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Obsah balenia
- Android TV Box MXQ PRO

- diaľkové ovládanie

- Kábel HDMI

- Napájací adaptér

- Užívateľská príručka

- Zariadenie je dodávané s operačným systémom Android 10.1 a je určené pre pripojenie k televízoru

alebo monitoru počítača. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a obrazu použite kábel HDMI 2.0

- Aplikácie je možné nainštalovať prostredníctvom služby Google Play, a to prihlásením do Googlu

- Dôrazne odporúčame použiť iba pribalený sieťový adaptér.

Použitie
Pripojte zariadenie k televízoru pomocou kábla HDMI alebo AV. Pripojte napájací kábel do otvoru 5V

a následne do zásuvky. Pri úspešnom pripojení sa rozsvieti kontrolka červená – zariadenie vypnuté,

modrá – zariadenie aktívne.

Pripojenie k sieti LAN / WLAN
Zariadenie je možné pripojiť k sieti LAN, pripojte sieťový kábel k ethernetovému konektoru a

WLAN (prostredníctvom konfigurácie bezdrôtového prístupu).

Ak je sieť LAN vypnutá, konfigurácia bude automatická. V opačnom prípade skontrolujte

nastavenie siete.

Pripojenie k WiFi
- v hlavnej ponuke vyberte Nastavenia (Settings),

- vyberte možnosti siete (Network),

- vyberte Wi-Fi,

- vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť,

- (zadajte heslo)

- (overte heslo kliknutím na možnosti ">")

Načítanie externého úložiska
Pripojte USB alebo vložte pamäťovú kartu (podpora SD, microSD, MMC). Otvorte prehliadač súborov

(File browser), nájdené pamäťové zariadenie sa zobrazí pod „lokálny disk“ („local disk“)

Vyrobené v Číne

https://www.kramek.sk/elektronika/tv-box-mx2-mxq-pro-s-os-androidom/
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Vstupy / výstupy
- SD / MMC: slot pre pamäťové karty, podporuje SD, Micro-SD, MMC,

- USB-1, USB-2, USB-3, USB-4: USB 2.0: Pripojenie externej pamäte a vstupných médií,

- SPDIF: digitálny audio výstup,

- AV: audio / video výstup,

- HD: Výstup HDMI 2.0, používaný na pripojenie televízora alebo monitora,

- Ethernet: pripojenie 10/100 Mbps LAN: slúži na pripojenie zariadení na Internet,

- 5V: vstup pre pripojenie napájania

Popis predného panelu:
- Modrá LED - znamená, že je zariadenie zapnuté

- Červená LED - znamená, že je zariadenie vypnuté

Vyrobené v Číne

https://www.kramek.sk/elektronika/tv-box-mx2-mxq-pro-s-os-androidom/

