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• ovládání televizoru a  doplňkových funk-

cí dotykovým displejem včetně HbbTV 

na stanicích ČT, 

• nastavení nahrávání pořadů i připomenutí 

začátku vysílání, včetně vypsání seznamu 

takovýchto událostí, 

• převzetí televizního vysílání na obrazovku 

tabletu či mobilu (funkce Follow Me TV), 

• promítání či poslech multimédií (foto, 

video, hudba) z  tabletu i  smartphonu 

na obrazovce televizoru – stačí jen zvolit 

a  pohybem prstu odeslat na  obrazovku 

(zde hodně záleží na kvalitě signálu bez-

drátové Wi-Fi sítě v místě přijmu), 

• získání podrobnějších informací k  pořa-

du a komentářů z Twitteru či Facebooku 

(pokud existují ), včetně možnosti přidat 

příspěvek (pokud v nich máte svůj účet), 

• převzetí a  zobrazení informací o  naladě-

ných televizních kanálech, včetně kaná-

lů oblíbených a  možnosti přepnout se 

na ně,

• převzetí informací z  EPG televizoru, 

včetně přístupu k  podrobným informa-

cím o  pořadech, nastavení upozornění 

a  nahrání pořadu (na  médium připojené 

v USB),

• zobrazení všech aplikací (widgetů) do-

stupných v chytrém televizoru Gogen,

• práci s otevřeným webem a jeho ovládá-

ní, včetně řízení kurzoru a možnosti zadat 

klávesnicí aplikace webovou adresu, 

• třídění pořadů podle žánrů (seriály, sport, 

zprávy, filmy) v  rámci všech naladěných 

kanálů.

Jak vidíte, kromě toho, že plně nahradí kla-

sický dálkový ovladač, aplikace toho umí 

opravdu hodně a  je velmi dobře ovladatel-

ná, někdy se jen obtížně vyskakuje z funkce 

Follow Me, kdy není možné ihned vstoupit 

do hlavního menu (lze 

to však obejít). Aplika-

ce pracuje jen na šíř-

ku telefonu nebo 

tabletu. Na  tabletu 

i s menší úhlopříčkou 

sedm osm palců je 

vše mnohem lépe či-

telné a  ověřili jsme si 

to na dvou zařízeních: 

na  telefonu Acer E3 

(4.990 Kč) s  úhlopříč-

kou displeje 11,9 cm 

(4,7“, 720 x 1  280 

bodů) a výborném ta-

bletu Gogen TA 8500 

Quad (3.499 Kč, LCD 

20,1 cm, tj. 7,9“, 1 024 

x 768 bodů), testova-

ném v jarním čísle Inspirace Euronics. 

Aplikace je kompatibilní se všemi chytrými 

televizory Gogen a Hyundai.

Pojď se mnou!
Stačí v  Gogen Smart Center klepnout 

na  ikonu Follow Me TV, mobil „se domluví“ 

s  televizorem a  převezme jeho obrazovku, 

tzn. zobrazí obsah aktuálně přijímaného te-

levizního kanálu (převzít obraz přehrávaný 

z USB disku však nelze). Děj na obrazovce 

běží dál, ale s  nepatrným zpožděním (díky 

přenosu dat Wi-Fi sítí ) se ukazuje i na dis-

pleji mobilního zařízení. Pro spojení Smart 

TV s tabletem či chytrým telefonem musejí 

být všechna zařízení připojena ke stejné síti 

Wi-Fi. Televizor ovšem může být připojen 

i  kabelem přes Ethernet (LAN) zapojeným 

do  směrovače (routeru), který vytváří síť 

pro přenosná zařízení. Aby Follow Me TV 

fungovala, musíte si nainstalovat přehrávač 

Vitamio, ale aplikace si instalaci tohoto pro-

gramu sama vyžádá. A  praktické využití? 

Ocení ho jistě příznivci sportovních tele-

vizních přenosů, ale třeba i  maminky, kte-

ré péči o dítě potřebují sladit se zajímavým 

pořadem v TV. A proto si „obraz mohou od-

nést“ s sebou. 

S tak dobře provedenou aplikací, jakou Go-

gen Smart Center nepochybně je, jsme se ne-

setkali u žádných „velkých a známých“ televiz-

ních značek. Dlužno ale také říci, že ve všech 

telefonech – jak to u  aplikací z  Google Play 

bývá – všem nemusí fungovat zcela správně. 

Na dvou zkoušených zařízeních ovšem žádné 

větší problémy nebyly. 

A poznámka na závěr: nebuďte překvapeni, 

že vám nezvládne zapnout televizor. Techno-

logicky to nejde. Když je televize vypnutá, není 

připojená k Wi-Fi, takže zapnout televizor mu-

síte pomocí dálkového ovládání nebo síťovým 

tlačítkem.

Smart Center je aplikace pro chytré telefony 

a tablety s operačním systémem Android a iOS, 

která vám dovolí ovládat chytrý televizor Gogen 

(existuje verze i pro Hyundai) a dělat s ní navíc 

věci, které by vás možná ani nenapadly.

Aplikaci pro chytré televizory značek Gogen 

a Hyundai připravila společnost Cabot Commu-

nications a musíme říci, že se jí opravdu poved-

la. Jsou tu pochopitelně části, které subjektivně 

hodně závisí na  vás, typicky hlasové ovládání 

v  českém jazyce – a  i  když jde o  technolo-

gii Google, jako snad každé ovládání na  něm 

postavené někomu chodí spolehlivě a někomu 

hůře. To je ale jen jedna z částí aplikace Smart 

Center. My se budeme věnovat těm podstatně 

důležitějším, včetně zmíněné Follow Me TV. 

Ta do  mobilu či tabletu přenese aktuální dění 

na obrazovce televizoru Gogen a díky tomu si 

obraz z tuneru odnesete třeba na balkon nebo 

jinam, kam dosáhne vaše Wi-Fi síť.

co aplikace Smart center dokáže?
Umí toho hodně a obecně vzato na mobilním 

zařízení zvládá:

• ovládání televizoru a  jeho doplňkových 

funkcí pomocí hlasových pokynů v češti-

ně (využívá technologii Google), 

TELEVIZE • SMART APLIKACE

Na šikovném televizoru Gogen TVL42248 Smart jsme vyzkoušeli novinku – aplikaci pro mobil 
či tablet, která by nezasvěcenému mohla připadat jako náhrada dálkového ovladače. Nabízí 
ale podstatně víc! Například si můžete obraz i odnést s sebou…

Vezměte si
obraz s sebou!

aplikace Gogen Smart Center (nejen) pro dálkové ovládání televizorů

Úvodní nápaditá obrazovka Gogen Smart center, která je chytře rozdělena na dvě sekce: právě 
vysílané pořady a na ty, které budou vysílané v hlavním čase, tj. kolem osmé hodiny. Takovouto 

možnost postrádáme například i v klasickém televizním EPG!

Převzatý program z tuneru televizoru Gogen TVL42248 Smart na tabletu Gogen, respektive 
mobilu acer. Zároveň vidíte i část dálkového ovladače (jeho další funkce se objeví po 

posunutí vpravo).

Zde vidíte přehledný a jasně pochopitelný seznam programové nabídky EPG.


