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.6TYPE C
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:כפתורי השלט

עד שנורית  , חזור בו זמנית+ יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הבית לסטרימרעל מנת לחבר את השלט 

כל עוד  , יש להמתין מספר שניות. ואז לשחרר את הכפתורים, אדומה על השלט תתחיל להבהב במהירות

.בזמן הזה לא ללחוץ על שום כפתור עד להופעת הודעה שהשלט חובר בהצלחה. הנורית ממשיכה להבהב

:חיבור השלט לטלוויזיה
GOtvבשלט  TV-לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה1. ,  נדלקת קבוע LED-עד שנורת ה, (כפתור האדום)

.והמשך ללחוץ
של השלט  powerולחץ לחיצה ארוכה על כפתור GOtvהצמד את שלט הטלוויזיה ראש בראש מול שלט 2.

.מתחילה להבהבGotvבשלט LED-טלוויזיה עד שנורת ה

.של הטלוויזיה  powerשולט על GOtvבשלט  TVהפסק לחיצה על שני הכפתורים ועכשיו כפתור 3.

:חיבור השלט

:GOtvהגדרת הסטרימר 

.השלם את הנחיות ההגדרה במסך הראשי

-בשלט שלכם עד למציאת החיבור של הHDMIהדליקו את הטלוויזיה ולחצו על כפתור המעבר בין חיבורי 

GOtv.

:לכן יש ללחוץ על האפשרות המתאימה בשלט שלך, כפתור המעבר נראה אחרת בשלטים השונים•

Source | INPUT| HDMI | AV

יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך  , בפעם הראשונה יופיע מסך הגדרה ראשוניGOtv-עם הפעלת ה

.כדי לנווט בתהליך ההגדרההסטרימרבאמצעות השלט הרחוק של 

:GOtvחיבור הסטרימר 

ניתן לחבר לרשת בחיבור קווי או אלחוטי•



:הטלוויזיה של אנדרואיד

:מפרט טכני

בקש מגוגל לחפש אחר שובר  ! הטלוויזיה של אנדרואיד מביאה עולם שלם של תוכן למסך הטלוויזיה שלך

חכם יאפשר לך גם  הממשק ה. או משחקים מרובי משתתפים, תוכניות וסדרות מובילות, הקופות האחרון

!לראות את לוח השנה ואפילו לעמעם את האורות בבית החכם, לנהל משימות

שאלות ולקבל   Googleתוכל לשאול את ( Google Assistant)בעזרת לחיצה על כפתור החיפוש הקולי 

.תשובות

השירות הקולי זמין כעת בשפה האנגלית•

:הוראות בטיחות

על מנת  . לגשם או ללחותGOtvאין לחשוף את הסטרימר , על מנת להימנע משריפה והתחשמלות: שים לב

. במקרה של תקלה יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד. אין לפתוח את המכשיר, להימנע מסכנת התחשמלות

.בעצמך, או חלקים ממנו, אין לנסות לתקן את המכשיר

!ַאזָהָרה

כדי למנוע התחממות  , במקום מאוורר היטבGotvיש למקם את הסטרימר •

.המכשיר

.מים ואבק, לחות, מפני טמפרטורות גבוהותGOtvיש להגן על הסטרימר •

למשל  )על חפצים שעלולים להזיק למכשיר GOtvאין להניח את הסטרימר •

.(חפצים המכילים נוזל או נרות

Google, Google Play, YouTube, Android TVהם סימנים מסחריים של , וסימנים אחריםGoogle LLC.

.אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימותGoogle Assistant-ה


