pripojenie k internetu. Ak ste 
toto nastavenie preskočili v Kroku 4 Prvej inštalácie môžete toto pripojenie nastaviť tak, že vyberiete 
položku Nastavenia z obrazovky Domov a stlačíte tlačidlo OK. Vyberte položku Sieť a opätovne 
stlačte tlačidlo OK. V tejto ponuke môžete nastaviť, či sa chcete pripojiť prostredníctvom Wi-Fi alebo 
ethernetu (LAN kábel). Stlačením tlačidla OK potvrďte a vyberte sieť. Sem zadajte a uložte vaše 
heslá alebo porty brán. Heslá a nastavenia IP vám poskytne poskytovateľ internetu (alebo domáci 
smerovač). Zobrazí sa správa, aby vás informovala o úspešnom nastavení. Stláčajte tlačidlo , kým 
sa nevrátite na obrazovku Domov.
Po nainštalovaní všetkých nastavení vyberte položku Prehliadač a stlačením tlačidla OK získate 
prístup k internetu.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti
Ak sa počas prvej inštalácie pridala bezdrôtová sieť, W-Fi sa zapne automaticky.

1. Kliknite na ikonu nastavení Nastavenie na obrazovke Domov alebo Všetky aplikácie.
2. Kliknite na ikonu Ďalšie a potom vyberte možnosť Wi-Fi.
3. Posuňte prepínač Wi-Fi do polohy Zap.. Zariadenie vyhľadá dostupné siete Wi-Fi a zobrazí 

názvy tých, ktoré sa našli. Zabezpečené siete sú označené s . Ak zariadenie vyhľadá sieť, ku 
ktorej ste sa v minulosti pripojili, pripojí sa k nej.

4. Kliknutím na názov siete zobrazíte ďalšie podrobnosti alebo sa k nej pripojíte. Ak je sieť 
zabezpečená, budete vyzvaný, aby ste zadali heslo alebo iné potrebné údaje. (Podrobnosti 
získate od svojho správcu siete.)

Aby ste upravili nastavenia siete, kliknite na názov siete a podržte ho.

Zabudnutie bezdrôtovej siete
Zariadenie môžete prinútiť zabudnúť na podrobnosti o bezdrôtovej sieti, ktorú ste pridali, ak 
nechcete, aby sa k nej zariadenie pripájalo automaticky, alebo ak ide o sieť, ktorú už nepoužívate.

1. Zapnite sieť Wi-Fi, ak ešte nie je zapnutá.
2. V obrazovke nastavení siete Wi-Fi kliknite na názov siete.
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3. Kliknite na položku Zabudnúť v dialógovom okne, ktoré sa otvorí.
Keď sa pripájate k bezdrôtovej sieti, USB zariadenie získa sieťovú adresu a ďalšie informácie, ktoré 
potrebuje od siete, pomocou protokolu DHCP.

5.2 Spustenie prehliadača
Kliknite na ikonu Prehliadač v spodnej časti obrazovky Domov alebo na ikonu Aplikácia v spúšťači. 
Prehliadač sa otvorí aj po kliknutí na webové prepojenie v e-maile alebo textovej správe. Pomocou 
tlačidiel pqt u vyberte položku, ponuku alebo panel vyhľadávania webovej adresy a zadajte 
požadovanú adresu webovej stránky (URL). Alebo môžete stlačením tlačidla  simulovať tlačidlá 
pqt u pomocou funkcie myši. Potvrďte stlačením tlačidla OK alebo sa stlačením tlačidla  vráťte 
o krok späť. Toto tlačidlo môžete stlačiť viackrát, kým sa nevrátite na obrazovku Domov.

5.3 Galéria obrázkov
Kliknite na ikonu Obrázky v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Galéria zobrazuje obrázky uložené 
na karte Micro SD alebo USB pamäťovom zariadení vrátane obrázkov prevzatých z webu alebo z 
iných miest, prípadne uložených vo webových albumoch. Obrázky na USB zariadení môžete tiež 
upraviť a zdielať s priateľmi. Stláčaním tlačidla  zastavíte, až kým sa nevrátite na obrazovku Domov.

5.3.1 Zobrazenie a prezeranie obrázkov
1. Kliknutím myšou alebo stlačením tlačidla OK otvorte album v položke Galéria na jednom z 

priečinkov/obrázkov.
2. Galéria priečinku sa otvorí a v hornej časti tejto obrazovky môžete výberom položky Filmový pás 

alebo Mriežka vybrať zobrazenie obrázkov v mriežke.
3. Výberom zobrazíte obrázok v úplnej veľkosti na obrazovke.
4. Pomocou tlačidiel t u môžete teraz prechádzať cez kolekciu obrázkov.
5. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte tlačidlo .
6. Kliknutím obrázok zväčšíte alebo oddialite.
7. Pomocou tlačidla  môžete vyvolať viac funkcií, ako napríklad Otočiť, Upraviť, Orezať a 

Prezentácia.

5.4 Video prehrávač
Kliknite na ikonu Video prehrávač v spúšťači alebo na obrazovke Domov a následne stlačte tlačidlo OK.
Vyberte video a stlačením tlačidla OK ho zobrazte. Video prehrávač zobrazuje video na karte Micro SD 
alebo USB zariadení vrátane videí prevzatých z webu alebo streamovaných z iných miest.

5.5 Hudobná knižnica
Kliknite na ikonu Hudba v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Ak ste na kartu Micro SD alebo USB 
pamäťové zariadenie skopírovali hudbu a pripojili ste kartu Micro SD alebo USB pamäťové zariadenie 
k jednému z portov, vyhľadajú sa hudobné súbory a vytvorí sa katalóg hudby, a to na základe 
informácií o každom súbore uložených v samotnom súbore. V závislosti od počtu súborov to môže 
trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Po dokončení katalógu sa otvorí obrazovka hudobnej 
knižnice s kartami, takže môžete kliknúť a zobraziť hudobnú knižnicu zoradenú podľa interpretov, 
albumov, skladieb alebo zoznamov skladieb. Vyberte skladbu, ktorú chcete počúvať, a stlačte tlačidlo 
OK.
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5.6 Správca súborov
Kliknite na ikonu Správca súborov v spúšťači alebo na obrazovke Domov a následne kliknite na 
tlačidlo OK. V tejto ponuke sa zobrazujú priečinky a súbory v externej alebo internej pamäti. Ak 
chcete, môžete odstrániť, upraviť alebo kopírovať súbory a vložiť ich do iných priečinkov. Môžete tiež 
kopírovať z externej do internej pamäti a naopak.

5.7 Prepojenie S na streamovanie z iných zariadení
Kliknite na ikonu Prepojenie S v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Budete môcť pohodlne pripojiť 
svoj mobilný telefón alebo tablet k TV obrazovke, aby ste si mohli prezerať obrázky, videá a počúvať 
hudbu z týchto zariadení. Aby tieto zariadenia fungovali, musíte na ne nainštalovať aplikácie z 
položky Obchod.

5.8 Obchod
Kliknite na ikonu Obchod v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Keď prvýkrát otvoríte položku 
Obchod, pred pokračovaním si prečítajte podmienky služby.
Ak chcete používať obchod, musíte si vytvoriť konto Google alebo zadať existujúce konto a heslo. 
Táto ponuka vás prevedie krokmi. Keď budete hotoví, môžete začať používať obchod podľa 
nasledujúcich krokov.

5.9 Aplikácie

POZNÁMKA:  Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť a nemôže byť zodpovedná za funkcie 
a fungovanie (poruchu) aplikácií tretích strán. Niektoré aplikácie fungujú 
dobre iba v zariadeniach s GPS.

5.9.1 Prehľadávanie aplikácií
Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórií a zoradiť ich rôznymi spôsobmi.

1. Kliknite na kategóriu najvyššej úrovne, ako napríklad Aplikácie alebo Hry. Kliknutím na 
podkategóriu zobrazíte jej zoznam aplikácií.

2. Posúvaním zobrazte podkategórie a kliknite na podkategóriu, ktorú chcete zobraziť. Kliknutím 
zobrazíte najlepšie platené, bezplatné a najnovšie aplikácie v tejto kategórii. Kliknutím na 
aplikáciu otvoríte obrazovku podrobností aplikácie.

3. Kliknutím na položku Najlepšie platené, Najlepšie bezplatné alebo Najnovšie ďalej zoradíte 
podkategóriu.

5.9.2 Vyhľadávanie aplikácií
1. Kliknite na ikonu Hľadať v pravom hornom rohu obrazovky
2. Zadajte, čo chcete vyhľadať, a znova kliknite na ikonu Hľadať. Môžete zadať celý názov alebo 

len časť názvu, popis alebo meno vývojára aplikácie, ktorú chcete vyhľadať. Keď nájdete 
požadovanú aplikáciu, môžete ju nainštalovať.

3. Kliknutím na položku Výsledok vyhľadávania otvoríte obrazovku podrobností danej aplikácie.

11



Obrazovka podrobností opisuje aplikáciu a obsahuje tlačidlá na jej prevzatie a vykonávanie ďalších 
úloh. Môžete tiež stlačiť tlačidlo  a zadať položku Nastavenie.

5.9.3 Prevzatie a inštalácia aplikácie
Nájdite požadovanú aplikáciu a otvorte obrazovku s podrobnými informáciami o aplikácii. Na 
obrazovke podrobností aplikácie si môžete prečítať viac informácií o aplikácii, a to vrátane poplatkov, 
hodnotenia, komentárov používateľov a informácií o vývojárovi. Kliknutím prevezmite a nainštalujte 
aplikáciu. (Ak ide o platenú aplikáciu, tlačidlo je označené cenou.) Pred použitím tejto novej aplikácie 
počkajte, kým sa nainštaluje a zobrazí „otvorená“.

5.9.4 Vytvorenie konta Google WalletTM

Za položky, ktoré si zakúpite v obchode môžete zaplatiť pomocou konta Google WalletTM. Nastavte 
konto Google WalletTM pri prvom zakúpení položky z obchodu alebo ešte predtým vo webovom 
prehliadači. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu https://wallet.google.com/ a nastavte konto 
Google WalletTM. Ďalšou možnosťou je nastavenie konta Google WalletTM pri prvom použití boxa 
Android na nákup položky z obchodu, keď budete vyzvaní na zadanie fakturačných údajov.

Varovanie!!  Ak ste použili konto Google WalletTM na zakúpenie položky z obchodu, 
box Android si pamätá vaše heslo. Z tohto dôvodu by ste mali zabezpečiť 
box Android, aby ste zabránili iným používateľom používať ho bez vášho 
súhlasu.

5.9.5 Správa prevzatých súborov
Po prevzatí a inštalácii aplikácie môžete vstúpiť do obchodu a znova zadať názov aplikácie. Tu môžete 
aplikáciu ohodnotiť, zobraziť ju v zozname s ostatnými prevzatými aplikáciami, nakonfigurovať ju 
tak, aby sa aktualizovala automaticky a oveľa viac. Tiež máte možnosť odinštalovať aplikáciu. Alebo 
môžete vybrať položky Nastavenia, Ďalšie nastavenia na obrazovke Domov a kliknúť na položku 
Aplikácie. V tejto ponuke môžete vymazať údaje, vynútiť zastavenie alebo dokonca odinštalovať 
vybranú aplikáciu.

POZNÁMKA:  Dávajte pozor, čo robíte v týchto ponukách, pretože to môže viesť k 
vymazaniu nastavení, aplikácie alebo údajov používateľa.

5.9.6 Zobrazenie prevzatých aplikácií
Môžete si prezrieť zoznam aplikácií prevzatých z obchodu a využiť ho na niekoľko účelov. V obrazovke 
Domov vyberte ikonu Všetky aplikácie a stlačením tlačidla OK zobrazte nainštalované aplikácie.

5.10 Spustenie všetkých aplikácií
Kliknite na ikonu Všetky aplikácie v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Táto ponuka zobrazí na 
jednej alebo viacerých obrazovkách krátke odkazy na všetky aplikácie. Jedným stlačením tlačidla q a 
pomocou tlačidiel t u zobrazíte všetky aplikácie. Ak vyberiete aplikáciu, môžete ju spustiť stlačením 
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tlačidla OK. Stlačením tlačidla  môžete spravovať aplikácie alebo prejdite priamo do ponuky 
Nastavenia.

6.0 NASTAVENIE SYSTÉMU
Kliknite na ikonu Nastavenie v spúšťači alebo na obrazovke Domov. Táto ponuka umožňuje nastaviť 
všetky dôležité nastavenia, ako sú Sieť, Bluetooth, Displej, Zvuky, Jazyk a ďalšie.

6.1 Sieť
V tejto ponuke môžete zmeniť alebo nastaviť pripojenie k internetu pomocou siete Wi-Fi alebo LAN 
(kábel RJ45). Sem zadajte a uložte vaše heslá a/alebo porty brán.

6.2 Displej
V tejto položke môžete nastaviť možnosti Rozlíšenie obrazovky, Poloha obrazovky, HDR na SDR a SDR 
na HDR.

6.2.1 Rozlíšenie obrazovky
V tejto ponuke môžete vybrať preferované rozlíšenie výstupu HDMI, ktoré podporuje pripojená TV. 
Režim AUTO automaticky vyberie najlepšie rozlíšenie výstupu kombinácie (tzv. „handshake“).

6.2.2 Poloha obrazovky
Ak je veľkosť zobrazenej obrazovky príliš veľká alebo príliš malá pre pripojenú obrazovku, vyberte 
položku Poloha obrazovky.

6.2.3 HDR na SDR
V tejto ponuke máte možnosť nastaviť obraz HDR (Vysoký dynamický rozsah) na kvalitu SDR 
(Štandardný dynamický rozsah).

6.2.4 SDR na HDR
V tejto ponuke máte možnosť nastaviť obraz SDR (Štandardný dynamický rozsah) na kvalitu HDR 
(Vysoký dynamický rozsah).

6.3 Zvuky
V tejto ponuke môžete nastaviť správne nastavenie zvukového výstupu, ak chcete na pripojenie 
digitálneho zosilňovača použiť formát zvuku Dolby.
Systémové zvuky:  Ak chcete, aby pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní zaznel zvuk 

potvrdenia, vyberte možnosť Zap.. Vyberte položku Vyp., ak nechcete, aby 
zaznel zvuk kliknutia.

Priestorový zvuk:  Výber možnosti Automaticky automaticky prenáša priestorový zvuk, ak je 
dostupný. Možnosť Vždy nastaví priestorový zvuk vždy na možnosť ZAP. a 
možnosť Nikdy VYPNE priestorový zvuk.

Iné nastavenia zvuku:  Ak vyberiete možnosť HDMI, zvuk bude vo formáte Dolby. Ak vyberiete 
možnosť PCM, na všetkých výstupoch bude iba stereo zvuk.
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6.4 Aplikácie
V tejto ponuke nájdete nainštalované aplikácie a tieto aplikácie budete môcť odstrániť.

6.5 Šetrič obrazovky
V tejto ponuke máte možnosť upraviť „Šetrič obrazovky“, vybrať, kedy sa má
„Šetrič obrazovky“ spustiť a tiež môžete nastaviť zariadenie do režimu spánku.

6.6 Pamäť a obnovenie nastavení
Táto ponuka poskytuje prehľad o vašom pamäťovom zariadení.
Môžete tiež vykonať obnovenie na výrobné nastavenia.

6.6.1 Pamäť
V tejto ponuke získate prehľad o využitom mieste pamäťového zariadenia.
Môžete tiež vymazať údaje všetkých aplikácií z vyrovnávacej pamäte pomocou položky Údaje vo 
vyrovnávacej pamäti.

6.6.2 Obnovenie výrobných nastavení
Túto položku vyberte IBA v prípade, ak chcete zmeniť všetky nastavenia späť na predvolené 
nastavenia z výroby. Z interného pamäťového úložiska sa vymažú všetky osobné údaje, a to vrátane 
informácií o konte Google WalletTM ďalších kontách, nastaveniach systému a aplikácií a prevzatých 
aplikáciách. Počas obnovenia nastavení boxa Android sa neodstránia prevzaté a nainštalované 
aktualizácie softvéru systému.

6.6.3 Systémové heslo
Predvolený kód PIN je 1234.

6.6.4 Zmena systémového hesla
Na zmenu prednastaveného hesla 1234 na vlastné heslo:
Prejdite na položku Nastavenia -- Osobné -- Zabezpečenie a obmedzenia -- Zmena hesla.
Tu musíte zadať starý kód PIN. Po prijatí starého kódu PIN môžete zadať nový kód PIN.
Nový kód PIN budete musieť zadať ešte raz. Následne sa zobrazí správa Úspech.

6.7 Informácie
V tejto ponuke môžete zobraziť technické údaje, ako je názov modelu, verzia softvéru, MAC adresa 
siete Wi-Fi, ethernetová MAC adresa, IP adresa a sériové číslo. Nájdete tu aj možnosti pre aktualizáciu 
softvéru a možnosť na reštartovanie prijímača.

6.7.1 Aktualizácia
Z času na čas môžete skontrolovať, či nie je dostupná zdokonalená verzia softvéru. Môžete ju 
skontrolovať a prevziať na našej webovej stránke www.strong.tv. Zadajte číslo typu do servisnej 
podpory na našej webovej stránke. Ak sa tam nachádza zdokonalená verzia softvéru, súbor si môžete 
prevziať a skopírovať ho do koreňového adresára USB zariadenia. Keď budete pripravení, vložte USB 
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zariadenie do jedného z voľných portov USB. Vyberte položku Lokálna aktualizácia a vyberte USB 
zariadenie a súbor aktualizácie. Stlačte tlačidlo OK. Začne sa proces aktualizácie.
Alebo vyberte položku Online aktualizácia a aktualizujte softvér online priamo zo servera. Táto 
služba nie je dostupná vo všetkých regiónoch. Viac informácií vám poskytne miestny predajca alebo 
navštívte našu webovú stránku www.strong.tv.

POZNÁMKA:  Aktualizácie obnovia nastavenia boxa Android na továrenské nastavenia. 
Uistite sa, že urobíte zálohu aplikácií alebo si poznamenajte aplikácie, ktoré 
ste si predtým prevzali.

VAROVANIE:  Počas procesu aktualizácie a inštalácie nevypínajte napájanie! Počkajte, 
kým automaticky reštartuje.

6.8 Dátum a čas
V tejto ponuke môžete zmeniť nastavenia dátumu a času prijímača.

6.9 Jazyk
Vyberte jazyk OSD, ktorý sa bude používať na ponuky na obrazovke.

6.10 HDMI CEC
Na ovládanie zariadení iba 1 diaľkovým ovládaním môžete použiť funkciu CEC (ovládanie spotrebnej 
elektroniky).
Ak chcete, aby sa všetky pripojené zariadenia podporujúce CEC zapli, keď zapnete zariadenie SRT 
2023 diaľkovým ovládaním, nastavte položku Ovládanie jedným tlačidlom na Zap..*
Ak chcete, aby sa všetky pripojené zariadenia podporujúce CEC vypli, keď vypnete zariadenie SRT 
2023 diaľkovým ovládaním, nastavte položku Vypnutie jedným tlačidlom na Zap..*

* Zariadenia podporujúce CEC NIE SÚ vždy vzájomne kompatibilné.

6.11 Ďalšie nastavenia
V tejto ponuke môžete nastaviť, upraviť a zmeniť množstvo nastavení platformy Android tak, ako ste 
zvyknutí z tabletu alebo smartfónu. Všetky základné funkcie môžete upraviť pomocou položiek Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet, Zvuky, Displej, Ukladanie, Povolenia a Správa nainštalovaných aplikácií.

6.12 Pridanie príslušenstva (Bluetooth)
Táto ponuka umožňuje nastaviť zisťovanie vyhľadávania na možnosť Zap. alebo Vyp., čo umožňuje 
nastaviť nové pripojenia k iným zariadeniam Bluetooth.
Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte spustiť túto funkciu na oboch zariadeniach. Potvrdením 
pomocou numerického klávesu vytvoríte zabezpečené pripojenie.
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7.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Na riadnu prevádzku boxa Android môžu negatívne vplývať mnohé javy. Ak box Android nefunguje 
podľa predstáv, postupujte nasledovne. Ak po vykonaní týchto operácií stále nefunguje správne, 
obráťte sa na svojho predajcu, servisné stredisko vo vašom okolí alebo napíšte e-mail našej podpore 
prostredníctvom webovej stránky www.strong.tv.
Ak máte problémy, najprv skontrolujte, či sú spôsobené aplikáciou. Skúste vymazať údaje alebo 
odstrániť aplikáciu a skontrolujte, či sa vyriešil problém. Zadajte Nastavenia – Aplikácie -- (vyberte 
aplikáciu) -- Vymazať údaje a následne sa vráťte do ponuky a znova skúste, či všetko funguje.
Ak to nepomôže, môžete obnoviť továrenské nastavenia a skúsiť ho znova nainštalovať. Pozrite si 
kapitolu 6.6.2 tejto používateľskej príručky.

VAROVANIE:  Neotvárajte kryt boxa Android. Tento úkon spôsobí poškodenie záručnej 
pečate a stratu platnosti nároku na záručnú opravu.

Problém Možná príčina Riešenie

Diaľkové ovládanie nefunguje. 
Po stlačení tlačidla bliká 15 
sekúnd LED dióda diaľkového 
ovládania.

Batéria je vybitá
Diaľkové ovládanie je 
nesprávne nasmerované. 
Adaptér USB diaľkového 
ovládania bol odstránený.

Vymeňte batérie
Namierte diaľkové ovládanie 
alebo skontrolujte, či niečo 
neblokuje dráhu k prednej 
strane. Vložte USB adaptér, 
ktorý je súčasťou diaľkového 
ovládania.

Box sa nedá zapnúť Sieťový adaptér nie je 
pripojený k zásuvke 230 V 
alebo konektor 5 V nie je 
pripojený k boxu.

Skontrolujte, či je napájací 
konektor úplne zapojený do 
otvoru DC boxa. 

Žiadna ponuka alebo signál 
v TV

Nesprávny vstup na TV Skontrolujte, či je vybraný 
správny vstup HDMI na HDTV.

Pripojenia nie sú vykonané 
správne.
Kvalita pripojených káblov je 
nedostatočná.

Uistite sa, že sú všetky 
pripojenia vykonané správne 
a dobre zapadajú do 
pripojeného vstupu/výstupu.
Skontrolujte, či sú všetky káble 
dobrej kvality. Všetky káble 
medzi boxom a TV prijímačom 
pripojte znovu.

Žiadne internetové pripojenie/
aktivity

Uistite sa, že je pripojená sieť 
Wi-Fi a bezpečnostný kľúč pre 
šifrovanú sieť je správny.

Uistite sa, že ste vybrali správne 
nastavenia adresy IP.
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Problém Možná príčina Riešenie

Niektoré televízory s vysokým 
rozlíšením (HDTV) nemôžu 
zobraziť celý obrázok

Nastavte pomer obrazovky 
na televízore s vysokým 
rozlíšením na automatický 
alebo zmeňte veľkosť 
obrazovky v systémovej 
ponuke.

Box Android sa vypne po 
3 hodinách bez príkazov 
diaľkového ovládania

Aktivovaná je funkcia úspory 
energie prostredníctvom 
automatického 
pohotovostného režimu 

Funkciu automatického 
pohotovostného režimu 
vypnite, pokiaľ sa vám nepáči.

Zabudnutý kód PIN Predvolený kód PIN je 1234 Kontaktujte miestnu servisnú 
linku pomoci alebo odošlite 
e-mail na naše oddelenie 
podpory prostredníctvom 
lokality www.strong.tv

Externý USB HDD sa nespustil. Spotreba energie je príliš 
vysoká.

K vášmu zariadeniu USB HDD 
pripojte doplnkový napájací 
adaptér.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
Video dekodér
Pomer strán: 16:9, automatický/režim celej obrazovky
Rozlíšenie videa: 2160p*, 1080p, 1080i, 720p

* 2160p sa nachádza v ponuke len vtedy, keď je pripojené HDMI k 4K UHD TV (odporúča sa HDMI kábel dobrej kvality).

Audio dekodér
Dekódovanie zvuku: Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Režim zvuku: Mono, L/R, Stereo

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

Systém a pamäť
Verzia systému Android: 7.1
Čipová súprava: Amlogic S905X_B
CPU: Quad Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Penta Core Mali-450@600MHz+
SDRAM: DDR3, 1 GB 
Flash: eMMC: 8 GB
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Konektory
AV
LAN RJ45
HDMI
2x sloty USB 2.0
Slot na kartu MICRO SD
Vstup jednosmerného prúdu (DC IN) (5 V, 2 A)

Všeobecné údaje
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Napájanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupné napätie: DC 5 V, 2 A
Spotreba energie: 10 W max., 4 W typ.
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 
 max. 0,5 W
Rozsah prevádzkovej teploty: 0 ~ +40 °C
Teplota uskladnenia: -10 ~ +65 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm: 85 x 85 x 18,5
Hmotnosť: 0,15 kg

Ochrana údajov:
Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia 
služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale 
neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri 
a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobný partneri, poskytovatelia aplikácií a 
poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb 
alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.
Okrem toho myslite na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo 
ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.
Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa 
nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a 
spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany 
služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

18




	1.0 Úvod
	1.1 Bezpečnostné pokyny
	1.2 Nastavenie zariadenia
	1.3 Príslušenstvo
	1.4 Používanie externých USB zariadení

	2.0 Android IP Box
	2.1 PREDVOLENÝ PIN: 1234
	2.2 Predný panel
	2.3 Zadný panel
	2.4 Bočný panel
	2.5 Diaľkové ovládanie
	2.6 Inštalácia batérií

	3.0 Pripojenia
	3.1 Základné pripojenie
	3.2 Pripojenie k internetu
	3.3 Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču
	3.4 Pripojenie bezdrôtovej myši alebo klávesnice*
	3.5 Pripojenie USB webovej kamery*

	4.0 Prvá inštalácia
	5.0 Používanie platformy Android
	5.1 Pripojenie k bezdrôtovým sieťam
	5.2 Spustenie prehliadača
	5.3 Galéria obrázkov
	5.4 Video prehrávač
	5.5 Hudobná knižnica
	5.6 Správca súborov
	5.7 Prepojenie S na streamovanie z iných zariadení
	5.8 Obchod
	5.9 Aplikácie
	5.10 Spustenie všetkých aplikácií

	6.0 Nastavenie systému
	6.1 Sieť
	6.2 Displej
	6.3 Zvuky
	6.4 Aplikácie
	6.5 Šetrič obrazovky
	6.6 Pamäť a obnovenie nastavení
	6.7 Informácie
	6.8 Dátum a čas
	6.9 Jazyk
	6.10 HDMI CEC
	6.11 Ďalšie nastavenia
	6.12 Pridanie príslušenstva (Bluetooth)

	7.0 Riešenie problémov
	8.0 Technické údaje

