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Android TV m ůžeme popsat jako 
chytrou televizi v krabi čce, což nám 
z obyčejné „hloupé“ televize dokáže 
pomocí HDMI kabelu ud ělat televizi 
„chytrou“ .  
 
Instalace settopboxu 
Doporučujeme nechat si nainstalovat 
settopbox včetně požadovaných aplikací naší 
firmou, pokud jste schopni toto učinit sami, 
můžete použít tento manuál. 
 
1) Přihlášení ke Google ú čtu. 
Předpokládáme, že již máme Google účet 
vytvořen. Pokud ne, můžeme použít manuál 
G01U_manual_vytvoreni_Google_uctu a účet 
si vytvořit. 
 
Pro přihlášení na televizi najedeme vpravo 
nahoře na ozubené kole čko (Nastavení) , 
poté Účty a p řihlašování  a zvolíme +  Přidat 
účet. Vybereme typ účtu Google  a poté 
Přihlásit se . Poté máme dvě volby a to Použít 
telefon nebo po čítač nebo Použít dálkové 
ovládání , osobně doporučuji první volbu, na 
PC je to rychlejší než dálkačem.  
 
Po kliknutí na Použít telefon nebo po čítač se 
nám otevře obrazovka, která nás vyzývá 
k navštívení adresy androidtv.com/setup  a 
zadání kódu z obrazovky. Upozorňujeme, že 
aby vše fungovalo, je potřeba, aby TV i PC 
bylo ve stejné podsíti, což doma většinou není 
problém. Pokud máte s tímto problém, 
proveďte připojení pomocí dálkového 
ovladače. 
 
Pro přihlášení pomocí dálkového ovládání 
zvolíme Použít dálkové ovládání , vyplníme 
email a poté heslo, přijmeme smluvní 
podmínky, polohu a možnost zlepšování 
platformy Android a doklikáme se až 
k samotnému výběru aplikací. 
Jen pro informaci, pro opouštění aplikací 

používáme tlačítko . Pokud se nám 
spustí spořič obrazovky, stačí stisknout OK. 
 
2) Stažení aplikace – kde najít 
Aplikace instalujeme pomocí Google play. 
Klikneme na: 

 
Poté: 

 
 
Pokud chceme instalovat do zařízení další 
aplikace, přijmeme souhlas s podmínkami 
Google Play. 
 
Dálkový ovlada č, který je 
k AndroidTV dodáván obsahuje 
nejen Bluetooth pro spojení se 
settopboxem (nemusíme tedy na n ěj 
přímo mí řit), ale je vybaven i 
mikrofonem, který je super pro 
hlasové vyhledávání nejen ve 
SledovaniTV, ale t řeba i na Youtube! 
 
 
2) Hlasové vyhledávání – jak na to 
Jako první doinstalujeme aplikace VLC player, 
ale abychom nemuseli vše vepisovat, 
využijeme hlasové vyhledávání. V Google Play  
zvolíme vyhledat 

 
a v době, kdy se mikrofon objeví v červeném 
pozadí, řekneme „VLC“ do horní části 
dálkového ovladače -  do mikrofonu. 

 
Pokud jsme byli úspěšní, objeví se toto: 
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Pokud jsme náhodou nebyli úspěšní a objevilo 
se nám například ovoce nebo něco jiného, nic 
se neděje, zkusíme to znovu. 
 
3) Instalace VLC prohlíže če 
Abychom mohli pomocí zařízení prohlížet 
videa, fotky a poslouchat hudbu, nainstalujeme 
VLC Player. Klikneme tedy na výše uvedený 
oranžový obrázek a zvolíme instalovat. 
 
Poté můžeme aplikaci otevřít a povolíme: 
 

 
 
Aplikace prohledá uložiště a vypíše např: 

 
 
Zvolíme tedy Ano a nyní můžeme pomocí VLC 
přehrávat Videa a zvuky, které máme na 
uložišti umístěné. 
 
Doporu čujeme nainstalovat ješt ě 
aplikaci Kodi, má stejný ú čel jako 
VLC, ale vhodn ě jej dopl ňuje, 
zkrátka, pokud n ěco nep řehrajeme 
jedním, zkusíme druhý program. 
 
4) Instalace KODI prohlíže če 
Použijeme stejný postup. 
Pokud jsme byli úspěšní, objeví se toto: 

 

 
 

 
 
Je pravdou, že KODI není česky, ale pro 
anglicky rozumějící nabízí více možností než 
počeštěné VLC. 
 
 
5) Připojení USB flash, USB disku a 
MikroSD karty 
Připojit k android boxu můžeme do jednoho 
z USB portů flashku, externí disk – také 
pomocí USB, nebo můžeme do portu pod 
HDMI vložit MicroSD kartu. 
 
6) Youtube 

 
Je již předinstalováno, stačí spustit, jak jsem 
psal výše, doporučuji hlasové vyhledávání ! 

 
 
7) Google Play Movies  
Půjčovna filmů, bohužel filmy jsou drahé . 
 
8) HBO Go 
Doporučujeme nainstalovat HBO Go, nevím 
jak je tomu v době, kdy čtete tento manuál, ale 
nyní je tam akce při platbě kartou 1 měsíc za 
1Kč. Je škoda toho nevyužít. 
 
Stejným zp ůsobem m ůžeme do AndroidTV 
doplnit nap ř. aplikace Netflix a další. Je ale 
vhodné vybírat, co do settopboxu 
nainstalujeme, jeho kapacita pam ěti je 
samoz řejmě omezená, nedostatek pam ěti 
by totiž v budoucnu mohl ovlivnit nejen 
chod t ěchto aplikací, ale samoz řejmě i chod 
aplikace hlavní, tedy SledovaniTV!  


