Android TV Box
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Úvod
Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy
BACKER COMPUTER s. r. o.
Android TV box je moderní zařízení, které umožňuje sledování televizního vysílání a využití
dalších zajímavých funkcí.
Android TV box má moderní design a různé možnosti připojení. Věříme, že se stane nedílnou
součástí Vaší domácnosti a bude Vám přinášet mnoho radosti a zábavy při sledování TV pořadů
a využívání dalších služeb.
Tento uživatelský manuál Vás provede základním nastavením přístroje a seznámí Vás
s funkcemi, které tento box nabízí.
V případě jakýchkoli dotazů Vám rádi poradíme na kontaktech uvedených na konci
uživatelského manuálu.
Věříme, že budete s našimi službami i s Android TV boxem spokojeni.

1. Popis zařízení

A - DC-IN: Slouží k napájení přístroje dodaným
adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu 2A i
pro napájení externích zařízení přes USB port.

B

- HDMI: Slouží k připojení HD TV nebo

počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také
propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

C - LAN: Slouží pro připojení do lokální
počítačové sítě a k internetu.

D - USB: Slouží k připojení externích zařízení
jako je USB flash disk, USB myš, klávesnice a
dalších.

E,F - AUDIO: levý a pravý kanál analogového
audio signálu. Aktivní pouze pokud je zvolen
výstup "TV", ne "HDMI".

G

- VIDEO: Analogový kompozitní videosignál,

aktivní pouze pokud je zvolen výstup "TV", ne
"HDMI".

2. Zapojení – uvedení do chodu
1.1 Vybalení
Vyndejte Váš Android TV box a příslušenství z kartonu. Nepoužité příslušenství si pečlivě
uschovejte pro případné vrácení.

1.2 Obsah Dodávky
Dodávka obsahuje:
 1 ks Android TV box
 1 ks dálkový ovladač
 1 ks napájecí adaptér
 1 ks HDMI kabel
 1 ks stručný návod
 1ks komposit kabely audio+video
 2 ks AAA baterie

1.3 Dálkové ovládání
Při používání dálkového ovládání nasměrujte ovladač vždy přímo na přední stranu Android TV
boxu. Dálkové ovládání nefunguje, pokud je prostor mezi ním a přístrojem blokován překážkou.
Popis dálkového ovládání naleznete v bodě 3.

1.4 Napájecí adaptér
K Android TV boxu používejte pouze originální napájecí zdroj, který je dodaný spolu s ním.
Zapojte napájecí adaptér do odpovídající síťové zásuvky a napájecí kabel do zdířky DC IN (A).
Android TV box odpojujte ze sítě výhradně vytažením adaptéru ze síťové zásuvky. Je-li síťová
zásuvka opatřena vypínačem, můžete přístroj vypnout i tímto vypínačem.

1.5 Uvedení do chodu
Do dálkového ovládání vložte dvě AAA baterie. Sejměte kryt baterií z dálkového ovládání a
založte baterie. Při vkládání baterií dbejte na vyznačenou polaritu.
Připojte jeden konec HDMI kabelu do volného HDMI vstupu Vaší televize nebo PC monitoru.
Druhý konec HDMI kabelu připojte k zařízení do zdířky HDMI (B). Zapojte napájecí adaptér do
síťové zásuvky a napájecí kabel do zdířky DC IN (A). Zapněte Vaši televizi nebo PC monitor a
zvolte příslušný HDMI vstup.
Připojení zařízení k internetu - zapojte jednu stranu kabelu s koncovkou RJ45 do zdířky LAN
(C) na zařízení. Druhý konec zapojte do libovolného volného LAN portu Vašeho domácího
routeru.

Připojení zařízení k internetu pomocí WiFi – otevřete systémové nastavení – Nastavení –
WiFi. Zařízení automaticky nalezne dostupné bezdrátové sítě. Vyberte Vaši síť a potvrďte.
Pokud budete vyznáni k zadání hesla, zadejte ho a zvolte „připojit“.
Mějte na paměti, že připojení pomocí WiFi může být výrazně pomalejší a méně spolehlivé než
připojení kabelem. Záleží na místních podmínkách, vzdálenosti od Vašeho WiFi routeru, rušení,
počtu Wifi sítí v okolí atd. Pokud je to možné, zvolte raději připojení kabelem.
Po načtení softwaru přejde Android TV box do provozního režimu. Od této chvíle můžete
zařízení ovládat dálkovým ovládáním.

3. Popis dálkového ovládání
1 - POWER: vypnutí nebo zapnutí zařízení
2 - MENU: zobrazení menu aplikace
3 - WIDE / 4:3: přepínání poměru stran při sledování TV
4 - Kurzorové šipky a OK: pohyb po položkách a jejich
výběr

5 - PLAY - PAUSE: pozastavení - spuštění přehrávání
6 - Volume / MUTE: vypnutí/zapnutí zvuku, nastavení hlasitosti
7 - TV: spuštění aplikace pro sledování televize
8 - Mouse: přepnutí na emulaci ovládání myší
9 - Home: návrat na hlavní obrazovku
10 - CLEAR: smazání posledního zadaného znaku
11 - RETURN: návrat v ovládání o krok zpět
12 - INFO: zobrazení informací o sledovaném pořadu
Zařízení je možné ovládat dodaným dálkovým ovládáním, některé aplikace ale s tímto
způsobem ovládání nepočítají. V takovém případě, můžete přepnout ovladač do režimu emulace
myši tlačítkem "Mouse" (8). Opětovným použitím tlačítka (8) přepnete ovládání zase zpět.
Pro pohodlnější ovládání doporučujeme dokoupení bezdrátové myši. Funkční by měla být
naprostá většina prodávaných bezdrátových myší s USB receiverem. USB receiver připojte do
libovolného volného USB portu (D). Lze použít i bezdrátovou klávesnici nebo sadu bezdrátové
klávesnice a myši.

Tlačítka "Menu" (2), Return (11) a Home (9) mají identickou funkčnost jako u všech
zařízeních se systémem Android - zobrazení nabídky, návrat o krok/o obrazovku zpět a návrat
na hlavní obrazovku.
Výchozí internetový prohlížeč můžete spustit dlouhým stisknutím tlačítka "5"

4. Bezpečnost a manipulace
Nikdy neodstraňujte kryt z přístroje. Nikdy přístroj sami neopravujte.
Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala kapalina a vlhkost, která by jej mohla poškodit.
Nestavte na něj ani do jeho blízkosti vázy, ani jiné nádoby.
Přístroj nesmí být vystaven nadměrným teplotám (radiátory, prudké slunce, ostatní el. spotřebiče
sálající teplo apod.). Dbejte na dobré odvětrávání přístroje a jeho vhodné umístění.

5. Technická podpora
Telefon: 380 423 433
(Po – Pá 8:00 – 20:00, So, Ne, svátky 9:00 – 14:00)
E-mail: hotline@backer.cz

