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Inainte sa conectati sau sa utilizati acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de 
utilizare si pastrati acest manual pentru o utilizare ulterioara. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTIE:  
 
PENTRU A PREVENI SOCURILE  ELECTRICE SI RISCUL DE 
INCENDIU NU UTILIZATI DECAT SURSA DE ALIMENTARE 
FURNIZATA CU ACEST APARAT . 

ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOC ELECTRIC NU 
INDEPARTATI CARCASA APARATULUI. 
 
NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE 
UTILIZATOR. PENTRU EVENTUALE REPARATII ADRESATI-VA UNUI 
SERVICE AUTORIZAT. 

ATENTIE! 

  

RISC DE SOC ELECTRIC, NU 
DESCHIDETI CARCASA 

APARATULUI 
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Atentionari 
 

Multumim pentru ca ati achizitionat acest produs. Inainte sa-l puneti in functiune va rugam sa cititi 
cu atentie instructiunile din acest manual de utilizare pentru a va asigura ca-l folositi corect. Dupa ce veti 
parcurge aceste intructiuni va rugam sa pastrati intr-un loc sigur acest manual pentru a-l putea consulta 
ulterior daca va fi necesar. 

 
• Nu ne asumam responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte de date cauzate de utilizarea 

necorespunzatoare a echipamentului. 
 
Instructiuni de siguranta: 

• Nu expuneti echipamentul la ploaie sau umezeala pentru a evita un posibil incendiu sau scurtcircuit 
• Pentru alimentare utilizati doar adaptorul din pachet 
• Tineti adaptorul si cablul de alimentare departe de sursele de caldura 
• Nu pozitionati obiecte grele pe cablul sau adaptorul de alimentare 
• Nu incercati sa desfaceti diszpozivul sau adaptorul de alimentare, in cazul unor probleme, adresati-va 

unui service autorizat 
 
Instructiuni de intretinere 

• Structura produsului este foarte complicata, apelati la personal autorizat si calificat pentru depanari 
• Nu indepartati componente fara permisiune, altfel veti pierde garantia 
• Pentru depanari apelati la service-ul local autorizat 
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Prezentare produs 
 
Panou frontal: 

 
1 – indicator alimentare 
 
Conectori laterali: 

 
 
Conectori spate: 

 
1 – antena Wifi 
2 – alimentare 
3 – iesire AV 
4 – iesire optica (audio) 
5 – buton de reset 
6 – slot card 
7 – conexiune retea 
8 – iesire HDMI 
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Telecomanda 
 

Descriere produs: 
* Telecomanda cu receptor IR si tehnologie wireless 2.4GHz  
* Poate fi utilizata ca mouse sau tastatura QWERTY 
* Senzor de miscare in timp real; pe 6 axe (3 axe giroscop + 3 axe accelerare) 
* Compatibila cu jocurile cu detectie la miscare 
* Baterie reincarcabila lithiu-ion si circuit de incarcare incorporate 
* Usor de utilizat 
* Compatibila cu Windows, Mac, Android, Linux OS 
 

Specificatii tehnice: 
RF 2.4GHz~2.483GHz banda ISM 
IR Protocol IR NEC 
Consum 
 

In modul de detectie a miscarii: 12mA 
In modul IR de functionare: max 20mA 
In asteptare: <30uA 

Distanta de functionare In mod IR: > 6m @ ± 15º 
In mod RF: > 10m 

Autonomie Poate functiona continuu mai mult de 12 ore 
Dimensiuni 150 x 46 x 13 mm 
Greutate 64 g 

 
 Vedere de ansamblu: 

 



 7 

 Descriere butoane: 

 
 

 Instructiuni de utilizare: 
Imprerecherea tastaturii cu receptorul IR - la prima utilizare a telecomenzii este necesara imperecherea  

acesteia cu receptorul IR ce va fi conectat la dispozitivul cu care doriti sa utilizati tastatura. Pentru a realiza 
acest lucru, apasati butoanele  si  in acelasi timp pentru 2 secunde. LED-ul telecomenzii va clipi rapid, 
re-introduceti receptorul USB iar apoi tineti telecomanda aproape de acesta (la aproximativ 30cm) pana 
cand LED-ul telecomenzii va clipi rar de 3 ori, ceea ce inseamna ca imperecherea a avut loc cu succes. 
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Utilizati telecomanda ca mouse - Apasati butonul  pentru a activa modul de functionare mouse. 

Miscati telecomanda in aer pentru a misca cursorul pe ecran. Apasand orice buton de pe tastatura QWERTY 
directia de miscare a cursorului se va schimba cu 90 °. 
 

Mod economisire baterie - modul de functionare mouse se va opri automat dupa 20 de secunde daca 
telecomanda nu a fost miscata sau dupa 10 minute daca nu a fost apasat nici un buton pentru a economisi 
bateria. 
 

Compensarea miscarilor involuntare a cursorului pe ecran - Daca cursorul se misca pe ecran fara a misca 
telecomanda, puneti telecomanda pe o suprafata plana nemiscata timp de 3-4 secunde, pentru a stabiliza 
cursorul. 
 

Stabilirea vitezei cursorului  - exista 4 nivele de viteza - apasati butoanele  si   in acelasi timp 
pentru 3 secunde pentru a seta viteza cursorului la nivelul 1 de viteza. Apasati butoanele  si  in acelasi 
timp pentru a micsora  viteza cursorului cu 1 nivel. 

 
Scrierea cu caractere mari - Tineti apasat butonul [Shift] si apoi apasati tasta literei dorite. 
 
Selectarea caracterelor din partea de sus a tastatelor - tineti apasat butonul  si apoi apasati tasta 

corespunzatoare caracterului dorit. 
 
Indicator baterie scazuta - cand bateria scade sub 3.7 V, LED-ul indicator al bateriei va clipi rosu rapid. 

 
Incarcarea bateriei - bateria se incarca prin conectarea telecomenzii la o sursa de alimentare de 5V 

(televizor, calculator) prin intermediul cablului USB din pachet. In timpul incarcarii LED-ul indicator al 
bateriei va clipi in rosu si verde. Cand bateria este incarcata complet, LED-ul va ramane aprins verde. 
Timpul de incarcare este de aproximativ 1 ora si jumatate. 

 
* Daca nu utilizati telecomanda pentru mult timp, este recomandat ca o data la 2-3 luni sa incarcati si 
descarcati bateria pentru a o proteja. 
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Conexiuni cu alte echipamente 
 
Conectare la televizor: 

 
 

Conectare la un sistem audio: 
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Conectare la internet: 

 

Setari retea internet 
 

Banda recomandata: pentru o redare in timp real de pe internet recomandam utilizarea unei retele 
de internet cu o banda de minim 2Mbps. 

 
Conectarea la o retea cablata: 
1. Conectati un capat al cablului de retea in portul LAN al unitatii iar celalalt capat la un port LAN 

al router-ului 
2. Porniti unitatea; selectati din meniul de setari optiunea “Cable Network” apoi bifati casuta 

corespunzatoare pentru a selecta conexiunea la internet prin cablu 
3. Daca router-ul functioneaza in DHCP unitatea va obtine adresa IP in mod automat 
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Conectarea la o retea Wifi: 
1. Porniti unitatea; selectati din meniul de setari optiunea “Wi-fi” si setati-l pe “ON” 
2. Dupa pornirea conexiunii wireless, va fi afisata o lista cu toate retelele disponibile 

 
3. Din lista de retele disponibile selectati-o pe cea la care doriti sa va conectati. Daca reteaua este 

parolata vi se va cere introducerea parolei de conectare 

 
 
Utilizarea unitatii pe post de router wireless virtual: 

Cand este conectata la internet prin cablu, unitatea poate fi utilizata ca si router wireless virtual. 
1. Porniti unitatea. Asigurati-va ca in meniul de setari optiunea “Cable Network” este setata pe 

“ON”. 
2. Intrati in meniul de setari, selectati optiunea “More” apoi bifati optiunea “Virtual Wireless 

Router”. Daca doriti puteti seta o parola pentru aceasta retea.  
3. Dupa toate aceste setari puteti utiliza unitatea pe post de router wireless virtual. 
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Setari video 
 
 Interfete video disponibile: 

1.  Conectarea la televizor prin intermediul cablului HDMI: daca televizorul este dotat cu interfata 
HDMI, puteti conecta unitatea la televizor prin intermediul cablului HDMI. Dupa conectare, 
porniti unitatea si televizorul. LED-ul albastru al unitatii se va aprinde iar pe ecran va aparea 
ecranul de pornire. Dupa cateva secunde de incarcare pe ecran va fi afisata pagina principala a 
dispozitivului de unde puteti accesa toate functiile disponibile. 

2. Conectarea la TV prin intermediul cablului AV: conectati unitatea la televizor prin intermediul 
cablul AV din pachet. Porniti televizorul si setati-l pe modul AV ai apoi porniti unitatea. LED-ul 
albastru al unitatii se va aprinde iar pe ecran va fi afisat mesajul “ Andorid Smart TV Box”. 
Dupa cateva secunde de incarcare pe ecran va fi afisata pagina principala a dispozitivului de 
unde puteti accesa toate functiile disponibile. 
 

Setari video: 
1. Setarea rezolutiei: la prima utilizare a dispozitivului va rugam sa setati rezolutia corespunzatoare 

pentru a obtine o imagine optima – in meniul de setari selectati optiunea “Display” apoi “Output 
resolution” in cazul conexiunii HDMI. Pentru setarea rezolutiei imaginii in cazul conexiuniii cu 
cablu AV din meniul de setari selectati optiunea “Display” apoi “AV Output” pentru a seta 
rezolutia corespunzatoare. 
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NOTA: utilizatorul trebuie sa seteze rezolutia imaginii conform rezolutiei televizorului utilizat. 
 

2. Setarea dimensiunii imaginii: dupa setarea rezolutiei, marginile imaginii vor fi taiate sau vor 
avea un chenar negru. Pentru a elimina aceasta problema, in meniul de setari selectati optiunea 
“Display” -> “Aspect Ratio” apoi apasati tastele ◄► de pe telecomanda pentru a selecta 
dimensiunea potrivita.  

 
 

Setari audio 
 
 Interfete audio disponibile: 

1. Conectarea amplificatorului audio prin HDMI: conectati cablul HDMI la iesirea HDMI a unitatii 
si la intrarea HDMI a amplificatorului, apoi conectati iesirea HDMI a amplificatorului la intrarea 
HDMI a televizorului. Porniti amplificatorul, selectati intrarea HDMI potrivita apoi porniti 
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televizorul si selectati intrarea HDMI potrivita, apoi porniti si unitatea. Tineti minte aceasta 
secventa de pornire a echipamentelor pentru a evita probleme video sau audio. 

2. Conectarea amplificatorului audio prin intermediul cablului AV: daca amplificatorul are interfata 
optica, atunci conectati-l la interfata optica a unitatii, si apoi conectati televizorul prin 
intermediul portului HDMI sau interfata AV. 
 

Setare iesire audio: in meniul de setari selectati optiunea “Audio” -> ”Audio Device Management”. 
Selectati “Audio Decoding Output” sau “Audio Source Code Output” in functie de necesitate. 
 

 
 

Descrierea sistemului de operare Android 
 

Navigarea in cadul sistemului de operare android se realizeaza prin intermediul butoanelor cu sageti 
de pe telecomanda. Pentru a selecta, muta si iesi dintr-o aplicatie utilizati butoanele “OK” si “Back” de pe 
telecomanda. 

Urmatoarele butoane de pe telecomanda au aceleasi functii in toate aplicatiile: 
- Buton pornire – pornire/oprire dispozitiv 
- Buton video – ajustarea rezolutiei imaginii 
- Buton Home – revenire la pagina principala 
- Buton Settings – accesare meniu cu setari 
- Buton Back – revenire la meniul anterior 
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Pentru a instala aplicatii noi pe dispozitivul cu sistem de operare Android puteti proceda in 2 moduri: 
1. Conectati dispozitivul la reteaua de internet, accesati Android Market, Play Store sau App Store, 

descarcati si instalati aplicatiile dorite. 
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2. Copiati aplicatiile (.apk) dorite de pe un calculator pe o memorie USB si conectati-l la dispozitivul 
dumneavoastra cu Android. Din pagina principala selectati “Explorer” pentru a vizualiza toate 
fisierele si directoarele de pe memoria USB. Gasiti si selectati aplicatia dorita pentru a accesa 
interfata de instalare, apoi selectati optiunea “install” pentru a instala aplicatia. Imaginile de mai jos 
ilustreaza instalarea aplicatiei “Android Market”. 
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Dupa instalare apasati butonul “Done” pentru a reveni la interfata principala unde puteti vedea toate 
aplicatiile instalate. 
 
Pentru a sterge/dezinstala o aplicatie procedati in felul urmator: accesati meniul de setari -> aplicatii, in 
dreapta va aparea o lista cu toate aplicatiile instalate.  
 

 
 

Selectati aplicatia dorita pentru a accesa interfata de dezinstalare ca in imagine: 
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Apasati pe butonul “Uninstall” apoi tasta “OK” pentru a finaliza dezinstalarea aplicatiei. 
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Descrierea functiilor principale ale dispozitivului 
 

1. Inregistrarea programului sau programelor din Google Play  
2. Crearea si instalarea de programe de pe SD card sau USB, acestea pot fi programate, setate conform 

cerintelor utilizatorului 
3. Lucreaza perfect cu Office Suite si executa calcule aritmetice cerute de utilizator 
4. Executa, fara interventie umana, un program de prelucrare a carei executie sa o poata modifica,    

printr-o decizie logica, in timpul prelucrarii la o data  si o ora stabilita intr-un cron. 
5. Vizionarea fisierelor video pe internet prin intermediul browserului – deschideti browserul de 

internet si introduceti adresa web pe care doriti sa o accesati. Selectati fisierul video dorit si apasati 
“play”. 

6. Vizionarea fisierelor de pe un dispozitiv de stocare portabil: memorie USB sau HDD extern. Din 
pagina principala selectati “Explorer” pentru a vedea fisierele existente pe dispozitivul de stocare 
conectat 

7. DLNA – aceasta functie permite vizionarea fisierelor video, audio sau foto de pe telefonul 
dumneavoastra prin intermediul acestui dispozitiv. Pentru aceasta functie trebuie sa instalati aplicatii 
specifice cum ar fi iMediaShare, Tencent si altele disponibile in orice magazin de aplicatii pentru 
Android. 
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De exemplu, instalati aplicatia iMediaShare pe telefonul dumneavoastra mobil, porniti aplicatia si 
asigurati-va ca telefonul mobil si dispozitivul sunt conectate la aceeasi retea de date locala. Astfel puteti 
vizualiza prin mini pc-ul Pni Notebook P5 fisierele audio, video, foto aflate pe telefon in My photos, My 
music sau My video ilustrat in imaginile de mai jos. 
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8. Controlarea mini pc-ului prin intermediul telefonului mobil – aceasta functie permite simularea 
telecomenzii, a mouseului sau a tastaturii pentru controlarea dispozitivului din telefonul mobil. 
Pentru a putea utiliza aceasta functie trebuie sa instalati aplicatia RKRemoteControl pe telefonul 
mobil, rulati aplicatia iar telefonul va cauta automat dispozitivul pentru control. Din telefon trebuie 
selectat “Home Media Center” apoi “Remote input” sau “ Remote control” pentru a accesa mini pc-
ul PNI Notebook P5. Asigurati-va ca cele 2 dispozitive sunt conectate la aceeasi retea de internet 
pentru a putea utiliza aceasta functie. 

 
 
Asadar, acest produs functioneaza  cu programe fixe, adica cu programe care nu pot fi modificate de 
utilizator dar si cu programe personalizate, create de utilizator sau de informaticieni, exact ca un computer 
standard. 
 
 

Specificatii tehnice 
 
Procesor RK3066 (RockChip) 
Memorie interna 4GB 
Memorie RAM 1GB DDR3 
Alimentare DC 5V/2A 
Indicator LED alimentare Verde = pornit, Rosu = standby 
Formate media suportate AVI, RM, RMVB, MKV, VOB, DAT, MPG/MPEG, 

MP4, MOV, TS, XVID, WMV, ASF, FLV 
Formate audio suportate MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, MIDI, DTS, 

FLAC, APE 
Formate imagini suportate HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF 
Sistem HDD suportat  FAT16, FAT32, NTFS, EXT3 
Port USB 2.0 Compatibil cu memorii USB si HDD extern pe USB 
Formate subtitrari suportate SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+USB, TXT 
Iesire video HD Maxim 1920x1080 pixeli 
Retea internet Cablata sau wireless 
Conectori 3xUSB 2.0, AV, Audio optica si compozita, HDMI, 

LAN RJ45, slot card micro SD, alimentare 
Dimensiuni mini PC 150×110×33mm 
Greutate 180g 
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Continutul pachetului 
• Mini pc 
• Telecomanda cu tastatura QWERTY si air-mouse 
• Alimentator  
• Manual de utilizare 
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