MultiMedia Box C4

www.evolveo.com

Stimate client,
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului EVOLVEO
MultiMedia Box C4. Sperăm că vă va aduce o mulțime de
bucurie și satisfacții. Ȋnainte de utilizare citiţi manualul. Android și
Android TV sunt mǎrci înregistrate de compania Google LLC.

Instrucţiuni de securitate
• Pǎstrați echipamentul ȋn poziția orizontalǎ.
• Folosiți transformatorul atașat.
• Pǎstrați echipamentul departe de sursǎ de cǎldurǎ, ca sǎ
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împiedicați defecturi de echipament.
Pǎstrați echipamentul ȋn spațiu bine aerisit.
Nu folosiți echipamentul ȋn mediu umed și prǎfuit, ca sǎ
împiedicați focul și șocul electric.
Ȋn caz cǎ iese fum din echipament sau ȋn caz cǎ simțiți
mirosul de arsurǎ, imediat stingeți echipamentul și
deconectați sursa de curent.
Ȋn caz cǎ nu folosiți echipamentul un timp mai lung,
deconectați transformatorul din prizǎ.
Nu puneți pe echipament obiecte grele.
Nu conectați echipamentul ȋn prizǎ cu mâinile ude.
Nu demontați echipamentul însuşi nici nu adaptați, ca sǎ
împiedicați defecturi de echipament.
Nu folosiți cablul de rețea deteriorat nici ştecărul.

Lista de accesorii
• Android TV Box
• Cablul de rețea
• Telecomandǎ
• Cablu HDMI
• Manualul de utilizator

Hardware
Panoul anterior

Panoul lateral

Panoul din spate

Telecomanda

Aprindere/Stingere

Butoane educative

Play/Stop
Ultima urmǎ

Sonor +

Urma urmǎtoare
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Setare
Acasǎ

Ȋnapoi
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Sǎgeți
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Buton numeric

Silențios

Şterge

Conectarea sistemului
Pentru conectare la televizor, sursa de curent, rețea și la ceilalte
echipamenturi procedați dupǎ imagini și instrucții mai jos.
Notǎ: Ȋnainte de conectare comutați la toate echipamentele
conectate (de exemplu acest echipament și sursa de televizor).
Conectare la televizor:
Conectați cablul HDMI/AV ȋn portul HDMI/AV la Boxul Android
TV la televizor.
Conectare la rețea
Conectați cablul ethernet ȋn portul LAN la Boxul Android TV și a
doua parte ȋn portul LAN de la router sau ȋn portul LAN de
rețeaua de casǎ.
Conectare la sursǎ
Conectați transformatorul ȋn Android TV Box. Echipamentul
pornește automatic dupǎ aprindere.
Suport pentru tastaurǎ fǎrǎ fir și maus
EVOLVEO MultiMedia Box C4 acordeazǎ standard fǎrǎ fir 2,4
GHz pentru conectare la tastaurǎ sau maus.
Notǎ: Ȋnainte de conectare comutați semnalul input TV la sursa
corectǎ.
Pont: Android TV Box la fel acordeazǎ conectare Wi-Fi. Urmați
Setare-Rețea și alegeți SSID corect. Alegeți conectare și
introduceți parola Wi-Fi.

Specificǎri tehnice
• procesor cu patru nuclee de 64bit ARM® Cortex ™ A55
• procesor ARM G31™ MP2 GPU
• Android 9.0 AOSP
• HDMI 2,1, AV output, S/PDIF
• 4 GB RAM, 32 GB memorie de depozitare
• 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
• Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
• RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
• Micro SDHC/SDXC slot pentru card (suport max. 32 GB)
• Temperatura de funcțiune 0 - 40 °C
• input DC 5V, 2A
• Transformator AC100-240V, 50/60Hz
• Consum de energie <8W

Soluție de probleme
Problamǎ
Ecranul nu se
afişeazǎ
dupǎ
aprindere
TV aratǎ
imaginea,
dar nu se
aude
sunetul
Nu se poate
conecta la
rețea

Cauza posibilǎ
Sursa de curent nu
este atașatǎ sau
ştecărul nu are curent

Soluție
Atașați ştecărul,
asigurați-vă că
ştecărul are voltajul
normal
• Cablul sonor nu este • Atașați din
atașat
nou cablul
• Android TV Box este
sonor
in regimul silențios
• Apǎsați butonul
• Sonorul este prea
ȋncet
silențios
• Creşteți sonorul
• Conectarea cablului • Conectați -vă din
nou la internet
nu este obișnuit
• Restartați Wi-Fi sau
• Wi-Fi este stins sau
schimbați poziția de
semnalul este prea
router
slab

Defectare de
telecomandǎ

• Telecomanda nu
este ȋn direcția
corectǎ
• Telecomanda este
descharchatǎ
• Telecomanda este
stricatǎ

• Ȋndreptați
telecomanda cǎtre
senzor la panoul
anterior și
ȋncerchați din nou
• Schimbați bateriile
• Echipamentul
trimiteți la
întreţinere

Manualul de utilizator Android 9
Metoda detaliatǎ cum sǎ folosiţi sistemul de operaţie Android
gǎsiţi pe pagina web: http://support.google.com.
Aveţi nevoie sǎ vǎ sfǎtuiţi și dupǎ citirea acestui manual?
Prima datǎ citiţi “FAQ - Întrebări frecvente” pe adresa:
www.evolveo.com sau contactaţi suportul tehnic EVOLVEO.
Servisul de garanţie și după garanţie
Reparaţile și servisul poate fi realizat doar la locul servis autorizat
pentru produsele EVOLVEO (mai mult la www.evolveo.com),
alfel puteţi defecta centrul multimedial și pierdeţi garanţia.
Garanţia NU SE REFERĂ LA:
• folosirea echipamentului cu un alt scop decât cu care a
fost propus
• instalaţia altului firmware decât cel care a fost instalat ȋn
echipament de producător, sau firmware care poate fi
descărcat
manual
sau
automatic
din
meniul
echipamentului
• defect mecanic cauzat de folosire nepotrivită;
• defecte cauzate de forţele a naturii, d e c i foc, apă,
electricitate statică, supravoltaj etc.,

• defecte cauzate de reparaţi realizate de persoană

necalificată,
• defecte de sigiliu de garanţie sau numărul de productie
ilizibil al produsului

Debarasare: Simbolul de containerul tăiat pe produs, ȋn
documentatia atașată sau pe ambalaje ȋnseamnă, că ȋn ţările
Uniei Europene trebuie să fie toate echipamentele electronice,
bateriile și acumulatoarele după ce termină durata lor de viată
d e b a r a s a t e separat in cadrul de deșeu sortat. Nu aruncati
aceste produse la deșeu comunal neasortat.

ADMITEREA TEHNICĂ
Prin prezenta compania ABACUS Electric, s.r.o. declară, că
produsul EVOLVEO MultiMedia Box C4 ȋmplinește cerinţele de
norme și reglementări, care sunt relevante pentru acest tip de
echipament. Formulare plină de Admiterea tehnică găsiti pe ftp://
ftp.evolveo.com/ce.
Producător
Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50, 50
Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong

Importator
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01
Republica Cehă

Toate drepturile sunt rezervate. Ȋnfăţişarea și specificǎriile tehnice
al produsului se poate schimba fără atenţionare precedentă.
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