
 

 

 

 

 
Mini PC cu Android

NEO X8-H

Manual de utilizare
Romana

Specificatii tehnice

Procesor
GPU
Memorie RAM
Memorie interna
Sistem de operare
Conexiuni internet

Antena externa
USB
Iesire video
Iesire audio
Formate video suportate

Formate audio suportate

Telecomanda
Dimensiuni

Quad Core Cortec A9r4
Octo Core Mali-450
2GB DDR3
16GB 
Android 4.4 (KitKat)
802.11n Dual Band Wifi 
(2.4GHz/5.8GHz)
Ethernet, Bluetooth 4.0
Da, dual band
3xUSB 2.0, 1xmicroUSB
HDMI 1.4b
prin HDMI, jack stereo 3.5mm, 
SPDIF optic
DAT/MPEG/MPE/MPG/TS/TP/
VOB/ISO/AVI/MP4/MOV/3GP/ 
FLV/MKV/M2TS/MTS/M4V/WMV/
ASF/RM/RMVB
DD/DD+/DTS/MP2/MP3/WMA/
WAV/OGG/OGA/FLAC/
ALAC/APE/AAC
Da
128x128x20mm

Continutul pachetului

Mini PC Telecomanda Antena

Alimentator Cablu 
HDMI

Cablu 
USB

Cablu 
micro USB

Introducere

Urmati instructiunile din acest manual pentru a va seta corect
dispozitivul.

Minix Neo X8-H este un mini PC revolutionar bazat pe un 
procesor Quad Core Cortec A9r4 si sistem de operare 
Android 4.4. (KitKat) 

Conectati-va in Google Play si puteti descarca si instala 
aplicatiile dumneavoastra favorite direct in memoria interna 
a mini PC-ului.

MinixNeo X8-H poate fi conectat la internet prin retea cablata 
sau wireless.

Descriere

Buton pornire

Mufa casti

Mufa microfon

Port USB2.0

Slot card 
SD/MMC

Port 
microUSB

Buton
reset

Port HDMI

Port audio optic

Porturi USB2.0

Port ethernet

Intrare 
alimentare 
5V

Conexiuni Descriere detaliata
Receptor IR - utilizati impreuna cu telecomanda in pachet
pentru a controla dispozitivul

LED stare - LED-ul este albastru cand dispozitivul este pornit

Buton pornire - apasati si mentineti 1-2 secunde pentru a 
porni dispozitivul. Pentru a-l opri, apasati si mentineti pana
cand va aparea mesajul cu optiunea de oprire dispozitiv, apoi
selectati OK. Apasati si mentineti timp de 8 secunde pentru
a opri fortat dispozitivul.

Slot card SD/MMC - puteti creste spatiul de stocare al dispo-
zitivului sau reda fisiere prin introducerea unui card de 
memorie de pana la 64GB

Buton reset - acesta poate fi utilizat impreuna cu portul micro
USB cand conectati dispozitivul la un calculator in vederea 
efectuarii unei actualizari. Instructiuni pentru actualizarea
manuala gasiti la adresa www.minix.com.hk

Mufa casti - utilizati pentru conectarea unor casti sau a
unui sistem audio extern

Mufa microfon - conectati un microfon

Port ethernet - conectati cablul de internet pentru a avea 
acces la retea. Pentru setari avansate, cum ar fi VPN, accesati:
“Settings” > “More”. Cat timp este conectat la reteaua de 
internet prin cablu, dispozitivul poate fi utilizat si ca router sau 
hot-sport Wifi. Daca doriti utilizarea ca hot-spot Wifi asigurati-
va ca optiunea de conectare la internet Wifi este dezactivata.

Intrare alimentare 5V - conectati adaptorul de alimentare din
pachet. Dispozitivul necesita mai putin de 1A pentru 
functionare insa adaptorul de alimentare din pachet are 3A in 
cazul in care aveti nevoie sa alimentati un dispozitiv extern, 
cum a fi un HDD.

Porturi USB 2.0 - conectati dispozitive de tip USB cum ar fi:
o memorie USB, un receptor pentru tastatura, mouse sau casti 
wireless, un mouse pe USB, etc.

 

Port HDMI - conectati un televizor HD sau un  monitor prin 
intermediul unui cablu HDMI.

Port audio optic - conectati la intrarea audio optica a unui 
procesor de sunet extern, cum ar fi un amplificator.

Port microUSB - conectati dispozitvul la un calculator pentru
sincronizare sau actualizare. Acest port poate fi utilizat si ca
port USB extra utilizand cablul din pachet.
 

Control

Puteti controla dispozitivul prin diverse metode:

1) Prin intermediul aplicatiei de control instalata pe un telefon
inteligent sau tableta. Mai multe informatii puteti gasi la
adresa www.minix.com.hk

2) Prin intermediul unui mouse cu fir

3) Prin intermediul unui mouse si tastatura wireless

4) Prin intermediul unui air-mouse

5) Prin intermediul telecomenzii

Utilizarea telecomenzii IR - cu ajutorul telecomenzii puteti 
efectua setarile dispozitivului si naviga prin meniuri. 

Asigurati-va ca nu sunt obstacole intre telecomanda si 
dispozitiv.

Telecomanda IR

Meniu - accesati meniul de optiuni pentru aplicatia curenta
Acasa - revenire la ecranul principal
Pornire - apasati pentru a trezi sau baga dispoztivul in 
hibernare
Inapoi - reveniti la pagina anterioara
Micsorare volum
Marire volum
Sus - navigare prin meniu
Dreapta - navigare prin meniu
Stanga - navigare prin meniu
Jos - navigare prin meniu

Setari de baza

Aveti nevoie de:

Televizor sau monitor HD - ce poate afisa fisiere video cu 
rezolutie de 720P, 1080P sau 4K, cu cel putin o intrare HDMI

Cablu HDMI - pentru a conecta dispozitivul la TV sau monitor

Conexiune retea - prin cablu sau wireless. Daca aveti retea 
de internet wireless aveti nevoie de numele acesteia si parola

Software si conturi - pentru a reda fisiere video, imagini sau 
muzica de pe telefonul inteligent sau PC pe dispozitivul
Neo X8-H aveti nevoie de :

- un software UPnP/DLNA preinstalat in telefon sau PC
- un cont google pentru a va putea loga pe Google Play si
descarca aplicatiile necesare pentru redarea fisierelor de pe
telefon sau PC 
- alte conturi necesare accesarii altor continuturi pe internet 

Minix Neo X8-H se conecteaza la televizorul sau monitorul 
dv prin intermediul cablului HDMI ce furnizeaza atat audio cat 
si video. 
Inainte de montarea dispozitivului verificati conexiunile dispo-
nibile pe televizor sau monitor pentru a va asigua ca aveti 
cablul corespunzator.
Puteti conecta dispozitivul Neo X8-H si la un sistem home
cinema cu intrare HDMI, utilizand cablul HDMI.

Pasul 1: Conectarea cablului
1. Conectati un capat al cablului HDMI la portul HDMI al 
televizorului sau monitorului
2. Conectati celalalt capat al cablului HDMI la portul HDMI al
dispozitivului Neo X8-H

Pasul 2: Conectarea alimentarii
- Conectati adaptorul de alimentare de 5V furnizat in pachet
in portul DC 5V de pe dispozitiv. Apasati si mentineti butonul
de pornire 2-3 secunde pentru a porni dispozitivul Neo X8-H. 
LED-ul albastru ar trebui sa lumineze.

Pasul 3: Pornire televizor/monitor si selectare intrare HDMI
corespunzatoare conexiunii cu dispozitivul Neo X8-H 

Setare limba meniu
Puteti selecta limba dorita pentru meniu urmand pasii:
Ecran principal > Setari > Language & Input > Language
Limba implicita este engleza.

Setari fus orar
Ar trebui sa selectati fusul orar in functie de locatia dv:
Ecran pricipal > Setari > Data si ora > Selectare fus orar

Setari Wi-fi (de baza)
Pentru a va conecta la reteaua de internet wireless:
Ecran principal > Setari > Wi-fi > Bifati optiunea “Vizualizare 
retele Wi-fi disponibile”.
Wi-fi-ul va porni automat si va incepe cautarea retelelor dis-
ponibile, apoi selectati din lista reteaua la care doriti sa va
conectati, introduceti parola de acces a retelei wi-fi selectata
apoi apasati butonul “Conectare”

Google Play

Logati-va in contul dv de google.
Accesati Google Play in felul urmator:
Pagina principala > Google Play Store

Pentru a utiliza Google Play aveti nevoie de un cont de google
Daca aveti deja un cont de google, selectati optiunea “Sign
in” si logati-va in Google Play.
Daca nu aveti un cont google, selectati optiunea “Get a 
Google Account” si furnizati toate datele necesare finalizarii
procesului.

Dupa logare veti putea accesa magazinul online Google Play
ceea ce va permite descarcarea si instalarea aplicatiilor 
dorite. 

Daca nu gasiti aplicatia dorita in Google Play o puteti cauta cu
extensia .apk pe internet si apoi instala in dispozitiv prin inter-
mediul “Apkinstaller”-ului preinstalat in sistem. 

XBMC

XBMC este un media player ce permite utilizatorilor sa vizuali-
zeze majoritatea fisierelor video si audio de pe de internet, 
si toate fisierele media digitale de pe dispozitive de memorie 
locale sau din retea.

Dispozitivul Neo X8-H vine cu versiunea XBMC Minix prein-
stalata, cu suport complet de decodare hardware. Aceasta 
versiune exclusiva ofera experienta optima in utilizarea XBMC
pe Android.

Pentru mai multe informatii si instructiuni referitoare la setari
va rugam sa accesati pagina www.wiki.xbmc.org

Drepturi de autor Minix Tech 2013. 
Toate drepturile sunt rezervate
Nici o parte din acest manual, incluzand produsele si progra-
mele descrise in el, nu poate fi reprodus, transmis, copiat, 
stocat intr-un sistem de recuperare date, sau tradus in nicio 
limba, in alta forma sau in orice scop, in afara documentatiei
pastrate de cumparator pentru consultare, fara a fi nevoie de 
permisiunea scrisa de la Minix. Aceasta clauza nu se aplica 
programelor sub licenta GPL (General Public License) sau 
alte licente libere. O copie a termenilor licentei este inclusa cu 
produsul.

Google, Android, Google Maps, Chrome, Google Play, Youtube, 
Google+, si alte marci inregistrate sunt proprietate a Google Inc. 
O lista cu marile inregistrare a Google este disponibila la 
http://www.google.com.permissions/guidelines.html 
Minix si logo-ul Minix sunt marci inregistrate a Minix Tech. 

Continutul acestui manual poate oferi detalii despre produs si 
programele lui.Toate informatiile din acest document se pot 
modifica fara preaviz.

Pentru ajutor si suport online va rugam sa accesati pagina 
www.minix.com.hk sau alaturati-va paginii noastre de facebook 
www.facebook.com/minixtech

Nota: Dispozitivul a fost testat si gasit in conformitate cu limitele
clasei B a dispozitivelor digitale, ca urmare a partii 15 din regu-
lile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura protectie
impotriva interferentelor nocive in cazul utilizarii rezidentiale.
Dispozitivul genereaza, utilizeaza si poate radia energie in radio
frecventa si, daca nu este instalat si utilizat conform instructiuni-
lor, poate cauza interferente daunatoare comunicatiilor radio.
Cu toate acestea, nu exista garantia ca nu vor aparea interfe-
rente intr-o anumita situatie. Daca dispozitivul cauzeaza inter-
ferente daunatoare receptiei radio sau TV, ceea ce poate fi
observata prin pornirea si inchiderea dispozitivului, incurajam
utilizatorul sa corecteze interferentele prin una din metodele:

- reorientati sau mutati antena dispozitivului
- mariti distanta dintre dispozitiv si receptorul radio sau TV
- conectati dispozitivul in alta priza sau pe un circuit diferit fata 
de cel in care este conectat receptorul radio sau TV
- consultati-va cu furnizorul sau un tehnician autorizat pentru a
va ajuta. 

Modificarile neaprobate in mod direct de producator pot anula
autoritatea utilizatorului de a folosi dispozitivul conform regulilor
FCC.

Conform
RoHS
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