
Ghid de utilizare

Conexiuni

1. Receptor IR

2. LED stare

3. USB/OTG: pentru conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un stick de memorie

4. USB 2.0: pentru conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un stick de memorie

5. Micro SD: pentru introducerea un card de memorie (pana la 32GB)

6. RESET: buton reset

7. Iesire AV: pentru conectarea unui TV prin cablu AV 

8. Iesire audio optica

9. Port LAN ETHERNET: pentru conectarea dispozitivului la reteaua de internet

10. Iesire HDMI: pentru conectarea unui TV HD

11. DC/5V: pentru conectarea alimentatorului



PREGATIRE

Pasul

Pasul Pasul Pasul

Utilizati cablul HDMI din pachet pentru a conecta mini PC-ul la TV sau videoproiector.

Daca aveti un TV mai vechi utilizati cablul AV pentru a conecta mini PC-ul.

Introduceti bateriile in  telecomanda. 

Daca nu utilizati telecomanda un 

timp mai indelungat, va rugam sa 

scoateti bateriile.

Conectati alimentatorul. Porniti TV-ul apoi mini PC-ul.

TELECOMANDA

Programarea tastelor optionale
1. Apasati tasta [SET] timp de 3 secunde, sau pana cand se aprinde LED-ul de pe 

telecomanda, pentru a intra in modul de programare a tastelor

2. Pozitionati cap la cap telecomanda mini PC-ului si cea a TV-ului, cu o distanta de 1-3 cm 

intre ele

3. Apasati tasta dorita de pe telecomanda mini PC-ului, LED-ul va clipi rar. Apasati timp de 2 

sec tasta corespondenta de pe telecomanda TV-ului, LED-ul va clipi rapid de 3 ori apoi va 

ramane aprins pentru a confirma invatarea comenzii

4. Repetati pasul 3 pentru celelalte taste

5. Dupa finalizarea invatarii apasati tasta [SET] pentru a iesi din modul de programare

PROBLEME SI SOLUTII

Problema

TV-ul nu afiseaza nimic dupa 
pornirea mini PC-ului

Lipsa sonor

Telecomanda nu
 functioneaza

Cauza probabila

TV-ul nu este pornit

Cablul HDMI nu este conectat la 
TV

Volumul este setat la minim

Baterii descarcate sau lipsa baterii

Exista obstacole intre
 telecomanda si mini PC

Unghi de vizibilitate prea mare 
intre telecomanda si mini PC

Solutie

Porniti TV-ul

Conectati cablul HDMI la TV si selectati 
iesirea corespunzatoare din setarile 
acestuia

Mariti nivelul volumului

Introduceti baterii in telecomanda sau 
schimbati-le

Indepartati obstacolele

Pastrati unghiul de vizibilitate sub 160 
grade


	Page 1
	Page 2

