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User manual
SmartScreen Google
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Description SmartScreen Google

Google SmartScreen is a multi-functional device designed to
control the built-in LCD panel with the included remote control. It 

has a 10.1" LCD matrix with a 1920x1200 resolution, a remote

Description of the remote control:
1. "Select" button
2. Directional controller (up, down, right, left)
3. Go back one screen
4. Return to home screen
5. Start YouTube
6. Power On/Off
7. Speaker adjustment
8. Talk to Google Assistant
9. Mute
10. Start Netflix
11. Source (e.g. antenna selection, HDMI)
12. Microphone
13. LED indicator
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Getting Started 

The first time you connect the mirror to the power supply and wait 30 seconds, the 
configuration of the Google SmartScreen device will begin
- The "Start pairing" screen will appear on the display. 

To pair the remote control and proceed to language selection:
Hold           and untilyou see a flashing LED light on the remote.

Follow the on-screen instructions.

When setup is complete, the main screen appears on the display.



Pairing the speaker
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d z e n i e
w pobraniu lokalizacji. Należy wtedy upewnić się czy telefon/tablet posiada moduł GPS 
oraz czy w telefonie włączona jest obsługa udostępniania lokalizacji. 

Dodawanie wpisów harmonogramu wykonuje się klikając w przycisk „Dodaj wpis” w 
sekcji „Harmonogram” ustawień. Można wybrać dni w których wykonywane będzie 
dane zadanie, typ wpisu (o konkretnej godzinie, bądź relatywnie względem wscho-
dów/zachodów słońca – tylko przy poprawnie ustawionej lokalizacji) oraz ustawić 
parametry zadania. Ustawione zadania będą widoczne w formie listy, poszczególne 

1. Go to the settings
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Sterownik posiada możliwość pracy według zadanego harmonogramu. Aby było to 
możliwe, należy ustawić czas urządzenia. Przejdź do ustawień w sekcji „Czas urządze-
nia” kliknij przycisk „Zmień strefę”. Następnie wybierz z listy swój region i lokalizację, 
potwierdzając wybór przyciskiem „Zapisz”. Urządzenie zsynchronizuje swój czas z 
serwerem czasu (jeżeli sterownik jest w sieci WiFi z dostępem do Internetu) bądź 
pobierze czas z telefonu/tabletu. Zaleca się, aby sterownik był zawsze dołączony do 
sieci WiFi z dostępem do Internetu, aby automatycznie mógł synchronizować swój 
zegar.

Aby móc sterować urządzeniami w oparciu o lokalne wschody i zachody słońca, 
należy również wybrać lokalizację sterownika. Lokalizację sterownika możesz określić 
przy pomocy smartfonu lub tabletu. W sekcji „Lokalizacja urządzenia” kliknij przycisk 
„Ustaw lokalizację”. Przeglądarka zapyta czy udostępnić lokalizację – zezwól. W polu 
„Współrzędne” powinny pojawić się przybliżone współrzędne twojej lokalizacji. Jeżeli 
przycisk „Ustaw lokalizację” zamruga na czerwono z napisem „Błąd”, bądź pole „Współ-
rzędne” nie zmieniło wartości z „Nie ustawiono” na dane liczbowe, wystąpiło niepowo-

2. Go to the "Remotes & Accessories" tab

3. Select the "Pair a remote control or accessory"
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5. Turn on your SONY speaker and enter pairing mode

4. This will search for Bluetooth devices in your immediate surroundings.
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7. Accept the Bluetooth device pairing request.

6. A list of devices will appear on the screen. Select item "SRS-XB13"



dzenie w pobraniu lokalizacji. Należy wtedy upewnić się czy telefon/tablet posiada 
moduł GPS oraz czy w telefonie włączona jest obsługa udostępniania lokalizacji. 
Dodawanie wpisów harmonogramu wykonuje się klikając w przycisk „Dodaj wpis” 
w sekcji „Harmonogram” ustawień. Można wybrać dni w których wykonywane będzie 
dane zadanie, typ wpisu (o konkretnej godzinie, bądź relatywnie względem wscho-
dów/zachodów słońca – tylko przy poprawnie ustawionej lokalizacji) oraz ustawić 
parametry zadania. Ustawione zadania będą widoczne w formie listy, poszczególne 
wpisy można edytować bądź skasować.
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8. The speaker has been successfully paired.

9. Press the "Home" button to return to the home screen.



FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko, ul. Jeziorna 3, 64-200 Wolsztyn

Mail EU: info@artforma.eu
  Mail PL: biuro@artforma.eu 

+48 68 422 73 65

We work from Monday to Friday from 9:00 AM - 3:00 PM


