
První spuštění 

Po zapojení Google Home Mini do zásuvky se pár desítek vteřin sám nastavuje a poté uslyšíte 

instrukce, které vám sdělují, že si máte stáhnout z Google Play či App Store bezplatnou 

aplikaci Google Home a pomocí ní vše správně nastavit. 

 

Po stažení aplikace vás provede průvodce celým nastavením, kde si mimochodem vybíráte 

primárního hudebního poskytovatele (Spotify, Google Play Music, Pandora či YouTube Music) a také 

ostatní služby, jako je například TuneIn Radio. Důležité je také nastavit si, v jaké části bytu se 

reproduktor nachází. Pokud totiž budete mít více reproduktorů Google Home, budete mít v 

zařízeních podstatně snazší orientaci. Pokud máte doma v televizi například Chromecast, lze jej s 

Google Home Mini spárovat a pouštět si tak například YouTube, Netflix či HBO Now. 

 

Při nastavování reproduktoru se musí zařízení připojit na vaši domácí Wi-Fi a poté se spojí s vaším 

Google účtem, ze kterého si zařízení bere informace z kalendáře, připomínek, kontaktů a mnoho 

dalšího. Dále se nastavuje mužská či ženská varianta hlasu a také jazyk, kterým bude reproduktor 

komunikovat. Na výběr je tak z angličtiny, francouzštiny, němčiny a japonštiny. Čeština samozřejmě 

chybí, ale dle mého názoru ne na dlouho. Pokud totiž bude nějaký chytrý asistent umět česky, bude 

to podle mě právě Google Assistant. 

 

Nastavení hlasitosti 

Co se týče nastavování hlasitosti, tak tu lze nastavovat buď příkazem „OK Google, volume down“ či 

„OK Google, volume to 25%“, nebo také pomocí senzorů na bocích reproduktoru. Jednoduchým 

ťukáním na strany Google Home Mini se snižuje, nebo naopak zvyšuje hlasitost. 

Reproduktoru můžete klást opravdu veliké množství otázek a lze se tak zeptat například na počasí, 

zprávy, sportovní utkání, můžete diktovat poznámky, dávat připomínky, nastavovat budíky či odpočty 

(u Google Home jich mimochodem lze nastavit hned několik). 

 

Přehrávání hudby 

Nesmím také zapomenout na přehrávání jakékoli hudby, která vás napadne a je obsažena například 

na Spotify. Zkrátka fantazii se meze nekladou a reproduktor je opravdu celkem inteligentní a reaguje 

na mnoho různých dotazů. Dalo by se říci, že Google Assistant pochopí smysl a kontext věty, takže 

nemusíte říkat stále dokola tu samou formuli, například na rozsvícení světel. Google Home Mini 

příkaz pochopí, i když ho řeknete trochu jinak. 

 

 

 



Ovládání hlasovými příkazy 

Nejdříve řekněte „Ok, Google“ nebo „Hey, Google“ a poté můžete použít následující příkazy: 

Tyto příkazy lze použít kdykoliv  'Stop' 

 'Turn it up' 

 'Volume level 6' 

 'Repeat that' 

 'What can you do?' 

  

Příkazy pro hudbu, rádio  'Play some music' 

 'Play music by [artist]' 

 'Play dance music on YouTube' 

 'Play KEXP radio on TuneIn' 

 'Play the latest episode of Radiolab' 

 'Pause' 

 'Next song' 

Plánování  'When’s my first appointment tomorrow?' 

 'Wake me up at 6 a.m. tomorrow' 

 'Tell me about my day' 

 'How long will it take to get to work?' 

 'What's the weather today?' 

Příkazy pro vaření  'Set a timer for 15 minutes' 

 'How many teaspoons in a cup?' 

 'Add butter to my shopping list' 

Informace, novinky  'Who won the Giants game?' 

 'How is the S&P 500 doing?' 

Ovládání ostatní elektroniky a vaší TV  'Play sneezing panda video on TV' 

 'Pause the Living Room speaker' 

  

Ovládání ostatního vybavení  'Set the thermostat to 72 degrees' 

 'Dim the lights in the kitchen' 

 'Is the light on in Sam’s room?' 

  

Různé informace  'What does circumlocution mean?' 

 'How many calories in an apple?' 

 'How do I say hello in Spanish?' 

 'What’s 25 times 83?' 

 'How many species of tigers are there?' 



  

Další možné otázky  'What is the nearest pharmacy?' 

 'When do they close?' 

 'What is their phone number?' 

  

Pro zábavu  'Tell me a fun fact' 

 'I’m bored' 

 'What sound does a cow make?' 

 

 

 

 

 


