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Bezpečnostné opatrenia pred použitím
Aby ste predišli požiaru, elektrickému šoku a poškodeniu produktu, nedovoľte, aby sa TV box dostal
do kontaktu kvapalinou. Na TV box neklaďte vázy ani iné nádoby s vodou. Aby ste zabezpečili dobré
vetranie, neumiestňujte prehrávač do knižníc, skríň alebo iných stiesnených miest. Dobre vetrajte, aby
ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom spôsobeným prehriatím. Zapálené sviečky a iné
horiace predmety udržiavajte mimo dosahu TV boxu. Neotvárajte kryt boxu. Môže to urobiť iba
špecialista.

Problémy s umiestnením
Umiestnite TV box na rovnú plochu. Chráňte ho pred slnečným žiarením a zabráňte teplu, vlhkosti a
častým otrasom, aby ste predišli poškodeniu krytu a iných komponentov a skrátili tak životnosť boxu.
Pre najlepší výkon, na TV box neklaďte ťažké predmety a udržujte ho aspoň 15cm od steny.

Problémy s napájaním
Nepoužívajte prepätie, inak by sa TV box poškodil a mohol by spôsobiť požiar. Pripojte napájací kábel
správne a uistite sa, že kábel nie je poškodený. V Spojených štátoch to znamená napájanie
zariadenia 110 VAC. Ak TV box nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel, aby ste predišli
poškodeniu spôsobenému bleskom.

Problémy s čistením
Pred čistením TV boxu odpojte napájací kábel. Namiesto tekutého čistiaceho prostriedku použite na
čistenie mierne navlhčenú handru. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je plyn, pretože by to mohlo
poškodiť puzdro prehrávača.

Problémy s vlhkosťou
Udržujte TV box mimo vlhkých miest, ako je napríklad pivnica. Kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť
poškodenie. V takom prípade zapnite prehrávač a teplo z prehrávača môže odstrániť vlhkosť.

O používateľskej príručke
Pozorne si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli
v prípade potreby pozrieť. Obrázky v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od obrázkov
zobrazených na TV z dôvodu rozdielu vo firmvéri

Ak je potrebné vymeniť niektorý z komponentov, uistite sa, že sa používajú iba autorizované
komponenty. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným
škodám.

Obsah balenia

Príslušenstvo Množstvo

Napájací zdroj 1

Diaľkové ovládanie 1

HDMI kábel 1

Návod na použitie 1

Vyrobené v Číne
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(Obrázok v pribalenom návode)
Zapnúť/Vypnúť (Power): Stlačte pre zapnutie/vypnutie
Ponuka (Menu): Stlačením vyberiete ponuku funkcií príslušnej aplikácie vo videu, hudbe, fotografiách
a webových stránkach.
Domov (Home): Rýchle tlačidlo pre návrat do hlavnej ponuky
Návrat (Return): Stlačením sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky.
VOL: Stlačte pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Kurzor (Cursor): Stlačte, ak chcete použiť navigačné tlačidlo ako kurzor.
Navigácia (Navigation): Stlačte pre navigáciu doľava/doprava/nahor/nadol. Stlačením tlačidla OK
potvrďte svoj výber.

Inštalácia TV boxu H96 Mini
1. Pripojte napájací zdroj, pripojte HDMI kábel k TV boxu a TV, zapnite box pomocou ovládača
(rozsvieti sa modrá kontrolka)
2. Prepnite TV na správny zdroj vysielania a vstúpte do hlavného rozhrania TV boxu
3. Pripojte sa na WiFi alebo vložte kábel na pripojenie k internetu.
4. Stiahnite si alebo spustite predvolenú aplikáciu.

(Obrázok: 1 Pripojte box k TV pomocou HDMI kábla 2. Zapojte a zapnite TV BOX
Začiatok: Po zapnutí sa rozsvieti modré svetlo, trvá asi 20 sekúnd kým sa zobrazí hlavné rozhrania.)

Nastavenie Wi-Fi
Vojdite do nastavení (Settings) Prejdite na „Wi-Fi“, zapnite sieť Wi-Fi (viď obrázok). Systém začne
automaticky vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi vo vašom okolí.

Nastavenie výstupu HDTV
Displej – Zapnite „Automatická detekcia HDTV“ Kliknite na „Nastavenie výstupného režimu HDTV:
1080-60 Hz“.

Inštalácia aplikácií
Pomocou služby Google Play si stiahnite požadované aplikácie priamo do TV boxu. Po dokončení
inštalácie môžete prehliadať svoje aplikácie v ponuke Moje Apps alebo stlačením + v ľavom dolnom
rohu obrazovky.

Riešenie problémov
Pozor
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť TV BOX svojpomocne, pretože tým stratíte platnosť
záruky. Neotvárajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak dôjde k poruche, pred
odnesením TV boxu do opravy najskôr skontrolujte body uvedené nižšie. Ak nedokážete odstrániť
problém podľa nasledujúcich rád, požiadajte o pomoc svojho predajcu.

Vyrobené v Číne
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Problém Riešenie

Nezapína sa. - Skontrolujte, či je napájací adaptér správne
pripojený.
- Stlačením vypínača na diaľkovom ovládači
zapnite.

Žiadny obraz. - Znova pripojte HDMI alebo AV kábel.
- Skontrolujte, či je televízor zapnutý a ste na
správnom zdroji.

Žiadny zvuk alebo skreslený zvuk. - Upravte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú reproduktory správne
pripojené.

Žiadny zvukový ani digitálny výstup. - Skontrolujte digitálne pripojenia.
- Skontrolujte, či je váš zosilňovač správne
nastavený.

Prehrávač nereaguje na diaľkové ovládanie.

Prehrávač počas prehrávania nereaguje na
niektoré prevádzkové príkazy.

- Namierte diaľkové ovládanie priamo na
snímač na prednej strane TV boxu.
- Znížte vzdialenosť k TV BOXu.
- Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Operácie nemusia byť povolené.
- Možnosť zastavenia systému, reštartujte ho
opätovným vložením napájacieho adaptéra.

Počas prehrávania filmov nie je počuť žiadny
zvuk.

- Zvukový kodek nemusí byť podporovaný TV
boxom. Podporovaný zvuk môžete zmeniť v
ponuke prehrávania.
- Skontrolujte hlasitosť.

Obsah USB flash disku sa nedá prečítať. - Formát USB flash disku nie je kompatibilný s
boxom.
- Ak sa jedno z USB nedá prečítať, vypnite TV
BOX na 30 sekúnd a reštartujte TV BOX.

Pomalá prevádzka USB flash disku. - Veľkému súboru alebo USB flash disku s
vysokým rozlíšením trvá dlhšie, kým sa načíta a
zobrazí na televíznej obrazovke.

Žiadny zvuk pri pripojení HDTV. - Skontrolujte prepojenie medzi TV a HDMI
konektorom na boxe.
- Skontrolujte nastavenie TV systému.
- Skontrolujte hlasitosť.

Obrazovka televízora je prázdna a indikátor.
LED na boxe bliká.

- Vypnite TV vox, počkajte 30 sekúnd a znova
ho zapnite.
- Ak je v stave HDTV, skontrolujte, či je
pripojenie HDMI správne, alebo zmeňte iný
kábel HDMI nastavte výstupné rozlíšenie tohto
TV boxu na 720p.

Vyrobené v Číne


