iGET HOMEGUARD HGNVK88002P, HGNVK88004P,
HGNVK85304, HGNVK84904
EN – CONNECTING NVR WITH GOOGLE ASSISTANT
CZ – PŘIPOJENÍ NVR K GOOGLE ASSISTANT
1) EN – Click on the cast icon at the right upper corner.
CZ – Klikněte na ikonu „Cast“ v pravém horním rohu v aplikaci.

2) EN – Choose the device you want cast to.
CZ – Zvolte zařízení, které chcete propojit.

3) EN – The icon is full filled after connected successfully, like below (1).
CZ – Ikona „Cast“ bude nově vyplněna, jako na dalším obrázku u znaku (1).

4) EN – The icon (2) will display at the right upper corner when previewing single channel.
Click this icon, then it can cast.
CZ – Zobrazí se ikona u znaku (2), v pravém horním rohu při zobrazení online jednoho
kanálu, kliknutím se přidá do „Castu“.

5) EN – Account binding and unbinding – enter device list, click the icon in the red circle to
bind on the account.
CZ – Připárování/Odpárování účtu – vstupte do seznamu zařízení v aplikaci, klikněte na
ikonu níže pro připárování.

6) EN – Click „Let´s start“ to bind on the Google account.
CZ – Klikněte na „Let´s start/Můžeme začít“ pro připárování Google účtu.

7) EN – Please add your Google account and password.
CZ – Prosím zadejte váš Google účet a heslo.

8) EN – Input the device name.
CZ – Zadejte název zařízení.

9) EN – Button (1) is to modify the device name. Button (2) is to unpair binding account.
CZ – Tlačítko (1) je pro změnu názvu zařízení. Tlačítko (2) je pro odpárování
připárovaného účtu.

10) EN – Button (3) is to choose Google home device or Google assistant to give
instructions.
CZ – Tlačítko (3) je pro zvolení Google home zařízení nebo Google Assistant pro zadávání
instrukcí.

11) EN – Words can be like these as following.
CZ – Například je pro ovládání možné použít příkazy níže.
(Start talking/Zahájit mluvení)
ok google，Camera View
ok google， Talk to Camera View
(Start record/Zahájit nahrávání)
ask house to record the channel 10
(Stop record/Zastavit nahrávání)
ask house to stop record the channel 10
(Full screen/Celá obrazovka)
ask house to full screen the channel 10
(Exit full screen/Ukončení zobrazení celé obrazovky)
ask house to exit full screen
ask house to stop full screen
(Playback/Přehrávání)
ask house to playback the channel 10
(Stop play/Zastavení přehrávání)
ask house to exit playback
ask house to stop playback
(Cast/Zobrazení)
ask house to show me the channel 10
ask house to show the channel 10
(Stop cast/Zastavení zobrazení)
ask house to stop show me the channel 10
ask house to stop show the channel 10

