
Dovozca: SmarterHOME (hascon s.r.o.) – https://smarterhome.sk 

Naučte sa viac o Vašom zariadení Echo Dot 

 
Napájací adaptér je súčasťou balenia 

1. Zapojte Váš Echo Dot a počkajte kým Alexa povie „hello“ 

Zapojte napájací adaptér do Vášho zariadenia Echo Dot a potom do 

elektrickej zásuvky. Svetelný krúžok bude v kruhovom pohybe svietiť 

na modro. Za 1 minútu, Alexa Vás pozdraví a oznámi Vám aby ste 

dokončili nastavovanie v mobilnej aplikácii Alexa. 

 

Použite pribalený originálny napájací adaptér a príslušenstvo 

zariadenia Echo Dot pre optimálnu funkciu. 

2. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Alexa  

Stiahnite si poslednú verziu mobilnej aplikácie Alexa App z Google 

Play alebo App Store. 

Aplikácia Vám pomôže dostať viac z Echo Dot. V aplikácii si nastavíte 

volania, posielanie správ, spúštanie hudby, čítanie zoznamov, 

nastavenia a novinky. 

Po otvorení aplikácie Alexa, ak Vám neponúkne nastavenie zariadenia, 

kliknite na ikonu „Devices“ v pravom dolnom rohu aplikácie Alexa aby 

ste začali konfiguráciu. 

 
Taktiež viete spustiť konfiguračný proces z Vášho počítačového 

prehliadača na webe https://alexa.amazon.com. 

Rovnako ak sa chcete dozvedieť viac o zariadení Echo Dot, nájdete 

v aplikácii Alexa sekciu Help & Feedback. 

Voliteľné: Pripojenie externého reproduktora  

K zariadeniu Echo Dot môžete použiť Bluetooth alebo AUX kábel. Ak 

používate Bluetooth, umiestnite ext. Reproduktor aspoň 90 cm od 

Echo Dot pre optimálne fungovanie. Ak používate AUX kábel, 

umiestnite externý reproduktor aspoň 15 cm od zariadenia Echo Dot.  

 

Začnite používať Váš Echo Dot 

Kde umiestniť zariadenie Echo Dot 
Echo Dot pracuje najlepšie keď je umiestnení centrálne, najmenej 20 cm 

akejkoľvek steny. Echo Dot môžete umiestniť na rôznych miestach – na 

kuchynskom pulte, konferenčnom stolíku v obývačke, alebo nočnom stolíku. 

Rozprávanie sa s Echo Dot 
Aby ste aktivovali Echo Dot, jednoducho poviete „Alexa“. 

Povedzte nám svoj Feedback 
Alexa sa učí a zlepšuje každý deň, pribúdajú nové funkcie a spôsoby ako sa dajú 

ovládať smart funkcie. Spoločnosť Amazon chce počuť o Vašom zážitku 

s Amazon Echo Dot. Použite mobilnú aplikáciu Alexa na zaslanie spätnej väzby 

alebo navštívte www.amazon.com/devicesupport.  

Dôležité Produktové Informácie 

Bezpečnostné Informácie 
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných inštrukcií môže viesť 

k požiaru, elektrickému šoku alebo iným zraneniam a poškodeniam 

majetku. 

Nevystavujte zariadenie alebo napájací adaptér tekutinám. Ak sa Vaše 

zariadenie alebo adaptér namočí bezpečene odpojte všetky káble aby ste si 

nenavlhčili ruky a počkajte kým zariadenie a adaptér kompletne nevyschne 

predtým než ho opätovne zapojíte. Nesnažte sa vysušiť zariadenie alebo 

adaptér s externým zdrojom tepla napr. fén alebo mikrovlnka. Ak zariadenie 

alebo adaptér vyzerá poškodený, ďalej ho nepoužívajte. Používajte iba 

príslušenstvo a adaptér dodávaný k zariadeniu. Pre vyhnutie sa elektrického 

šoku nedotýkajte sa zariadenia alebo pripojených káblov počas búrky. 

Pre dodatočné bezpečnostné, záručné, regulačné a iné informácie ohľadom 

akéhokoľvek reproduktora pripojeného k Echo Dot, si prosím pozrite 

užívateľský manuál a iné informácie poskytnuté výrobcom. 

Amazon Podmienky & Politika 
Echo Dot je zariadenie podporujúce hlasovú asistentku Alexa. Pred použitím 

prosíme o prečítanie všetkých príslušných podmienok, pravidiel, postupov 

a ustanovení o použití zverejnených v Alexa mobilnej aplikácie v Help & 

Feedback > Legal & Compliance a na webe www.amazon.com/devicesupport 

(sekcia „Agreements“). 

Používaním Echo Dot súhlasíte s dodržiavaním vyššie spomínanými pravidlami, 

podmienkami a postupmi používania zariadenia. 

Obmedzená záruka 
Vaše zariadenie Echo Dot je pokryté obmedzenou zárukov, viac detailov v 

mobilnej aplikácie Alexa v Help & Feedback > Legal & Compliance a na webe 

www.amazon.com/devicesupport  

Produktová špecifikácia 
Modelové číslo: C78MP8 

Pracovné napätie a prúd: 12.0 V DC Max 1.25A 

Operačná teplota: 0-35°C 

FCC Súlad 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha 

týmto dvom podmienkam: 

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivú interferenciu a 

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijatú interferenciu vrátane 

rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. 

Strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov FCC je Amazon.com Services, 

Inc. 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109 USA.  
 
Ak si želáte kontaktovať spoločnosť Amazon, navštívte stránku 

www.amazon.com/devicesupport, kliknite na „Pomoc a riešenie problémov“ a 

vyberte „Porozprávajte sa s pridruženým - kontaktujte nás“. 

Recyklujte Vaše zariadenie správne 
V niektorých oblastiach je likvidácia určitých elektronických zariadení 

regulovaná. Svoje zariadenie zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi 

zákonmi a predpismi. Informácie o recyklácii zariadenia nájdete na adrese 

www.amazon.com/devicesupport. 
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