Amazon Echo
Rychlá
uživatelská příručka
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Základy hardwaru
Echo je hands-free reproduktor, který ovládáte svým hlasem. Echo se
připojí k službě Alexa Voice Service, která umožňuje přehrávat hudbu,
poskytovat informace, zprávy, sportovní výsledky, počasí a další okamžitě.
Amazon Echo
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Amazon Echo Dot

Tlačítko
vypnutí
mikrofonu

Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí mikrofonů. Když vypnete
mikrofony, světelný prstenec začne svítit červeně.
Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí mikrofonů.
Poznámka: Zařízení Alexa Voice Remote (prodávané
samostatně) může stále zpracovávat vaše hlasové
požadavky, když jsou mikrofony v přístroji vypnuté.

Světelný
prstenec

Světelný prstenec vám sděluje stav zařízení.

Ovladač
hlasitosti

Hlasitost - prstenec zobrazuje úroveň hlasitosti v bílé
barvě.

Akční tlačítko

- Vypne časovač nebo budík
- Probudí zařízení
Aktivujete režim nastavení Wi-Fi poté, co stisknete a
podržíte, dokud světelný kroužek nebude oranžový.

Napájecí LED

Kontrolka napájení sděluje aktuální stav Wi-Fi na zařízení:
- Svítí bílé světlo - vaše zařízení má připojení Wi-Fi.
- Svítí oranžové světlo - vaše zařízení nemá připojení WiFi.
- Blikající oranžové světlo - vaše zařízení má připojení WiFi, ale nemáte přístup ke službě Alexa.
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Echo: Co je v krabici ?
●
●
●

Echo
Napájecí adaptér (21 W)
Rychlý návod

Nastavení Echo
Chcete-li začít s Echo, umístěte zařízení na vybrané místo (nejméně osm
centimetrů od stěn a oken). Echo můžete umístit na různých místech,
včetně vaší kuchyňské linky, obývacího pokoje, nočního stolku v ložnici a
dalších.
Svoje nové zařízení můžete ovládat a nastavovat z několika různých
aplikací a zařízení.
1. Přes webové rozhraní Alexa
2. Přes mobilní zařízení a aplikaci Alexa (Fire OS, Android, iOS)
1. Nastavení přes webové rozhraní Alexa
Registrujte se ke službě Alexa nebo se přihlaste k již vytvořenému účtu.
Na webové adrese http://alexa.amazon.com vyplňte novou registraci nebo
se přihlaste k již existujícímu účtu.
Po přihlášení zvolte sekci “Settings” a následně položku “Set Up new
device”. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
●
●

Vyberte typ Vašeho nového zařízení
Zvolte jazyk ve kterém budete komunikovat (Anglicky (US),
Anglicky (UK), Německy

●

Zapněte Amazon Echo - Zapojte přiložený napájecí adaptér do
zásuvky Echo a pak do elektrické zásuvky. Světelný kroužek na
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Echo se změní na modrý a pak na oranžový. Když světlo změní
oranžovou barvu, Echo vás pozdraví.
●

Připojte zařízení k WiFi - Postupujte podle pokynů na obrazovce
a připojte Echo k síti Wi-Fi. V případě, že se připojení k Wifi
nepodaří, odpojte zařízení Echo ze zásuvky a opět znovu zapojte.
Případně restartujte vaše zařízení do továrního nastavení.

●

Vyčkejte na dokončení připojení

●

Mluvte s Alexou. Nyní můžete používat zařízení Echo. Chcete-li
začít, řekněte aktivační slovo a pak přirozeně mluvte s Alexou.
Zařízení Echo je nastaveno tak, aby reagovalo na slovo "Alexa".
Toto aktivační slovo lze v aplikaci Alexa změnit. V aplikaci přejděte
do “Settings”, vyberte Echo zařízení a zvolte “Wake word”.

2. Nastavení přes aplikaci Alexa (dostupnost aplikace může být
regionálně omezena)
S bezplatnou aplikací Alexa můžete nastavit zařízení, spravovat
alarmy, hudbu, seznamy nákupů a další. Aplikace Alexa je
dostupná na telefonech a tabletech s:
○ Fire OS 3.0 nebo vyšší
○ Android 4.4 nebo vyšši
○ iOS 8.0 nebo vyšší
Chcete-li stáhnout aplikaci Alexa, přejděte do mobilního zařízení a
vyhledejte aplikaci "Alexa". Pak vyberte a stáhněte aplikaci.
●

Zapněte Echo. Zapojte přiložený napájecí adaptér do zásuvky
Echo a pak do elektrické zásuvky. Světelný kroužek na Echo se
změní na modrý a pak na oranžový. Když se světlo změní na
oranžovou barvu, Echo vás pozdraví.

●

Připojte Echo k bezdrátové síti. Postupujte podle pokynů v
aplikaci a připojte Echo k síti Wi-Fi.
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Tip: V případě, že se připojení k Wifi nepodaří, odpojte zařízení
Echo ze zásuvky a opět znovu zapojte. Případně restartujte vaše
zařízení do továrního nastavení.

●

Mluvte s Alexou. Nyní můžete používat zařízení Echo. Chcete-li
začít, řekněte aktivační slovo a pak přirozeně mluvte s Alexou.
Zařízení Echo je nastaveno tak, aby reagovalo na slovo "Alexa".
Toto aktivační slovo lze v aplikaci Alexa změnit. V aplikaci přejděte
do “Settings”, vyberte Echo zařízení a zvolte “Wake word”.

Připojení do bezdrátové sítě
Vaše Echo vyžaduje aktivní spojení Wi-Fi, abyste mohli mluvit,
zpracovávat příkazy a streamovat média.
● Zapojte Echo do elektrické zásuvky.
● Otevřete aplikaci Alexa.
Echo se připojuje k sítím Wi-Fi se dvěma pásma (2,4 GHz / 5 GHz), které
používají standard 802.11a / b / g / n. Echo se nepřipojí k sítím ad-hoc
(nebo peer-to-peer).
1. V aplikaci Alexa otevřete levý navigační panel a vyberte možnost
Nastavení..
2. Vyberte zařízení a vyberte možnost Aktualizovat Wi-Fi. Pokud do
svého účtu přidáváte nové zařízení, zvolte místo něj nové zařízení.
Na zařízení Echo stiskněte a podržte tlačítko Akce, až se světelný
kroužek změní na oranžovou. Vaše mobilní zařízení se pak připojí
k Echo zařízení. V aplikaci se zobrazí seznam dostupných sítí WiFi. Poznámka: Aplikace Alexa vás může požádat o ruční připojení
zařízení k Echo zařízení prostřednictvím nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte síťové heslo (je-li požadováno). Pokud
se síť Wi-Fi nezobrazuje, přejděte dolů a vyberte Přidat síť (pro
skryté sítě) nebo Rescan.
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○

○

○

Adresa MAC: Pokud potřebujete přidat zařízení Echo do
seznamu schválených zařízení routeru, přejděte na tuto
obrazovku dolů, dokud se nezobrazí MAC adresa.
Nepovinné - Uložení hesla Wi-Fi do služby Amazon:
Všechna hesla Wi-Fi uložená během instalace se
automaticky zobrazí při připojení nového zařízení Echo do
stejné sítě Wi-Fi. Heslo je také zapamatováno, pokud
přepínáte mezi uloženými sítěmi Wi-Fi.
Volitelné - Připojení k veřejné síti: Pokud se připojíte k
veřejné síti, která vyžaduje přihlášení k webu, jako je škola
nebo hotel, zadejte požadované informace. Mohou to být
předběžně sdílené heslo, číslo místnosti nebo jen tlačítko
pro přijetí podmínek pro používání sítě. Tyto informace
nelze uložit do služby Amazon. Další informace získáte od
vlastníka sítě.

Vyberte možnost Připojit. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se v
aplikaci zobrazí potvrzovací zpráva. Teď jste připraveni použít
Alexu.
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Párování mobilního zařízení s
Echo
Vaše Echo disponuje technologií Bluetooth, takže můžete streamovat
oblíbené hudební služby (jako je iTunes nebo Hudba Google Play) z
mobilního zařízení (například telefonu nebo tabletu).
Než začnete
●
●

Nastavte mobilní zařízení na režim párování v režimu Bluetooth
Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je v dosahu s Echo

Poznámka: Echo nemůže z mobilního zařízení číst nebo přijímat telefonní
hovory, textové zprávy ani jiná upozornění.
●

●

●

Řekněte: "Pair". Alexa vám sdělí, že Echo je připraveno ke
spárování. Poznámka: Chcete-li ukončit režim párování v režimu
Bluetooth, řekněme "Cancel".
Otevřete nabídku nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a
vyberte zařízení Echo. Alexa vám řekne, zda je spojení úspěšné.
Nyní jste připraveni streamovat zvuk z vašeho mobilního zařízení
do zařízení Echo.
Chcete-li odpojit mobilní zařízení od přístroje Echo, řekněme
"Disconnect".

Po spárování mobilního zařízení můžete okamžitě připojit zařízení Echo k
mobilnímu přístroji. Zapněte Bluetooth v mobilním zařízení a poté řekněte
"Connect". Je-li Vaše Echo spárováno s více zařízeními, připojí se k
poslednímu párovanému zařízení.
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Světelný prstenec
Modrá s červeným světlem

Zařízení se spouští.

Všechna světla zhasnou

Přístroj je aktivní a čeká na vaši
žádost.

Modrá s azurovou směřující
směrem k vám.

Alexa je zaneprázdněna
zpracováním vaší žádosti.

Oranžové světlo se otáčí vpravo

Přístroj se připojuje k síti Wi-Fi.

Červené světlo

Vypnuli jste mikrofony v zařízení.
Stisknutím tlačítka Mikrofon
zapnete mikrofony.

Bílé světlo

Nastavujete úroveň hlasitosti.

Nepřetržité blikající fialové světlo

Při instalaci Wi-Fi došlo k chybě.

Otáčející se modré světlo, které
končí světlem fialovým.

Nerušit je povoleno.

Jediný záblesk purpurového
světla po interakci s Alexou

Funkce Nerušit je aktivní

Pulsní žluté světlo

Čeká na Vás zpráva nebo
oznámení. Řekněte: "Play my
messages" nebo "What did I
miss?"

Pulsní zelené světlo

Příchozí hovor na zařízení.
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Informace o přístroji
Bezpečnost a shoda
Používejte produkt v souladu s instrukcemi a bezpečnostními zásadami.
POKUD NEBUDETE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE DODRŽOVAT NÍŽE
UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE, MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU
OHNĚ, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ.

Údržba a provozování
Nepoužívejte Echo či příslušenství v blízkosti dřezů či jiných předmětů s
tekutinami. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostalo jídlo či tekutiny.
Pokud se přístroj namočí, odpojte všechny kabely, vypněte Wi-Fi a nechte
přístroj přejít do režimu spánku. Před probuzením přístroje vyčkejte než
úplně uschne. Nepokoušejte se vysoušet za pomocí tepelných zařízení
jako např. mikrovlnná trouba či fén. Během přenášení zabraňte vzniku
mechanických odřenin a škrábanců.
Nevystavujte extrémním teplotám či chladu. Například nenechávejte
přístroj v kufru automobilu za tropických teplot či mrazů.

Oprava přístroje
Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznické centrum.
Kontaktní údaje naleznete na www.kindle.com/support.
Neautorizovaný servis může vést ke ztrátě záruky.

Wi-Fi zabezpečení a kompatibilita
V místech, na kterých je používání Wi-Fi zakázáno či může způsobovat
rušení, Wi-Fi síť zařízení vypněte. Některé specifické situace jsou popsány
níže. Obecně můžete Wi-Fi používat v těch místech, kde lze používat
mobilní telefony.
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Používání v blízkosti ostatních
elektronických zařízení
Echo vytváří, používá a může vyzařovat radiové frekvence (RF) a to, neníli používán v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení radiové
komunikace a elektronických zařízení. Externí RF signály mohou
ovlivňovat nesprávně instalované či špatně odstíněné elektronické
operační systémy, zábavní zařízení či lékařské přístroje. Většina
moderních elektronických zařízení je dnes již proti rušení odstíněna, v
případě pochybností však přesto kontaktujte výrobce. U osobních
lékařských přístrojů (například kardiostimulátory a naslouchátka)
konzultujte odrušení těchto zařízení se svým lékařem.

Způsoby minimalizace rušení
Pokud Vaše Echo způsobuje rušení příjmu rozhlasu či televize (což
můžete lehce ověřit vypnutím a zapnutím Vašeho Echo přístroje), můžete
rušení minimalizovat následujícími způsoby: zvětšete vzdálenost mezi
Echo a rušeným přístrojem, připojte zařízení na odlišné elektrické okruhy
či konzultujte problém s odborným technikem.

Sledujte značky
Na některých místech může používání RF signálu znamenat nebezpečí,
například zdravotnická zařízení, staveniště a jiné. Nejste-li si jisti,
rozhlédněte se po případných výstražných značkách se symboly jako
např. přeškrtnuté rádio či mobilní telefon.

Recyklujte
V některých zemích existují regulace pro odstraňování a
recyklaci elektronických zařízení. Ujistěte se, že případně
likvidujete Váš přístroj Echo v souladu s místními normami a
předpisy pro odstraňování elektronického odpadu a zařízení.
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Specifikace produktu Amazon Echo
Konektivita Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Operační systém
Uzavřený
Ovládání
Tlačítka
Zvukový výstup
Ne
Hmotnost
1 kg
Rozměry (Š x V x H) 235 mm x 84 mm x 84 mm
Reproduktor
Interní 2. pásma

Specifikace produktu Amazon Echo Dot
Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP
Připojení
Jack 3,5mm
Operační systém
Uzavřený
Ovládání
Tlačítka
Zvukový výstup
Ano
Hmotnost
160 g
Rozměry (Š x V x H) 32 mm x 84mm x 84 mm
Reproduktor
Interní
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